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A napelemes tehén megmenti Afrikát 
HANULA ZSOLT  2019.01.07.  index.hu 

 

A Las Vegas-i CES évtizedek óta a világ legnagyobb kütyükiál-
lítása, és az utóbbi években egészen kezelhetetlen és átlát-
hatatlan méretűre hízott. 4-5 ezer kiállító, 6 ezer tudósító új-
ságíró, közel 200 ezer látogató (plusz pár napig a szokásos 15-
20-szorosára emelkedő vegasi szállodai szobaárak) – ép ész-
szel befogadhatatlan az egész. 

A kiállítás erre úgy reagált, hogy a Sziget receptjével élve elő-
ször nulladik, aztán mínusz egyedik napot növesztett ma-
gára. Idén éppen az utóbbin vagyunk túl, azon belül is az Un-
veiled elnevezésű hagyományos nyitóbulin, ahol a show in-
novációs díjaira jelölt startupok mutatkoznak be. Innen az 
óriáscégek tapintatosan távol maradnak, van viszont helyet-
tük ingyensör, így bőven jut figyelem a meghökkentő, bizarr 
vagy éppen szívet melengető ötletekre épülő projekteknek. 

Itt szépen megférnek egymás mellett a frissen piacra került 
és a még csak prototípus vagy akár csak Kickstarter-állapot-
ban levő kütyük. Térjünk is rá az idei kedvenceinkre! 

Álmában csönget egy picit 

A hi-tech alvás már a tavalyi, sőt a tavalyelőtti CES-en is slá-
gertéma volt, és idén kezdésnek rögtön két intelligens alvó-
kütyü jött szembe velünk az Unveiled kínálatában. A Moona 
egy vízhűtéses okos kispárna, ami a gyakorlatban messze 
nem olyan hajmeresztő hülyeség, mint ahogyan hangzik. Egy 
külső egység hűti a vizet, és keringeti a párnában futó csö-
vekben. Alvás közben közel egy fokkal csökken a testhőmér-
sékletünk, a lehűlés az elalvási folyamat része, anélkül nem 
is megy az álomba merülés. (Észrevette, hogy amikor fél-
álomban megfordítja a párnáját, mennyivel jobban esik a hű-
vösebb felére visszafeküdni? Na, ez ezért van.) Az ötlet in-
nentől egyszerű: hűtsük a párnán át a fejünket-nyakunkat, 
könnyebben fogunk elaludni, kevesebbet riadunk fel, és mé-
lyebb lesz az alvás. Legalábbis az ígéretek szerint. A dolog for-
dítva is működik, a Moona tud fejmelegítős ébresztőt adni. 
És persze mindezek tetejébe egy csomó adatot begyűjt az al-
vásunkról, plusz egy gyors próba alapján elég kényelmes is. 
Viszont kínosan drága, 300 dollár az előrendelés, és amikor 
késő tavasszal megjelenik, még egy százassal drágább lesz (ez 
85, illetve 110 ezer forintot jelent). 

Hasonló műfajban utazik, de még meglepőbb a Somnox al-
vórobotja, amit magunkhoz kell ölelni, és úgy aludni, miköz-
ben az a légzésünkhöz és a szívverésünkhöz szinkronizálva ad 

https://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
https://index.hu/tech/2018/01/12/akkorat_okosaludtam_alig_akartam_felebredni_utana/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftech%2F2017%2F01%2F09%2Fces_alvas_technologia_okosalvas%2F
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ki megnyugtató hangokat, aminek állítólag csodásan pihen-
tető alvás a végeredménye. Mondjuk 550 dollárért (150 ezer 
forintért) legyen is. Egyébként kényelmes puha a borítása, vi-
szont jellegtelen szürke, ami azért elég nagy kihagyott ziccer, 
tekintve, hogy Japánban például mekkora piaca van az ilyes-
minek, abszolút low-tech, viszont anime lánykákkal díszített 
verzióban. Arrafelé ezt úgy hívják, dakimakura, és hát nem 
állítom, hogy teljesen normális dolog, vagy pláne, hogy okos 
húzás lenne a munkahelyi gépén bedobni ezt a szót a Google 
képkeresőjébe. Én szóltam. 

VR fog folyni 

A Teslasuit nem egy elektromos autóhoz való ruha, hanem 
pont olyan, amilyen a Ready Player One-ban volt a főszereplő 
srácnak, és ezt nagyon élvezte, amikor a főszereplő csajjal 
táncolt, viszont nagyon nem, amikor verekedett. Aki nem 
látta a filmet: ez egy egész testet beborító szerelés, ami szi-
mulált érintéssel-nyomással jelzi a valódi testünknek, hogy 
mi történt vele a virtuálisban. (És persze visszafelé is, a valódi 
mozdulatainkat közvetíti a VR-avatárunk felé.) Én speciel 
aránylag kevéssé vágyom arra, hogy egy virtuális hasba rú-
gást a lehető legtökéletesebben át tudjak érezni, de az tény, 
hogy nagyobb tétet, izgalmat és beleélési faktort ad a VR-ka-
landoknak, és komoly lehetőségek vannak még a technológi-
ában. Csak a Mortal Kombatot ne adják ki rá, mert abból ba-
jok lesznek. Egyelőre prototípus van csak belőle, ár, megjele-
nési időpont nincs. 

 

Fotó: Hanula Zsolt / Index 

Szintén ígéretes VR-kütyü a 3D Rudder, ami úgy néz ki, mint 
egy nagyon béna, kerek snowboard, és ülő pozícióban kell a 
lábunkat rajta pihentetni, illetve VR-játékokban a mozgást 
irányítani vele. Meglepően kézre (illetve lábra) áll a rendszer, 
szinte azonnal belejöttem, pedig snowboardon egyszer áll-
tam életemben, és az sem tartott tovább másfél másodperc-
nél. A VR-játékok egyik fő illúzióromboló, beleélést tönkre-
tevő hibáját, hogy úgy mozgunk, hogy közben nem mozgunk, 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkultur%2Fcinematrix%2F2018%2F03%2F30%2Fready_player_one_kritika_steven_spielberg_ernest_cline%2F
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egész jól orvosolja, bár hozzá kell tenni, kívülről extrém hü-
lyén néz ki. 

Vingardium Runtime Error 

Az egyik innovációs fődíjat nyerte a Kano, ami egy hivatalos 
Harry Potter-kütyü, és varázspálcával segít programozni ta-
nulni. Gyorsan tegyük is túl magunkat azon, hogy maga az 
ötlet mennyire hű a könyvekhez (semennyire, ott valami 
vagy árammal ment, vagy varázslattal és slussz), mert egyéb-
ként úgy zseniális, ahogy van. Bluetooth csatlakoztatja a Win-
dowshoz, mozgásérzékelő van benne, és egy 70 leckéből álló 
sorozatban adja át az egyszeri rajongó gyereknek a progra-
mozás alapjait. Vagy akár felnőttnek, elvégre aki az első 
könyv megjelenésekor 8 éves volt, és tökéletes célcsoport, az 
idén tölti be a harmincat, bármennyire is szörnyű ebbe bele-
gondolni. Programozás alatt persze csak nagyon alapvető 
dolgokat kell érteni, a változók, az algoritmusok fogalmai és 
hasonlók, egyszerű példákkal, de azért a végére már befigyel 
egy kis Javascript is. Már kapható, 100 dollárért mérik. 

Bonyolult állat, de én megfejtem 

De miért pont tehén? – tette fel a kérdést mindenki a Yolk 
nevű dél-koreai startupnál, ami egy fémből készült, stilizált 
tehenet mutatott be, két négyzetméternyi napelemmel a há-
tán, és egy csomó tölthető külső aksival a tőgye helyén. Elég 
értelmetlennek tűnik, viszont Kenya elmaradott vidékein, 
ahol az első darabokat üzembe helyezték, nagy szolgálatot 
tesz, hogy a gyerekek iskolába járjanak ahelyett, hogy már 5-
6 éves koruktól kezdve dolgoznak. A tehén-töltőállomást az 

iskolában állítják fel, és az az alku, hogy ha a gyerek bejár az 
órákra, reggel felteszi az akkut tölteni, és délben hazaviszi a 
szüleinek. 

 

Fotó: Nagy Attila Károly / Index 

Ezek olyan környékek, ahol áram nincs, de telefonja minden-
kinek van, alapvetően szükséges a kommunikációhoz, és re-
mekül helyettesíti a készpénzt. Csak hát megesik, hogy ha le-
merül, 4-5 órát kell gyalogolni a legközelebbi konnektorig. 
Egy Solar Cow-aksi viszont négy telefon-újratöltést vagy egy 
lámpával 30 óra világítást ad, ezért pedig már megéri a gye-
reket iskolába járatni a bánya vagy a teaültetvény helyett. 
Korábban készpénzzel próbálták a szülőket erre rávenni, de 
egy diák hatosztálynyi oktatásának megszponzorálása így 
1000 dollár fölötti összegre jött ki, a napelemes tehénnel vi-
szont megvan 30-ból. 

Feldobom kamera, és nem esik le, mi az? 
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Hát az Air Selfie nevű minidrón, ami rögtön megnyerte tőlünk 
a leghülyébb szlogen különdíját is („A kicsi az új nagy”). Ennek 
megfelelően apró és könnyű, nincs tíz deka, viszont van 
benne egy kamera, ami vagy 12 megapixeles fotókat, vagy 30 
fps-es, 1080p-s hd videót rögzít rólunk. 

 

Fotó: Nagy Attila Károly / Index 

Maximum 20 méterre tud eltávolodni tőlünk, és egy töltéssel 
csak 6 perc repülésre való szufla van benne, de szépen követ 
minket és lövi a szelfiket, mintha nem lenne holnap, aztán a 
saját maga által generált wifin le is küldi a telefonunkra őket. 
Mi más kellene egy tökéletes kiránduláshoz? (Hát a 250 dol-
lár, amibe kerül.) 

Viszlát, pocak! 

A Welt okosöv valószínűleg a világ legkevésbé látványos 
okoskütyüje, egy sima fekete bőrövnek tűnik, amiért 200 dol-
lár elég húzós ár, és még tele is van pakolva mindenféle ér-
zékelővel, szóval nem lehet csak úgy plusz lyukat fúrni rá, ha 

kihíztuk. Mondjuk pont az a lényege, hogy segít nem kihízni 
saját magát. Alapban pont olyan dolgokat mér, mint a szoká-
sos fitneszcuccok – lépések száma és hasonlók –, de a speci-
ális helyzetéből adódóan olyasmiket is meg tud figyelni, hogy 
hogyan változik a derékbőségünk napközben, mennyit ülünk 
egy helyben, és hányszor eszünk annyit, hogy elkezd tőle szo-
rítani a nadrágszíj. 

 

Fotó: Hanula Zsolt / Index 

Az egészen egyedi az aktivitásmérők között, hogy az étkezé-
seinket így tudja követni, ami a fogyás meg az egészséges 
életmód szempontjából valójában sokkal fontosabb, mint 
hogy mennyit és hogy mozgunk. A Welt név egyébként né-
metül azt jelenti, világ, ami kicsit fura név egy ilyen cuccnak, 
így szerényen javasoltam a koreai fejlesztőknek, hogy legyen 
a Fitbit után szabadon Fatbit, de csak szomorúan ingatták a 
fejüket. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=http%3A%2F%2F%2520https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2015%2F06%2F16%2Fupshot%2Fto-lose-weight-eating-less-is-far-more-important-than-exercising-more.html
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Mondd meg nékem 

A Himirror okostükörre először azt hittem, a nagyítóüveges 
borotválkozótükrök hi-tech verziója, mert pont azt demózták 
rajta, hogy a tükör valójában kijelző, ami a beépített kamera 
képét mutatja, szóval oda zoomolhatunk rajta, ahova aka-
runk. Aztán kiderült, hogy mégsem az én borostám az elsőd-
leges célcsoport, inkább az arcukat 73 különféle kencével 
ápoló hölgyek. A tükör folyamatosan figyeli a gazdája arcbő-
rének állapotát, és szól, ha aggasztó jeleket vél felfedezni 
rajta, sőt, rögtön javaslatot is ad, hogy milyen kencét kéne 
beszerezni 74.-nek és bevetni a vészhelyzet megszünteté-
sére. 

 

Fotó: Hanula Zsolt / Index 

Egyébként valójában egy 14 hüvelykes hd-kijelző a tükör, 
amibe egy miniszámítógépet építettek egy 8 magos ARM 
processzorral, 8+2 giga memóriával. Szóval valószínűleg rá 

lehet hekkelni a Counter-Stike-ot, aztán már csak azt kell 
megoldani valahogy, hogy fogmosással lehessen irányítani a 
távcsöves puskát, és mindjárt meg van oldva pár generáció 
összes szájhigiénés problémája. 

És a végén kicsit elszégyelltem magam 

Van az úgy, hogy az ember elröhögi magát egy furán hangzó 
ötlet hallatán, pedig nagyon nem kéne. Próbáljuk csak ki! A 
Dfree egy olyan kütyü, amit az ember egy speciális géllel a 
hasára rögzít, hogy az egy ultrahangos szenzorral időnként 
benézzen a húgyhólyagjába, és ha azt látja, hogy elkezd meg-
telni, küldjön egy csetüzenetet a telefonunkra, hogy hé ha-
ver, neked pisilni kell. Hülyeség, mi? Hát, nagyon nem az: a 
Dfreet idős vagy valamilyen betegség miatt inkontinenciával 
küzdő embereknek szánják, és nekik maga a megváltás. Na, 
azt hiszem, most már nem vagyok egyedül azzal, hogy ké-
nyelmetlenül érzem magam. 

Gyorsan tereljük is el a témát egy hasonló célcsoportnak 
szóló, szintén díjnyertes kütyüvel: a francia E-vone startup ci-
pőkbe építhető szenzora azt érzékeli, ha a cipő gazdája el-
esik, és nem áll talpra, és ilyenkor a mobiltelefonon keresztül 
riaszt orvost, rokont, szomszédot. Itt nem kell különösebben 
magyarázni, miért lehet életmentő idős embereknek. 



Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 2. szám 

8. oldal 

 

Fotó: Hanula Zsolt / Index 

A 2019-es CES ezzel elkezdődött, holnap a hivatalos sajtónap 
eseményeivel jelentkezünk a helyszínről. 

(Munkatársunk a Samsung meghívására vesz részt a CES ki-
állításon, a cég állta az útiköltséget is, de cikkeink tartalmába 
nincs beleszólása.) 

Egymástól tanuló gépelmék fedik fel az em-
beri agy valódi korát 

ORIGO  2019.01.08.  

A Nemzeti Agykutatási Program által támogatott kutatás 
eredményei megkönnyíthetik az időskori demencia előre-
jelzését. Az MTA TTK Agyi Képalkotó Központ kutatóinak 
cikkét az egészségügyi informatika területének legrango-
sabb folyóirata, a GigaScience közölte. 

Hány éves az agya valójában? – a kérdés mintha egyenesen 
a Facebookról érkezett volna. A látszat azonban ezúttal csal: 
komoly kutatók foglalkoznak a témával – köztük a Magyar 
Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont 
(TTK) munkatársai –, a válaszok pedig sokak időskorát tehetik 
élhetőbbé. 

Agyunk az életünk során folyamatosan változik, fiatalkorunk-
ban az agy hálózatainak szerkezete és működése egyre ösz-
szehangoltabbá és kifinomultabbá válik, ahogy pedig öre-
gedni kezdünk, ellenkező irányú folyamatok játszódnak le 
benne. A változások nemcsak az agy fizikai szerkezetében ta-
pasztalhatók, hanem az egyes agyterületek működése közti 
összehangoltság mértékében is, amely az agyterületek kö-
zött mérhető funkcionális kapcsolatok erősségének megvál-
tozásával jól jellemezhető. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/JOHAN SWANEPOEL / 
SCIENCE PHOTO LIBRARY/JOHAN SWANEPOEL / SCIENCE 
PHOTO 
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Kapcsolatok kora 

E kapcsolatokat funkcionális mágneses rezonanciás képalko-
tással (fMRI) nagyszerűen lehet vizsgálni, és az eredmények 
megmutathatják, hogy a vizsgált agy kapcsolati mintázatának 
jellemzői mennyire felelnek meg a vizsgált személy valós 
életkorának. Ha az eltérés jelentős, az a kutatások szerint jól 
előre jelzi a kóros agyi öregedési folyamatokat, köztük a de-
menciát. 

Márpedig igen fontos, hogy az efféle folyamatokra idejében 
fény derüljön, mivel a korai gyógyszeres beavatkozások és 
életmódváltás sokkal hatásosabb, mint a súlyosabb tünetek 
megjelenése utáni „tűzoltás". 

Az agyterületek működése közti kapcsolatok meglehetősen 
bonyolult hálózatot alkotnak, így egyáltalán nem nyilvánvaló, 
hogy milyen tulajdonságaik vannak kapcsolatban az életkor-
ral. Kézenfekvő megoldásnak tűnt hát, hogy mesterséges in-
telligenciát vessenek be az elemzésére. A mélytanulásos 
(deep learning) rendszereket pedig éppen úgy be lehet taní-
tani az agyi kapcsolati hálózatok és az életkor közti összefüg-
gésekre, mint például a kutyás és a macskás képek elkülöní-
tésére.Vagyis egy mélytanulásos rendszer megfelelő számú 
egészséges agyról készült felvétel feldolgozása után „érezni" 
kezdi az agy korát, éppúgy, ahogy a másik példában a képen 
szereplő állat „kutyaságát" vagy „macskaságát". 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/SERGII IAREMENKO/SCI-
ENCE PHOTO LIBRARY/SERGII IAREMENKO/SCIENCE PHOTO 
L 

Tudásátadással a hatékonyabb tanulásért 

Van azonban egy nagy eltérés a két helyzet között: míg a kép-
felismerés esetében a betanításhoz fotók millióit használhat-
ják, a meglehetősen költségesen elkészíthető fMRI-felvéte-
lekből nagyságrendekkel kevesebb áll rendelkezésre. És ha 
ez még nem lenne elég, a különféle berendezéseken más és 
más beállításokkal készült fMRI-felvételek kapcsolati hálóza-
tai annyira különböznek egymástól, hogy nem igazán lehet 
őket „összeönteni" és ezt az egységes adatbázist használni a 
mesterséges intelligencia betanítására. 

Vidnyánszky Zoltán és a Nemzeti Agykutatási Program támo-
gatásával működő kutatócsoportja a mélytanulásos rendsze-
rek működési elvét felhasználva ügyes megoldást talált e 
probléma kiküszöbölésére. Az ilyen elven működő tanuló 
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rendszerek ugyanis több egymásra épülő absztrakciós szin-
ten dolgozzák fel a bemenet információit. Míg a legelső szin-
teken még sokat számítanak a bemenő adatok konkrét rész-
letei, a felsőbb szinteken egyre elvontabb összefüggések je-
lennek meg a tanulás során. Így, például egy kutyákat és 
macskákat fotó alapján elkülönítő, betanított mélytanulásos 
rendszer alacsonyabb szintjei hatalmas eltérésekkel reagál-
nak egy csivava és egy bernáthegyi képére, de magasabb 
szinteken már egyértelműen a „kutyaság" dominál. 

Vidnyánszkyék ötlete az volt, hogy az fMRI-felvételek egy-
szerű összeöntése helyett inkább a különféle mintákon beta-
nított mesterséges intelligenciák magasabb absztrakciós 
szintjeinek adatait vegyék át.Abban reménykedtek, hogy így 
valamilyen mértékben képesek lesznek átvenni a mélytanu-
lásos rendszerek „tudását". Mintha – a fotók összeöntése he-
lyett – a kizárólag fajtatiszta házikedvenceken megtanult 
„kutyaság" és „macskaság" fogalmait megalapozó belső, 
absztrakt adatokat átadhatnák egy másik tanuló rendszer-
nek. Ez a másik rendszer pedig a keverék kutyákat ábrázoló 
képek vizsgálatát már az így átvett alaptudással kezdhetné. 

Az MTA TTK Agyi Képalkotó Központban működő kutatócso-
port eljárása sikeresnek bizonyult, eredményüket nemrég az 
egészségügyi informatika területének legrangosabb folyó-
irata, a GigaScience közölte. 

Az eljárásunk segítségével 5 évvel sikerült javítani a funkcio-
nális konnektivitáson alapuló agyéletkorbecslés átlagos pon-
tosságát.Ezt úgy sikerült elérnünk, hogy felhasználtuk a 

korábban, más adatbázison elsajátított tudást a becsléshez 
használt mesterséges neurális hálózat tanítása során. Ezt a 
korábban tanult kapcsolati súlyok átvételével és finomhan-
golásával végeztük a hálózat megfelelő rétegeiben. Kutatási 
eredményeink megoldást szolgáltattak a különböző MRI-be-
rendezéssel, mérési paraméterekkel és eltérő szempontok 
szerint beválogatott embercsoportokon gyűjtött adatbázisok 
közötti tudástranszferre" – mondta el Vidnyánszky Zoltán. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/SERGII IAREMENKO/SCI-
ENCE PHOTO LIBRARY/SERGII IAREMENKO/SCIENCE PHOTO 
L 

A módszer fontos előrelépést jelent a kóros agyi öregedés 
mesterséges intelligenciával történő hatékonyabb előrejel-
zésében. Emellett segítséget nyújthat olyan, idegrendszeri 
képalkotáson alapuló speciális diagnosztikai feladatok meg-
oldásában, ahol kevés adat áll rendelkezésre a mesterséges 
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intelligenciák tanításához. A kutatócsoport jövőbeli kutatá-
sainak célja, hogy módszertani fejlesztéseik eredményeire 
építve kidolgozzanak egy multimodális, strukturális és funk-
cionális MRI-képalkotáson alapuló mesterséges intelligenci-
ával támogatott eljárást a kóros agyi öregedés korai kiszűré-
sére és típusainak osztályozására. 

A Vidnyánszky Zoltán által vezetett kutatócsoport munkájá-
ban kiemelkedő szerepet játszott két fiatal kutató, Meszlényi 
Regina és Vakli Pál. Az eredeti tanulmány itt érhető el. 

Lefilmezték az agy működését 
ORIGO  2019.01.17.  

Az MIT kutatói éber, aktív egerek látókérgének valamennyi 
sejtrétegét élő időben meg tudták figyelni a legmodernebb 
háromfoton-mikroszkópia segítségével – sőt, még a kéreg 
alatt is találtak némi meglepetést. 

Ahogy az orvosok egyre mélyebbre néznek a testünkbe az 
ultrahang, a CT és az MRI révén, és ahogy a csillagászok a vi-
lágűr egyre messzibb vidékeit kémlelik az űrteleszkópok, al-
kalmazkodó optikák és különböző hullámhosszú fényre érzé-
keny detektorok segítségével, úgy igyekeznek az idegtudó-
sok képalkotó módszereikkel egyre beljebb hatolni az agy 
mélységeibe, hogy az ott dolgozó idegsejtek működését kiis-
merjék. A háromfoton-mikroszkópia egyike a legfejlettebb 
technikáknak, amely minden eddiginél mélyebb bepillantást 
enged az agy belső rétegeibe. Az eljárás jelentős továbbfej-
lesztésének köszönhetően az MIT tudósai most először 

végezhettek olyan kísérletet, amelyben éber egerek látókér-
gében – a szemekből érkező bemenetet feldolgozó agykérgi 
területen – figyeltek meg stimuláció kiváltotta aktivitást. A 
kísérletben nemcsak a látókéreg valamennyi sejtrétegét tud-
ták nyomon követni, de a rejtelmes kéreg alatti lemezbe – az 
ún. „subplate"-be – is beleláttak. 

Filmfelvétel a működő agyról 

„Az optikai kialakítást és az egyéb paramétereket az élő agy-
ban történő mérésre optimalizáltuk, így olyan felfedezéseket 
tehettünk, amelyek korábban nem voltak lehetségesek – 
mondta el Mriganka Sur, a Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) Picower Intézetének idegtudomány profesz-
szora és a Nature Communications című folyóiratban megje-
lent közlemény rangidős társszerzője. A cikk vezető szerzősé-
gén két posztdoktori kutató, Murat Yildirim és Hiroki Sugi-
hara osztozik, a másik rangidős szerző pedig Peter So mecha-
nikai- és biomérnök professzor. Sur hozzátette: az elképzelés 
már létezett, de kérdés volt, vajon hogyan ültethető át a gya-
korlatba. 

A tanulmány írói bemutatják, hogy miközben az egerek kü-
lönböző vizuális ingereket néztek, a kísérletet végző kutatók 
a látókérgük mind a hat sejtrétegében és a subplate-ben is 
meg tudták figyelni az idegsejtek aktivitási mintázatait, s ez-
zel új ismereteket szereztek arról, miként dolgozza fel az em-
lős agy a látási információt.Körültekintően megtervezett kí-
sérletekkel a tudósok azt is bizonyítani tudták, hogy sem az 
agyba beküldött, sem az onnan kibocsátott fény nem 

https://academic.oup.com/gigascience/article/7/12/giy130/5160132
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károsította a mérés célpontjául szolgáló idegsejteket, és még 
csak nem is befolyásolta a működésüket. 

Összességében a cikk egy olyan új háromfoton-mikroszkó-
piás eljárásról számol be, amely úgy lett optimalizálva, hogy 
gyors, rövid és alacsony energiájú fényimpulzusok segítségé-
vel mélyen az agyban fekvő célterületeket lehessen vele vizs-
gálni azok funkcionális károsítása vagy megzavarása nélkül. A 
beküldött fotonok a génmódosított egerek idegsejtjeiben 
fluoreszcens jeleket gerjesztenek, amelyek kívülről nagy ha-
tékonysággal detektálhatók, és ezek alapján éles, nagy tér-
beli és időbeli felbontású háromdimenziós filmfelvételek ké-
szíthetők a működő agyról. 

Meg szerettük volna mutatni, mire vagyunk képesek a há-
romfoton-mikroszkópiás technológiával éber állatokon, és 
hogy ezzel fontos idegtudományi kérdésekre kereshetünk vá-
laszt– nyilatkozta Yildirim. – Nem elég azt gondolni, hogy ne-
künk van a legjobb mikroszkópunk a világon; fel is kell ten-
nünk ezeket a kérdéseket, mert addig nem tudhatjuk, milyen 
eredményeket kapunk majd." 

Évtizedekkel ezelőtt fektették le az alapokat 

A többfoton-mikroszkópia elméleti alapjait Maria Goeppert 
Mayer német születésű amerikai elméleti fizikusnő fektette 
le 1931-ben írott doktori disszertációjával, amelyben meg-
mutatta, hogy több, pontosan egy időben érkező kisenergi-
ájú foton ugyanúgy gerjesztett állapotba tud hozni egy ato-
mot vagy molekulát, mint egyetlen nagyenergiájú. Az elmé-
letet először 1990-ben állították a biológiai képalkotás 

szolgálatába, amikor a Cornell Egyetemen megépítették a vi-
lág első kétfoton-mikroszkópját, majd 2013-ban ugyanitt 
munkába állították az első háromfoton-mikroszkópot is. Mi-
vel annak biztosításához, hogy több foton egyidejűleg érkez-
zen be a célterületre, nagyon kis térfogatra kell fókuszálni a 
gerjesztő lézersugarat, ezek a mikroszkópok egyben pásztázó 
mikroszkópok is, vagyis háromdimenziós felvételek készíté-
sére alkalmasak.A többfoton-mikroszkópia további óriási 
előnye, hogy a gerjesztéshez használt kisenergiájú, nagy hul-
lámhosszú fotonok áthatolóképessége sokkal jobb, mint a 
nagyenergiájúaké, mert kevésbé hajlamosak eltérülni vagy 
visszaverődni a sejthártyák lipidjeiről és az egyéb szöveti 
struktúrákról. 

Mit láttak a kutatók? 

Sur és So laboratóriumai egyesült erővel dolgoznak a többfo-
ton-mikroszkópia lehetőségeinek kiterjesztésén, és a mos-
tani tanulmánnyal bizonyítják, hogy már képesek vele élő 
időben követni a kísérleti állatok idegsejtjeinek tevékenysé-
gét. E cél érdekében a gerjesztő lézerfény és az optikai rend-
szer tulajdonságait az agyszövet jellemzőinek precíz mérései 
nyomán úgy finomhangolták, hogy a szöveti károsodás elke-
rülése mellett a lehető legjobb képminőséget érjék el. Nem-
csak azt mérték ki, hogy mekkora energiánál kezdenek a sej-
tek nyilvánvalóan károsodni (ez nagyjából 10 nanojoule), ha-
nem azt az energiát is meghatározták, ahol már épp kezd 
megváltozni a viselkedésük (ami 2-5 nanojoule-nak adódott). 
A pontosság és az energiaközlés minimalizálása érdekében a 
mikroszkópot úgy állították be, hogy hihetetlenül rövid, 
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mindössze 40 femtoszekundumos (a femtoszekundum a má-
sodperc milliomod részének milliárdod része) gerjesztő im-
pulzusokat adjon le. Ehhez persze az optikát is aprólékosan 
hozzá kellett hangolni, hogy a gerjesztett molekulák által ki-
bocsátott és a detektorhoz visszaérkező fény minden kis vil-
lanását összegyűjtse. 

 

FORRÁS: AFP/SPL 

Miután meggyőződtek róla, hogy a háromfoton-mikroszkóp 
mérései összhangban vannak a kétfoton-mikroszkópéival – 
amely csak a kevésbé mély kérgi rétegekig lát el –, illetve az 
elektrofiziológiai mérésekkel – amelyek mélyebbre hatolnak 
ugyan, de vakon, precíz térbeli felbontás nélkül –, a csoport 
az idegtudomány eddig meg nem hódított csúcsai felé vette 
útját: éber állatokban végezte el az idegi aktivitás közvetlen, 

az agykéreg valamennyi rétegére kiterjedő vizuális megfigye-
lését. 

A kísérlet során az egereknek 12 különböző irányba elforga-
tott, kétféle irányban mozgó hálómintázatot mutattak egy 
képernyőn, ami a látást vizsgáló idegtudományi kísérletek-
ben megszokottnak tekinthető felállás. A kísérlet különleges-
sége az volt, hogy ezúttal a látókéreg teljes, több mint egy 
milliméteres mélységében élő időben nyomon követték, ho-
gyan reagálnak az egyes idegsejtek erre a sztenderd beme-
netre. Az idegi aktivitás úgy vált láthatóvá, hogy egy génmó-
dosított egértörzset alkalmaztak, amelynek az idegsejtjeiben 
a kalciumszint-emelkedésre – megfelelő gerjesztés esetén – 
fluoreszcens fénykibocsátással reagáló, GCaMP6s nevű fe-
hérje fejeződik ki. A „harmadik harmonikus-képzés" néven is-
mert nemlineáris optikai jelenségnek hála a kutatók más szö-
veteket, így az ereket és az agy fehérállományát is képesek 
voltak vizualizálni. 

Így, hogy a látókéreg valamennyi rétegét át tudták tekinteni, 
a tudósok megállapították, hogy az 5-ös réteg sejtjei úgy-
mond „lazán" vannak az inger orientációjára hangolva, ami 
azt jelenti, hogy a mintázat-orientációk széles tartományára 
(és nem csak mondjuk egyre-kettőre) reagálnak.Az is lát-
szott, hogy az 5-ös réteg idegsejtjeinek magasabb a spontán 
aktivitása, mint a többi réteg sejtjeinek, és több kapcsolattal 
rendelkeznek az agy mélyebb területei felé. Eközben a 6-os 
réteg sejtjeinek pontosabb az orientáció szerinti hangolása, 
mint bármely más rétegének, vagyis fajlagosabban válaszol-
nak a különböző mintázatirányokra. 
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Háromdimenziós kép az egerek látókérgének működésé-
rőlFORRÁS: MURAT YILDIRIM ET. AL. 

A legnagyobb meglepetés azonban a kéreg alatti lemezzel, a 
subplate-tel volt kapcsolatos.Kiderült, hogy ebbe a főleg 
idegrostokból, vagyis fehérállományból álló rétegbe olyan 
idegsejtek vannak beágyazódva, amelyek aktivitási mintá-
zata gyengén és lazán hangolt módon ugyan, de kapcsolat-
ban állt a vizuális bemenettel.Ez a felfedezés azért volt meg-
világító értékű, mert az idegtudósok többsége eddig úgy gon-
dolta, hogy a subplate idegsejtjei zömmel csak az egyedfejlő-
dés alatt aktívak, és a kifejlett agyban már elhallgatnak. Nem 
csoda, hogy ez a hiedelem alakult ki – vélekedik Yildirim –, 
hiszen a réteg túl vékony ahhoz, hogy az elektrofiziológiai 
mérések kimutassák a tevékenységét. „A kifejlett agyban – 
az in vivo képalkotás technikai nehézségei miatt – eddig soha 
nem tanulmányozták a kéreg alatti lemez idegsejtjeit" – írják 
a szerzők. 

Forradalmasíthatja a cukorbetegség-keze-
lést egy norvég felfedezés 

FB  2019.01.04. index.hu 

Akár az összes sejthalál okozta betegség kezelésében hatal-
mas áttörés lehet egy norvég tudóscsoport felfedezése, akik 
kutatásuk során arra jöttek rá, hogy a hasnyálmirigyben a 
szomszédos sejtek képesek átvenni a sérült vagy hiányzó in-
zulintermelő sejtek funkcióit – írja az MTI. 

A norvégiai Bergeni Egyetem szakemberei nemzetközi kuta-
tókkal együttműködve fedezték fel, hogy a hasnyálmirigy 
glukagontermelő sejtjei 

KÉPESEK ÚGY VÁLTOZNI ÉS ALKALMAZKODNI, HOGY ELLÁS-
SÁK A SZOMSZÉDOS SÉRÜLT, VAGY HIÁNYZÓ INZULINTER-
MELŐ SEJTEK FELADATAIT. 

 

Fotó: Bsip 

A glukagon egy peptidhormon, amelyet a hasnyálmirigy 
Langerhans-szigeteinek alfasejtjei termelnek, feladata pedig 
alapesetben a vércukorszint emelése, míg az inzulin a 

https://index.hu/szerzo/flachner_balazs
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szénhidrátok, fehérjék és zsírok anyagcseréjének szabályozá-
sában vesz részt, emellett pedig elengedhetetlenül szüksé-
ges a glükóz felvételéhez is. 

A cukorbetegséget az okozza, hogy a sérült vagy nem létező 
inzulintermelő bétasejtek nem képesek inzulint termelni, így 
pedig a sejtek nem tudják felvenni a vérből a glükózt, ami 
megemelkedett vércukorszinthez vezet. Sok cukorbetegnek 
pont emiatt folyamatosan inzulint kell juttatnia a szerveze-
tébe a vércukorszint szabályozására. 

Valószínűleg a cukorbetegség-kezelés egy teljesen új formá-
jának a kezdetét jelenheti ez, amikor a szervezet képes saját 
inzulint termelni egy kis kezdeti segítséggel. 

– mondta Luiza Ghila, a norvég egyetem kutatója. 

A kutatók felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben lévő szom-
szédos sejteknek csupán két százaléka képes megváltoztatni 
funkcióját. Ennek ellenére optimisták az új kezelési lehetősé-
gek megközelítését illetően. 

Kutatásukban először voltak képesek leírni a sejtidentitás 
változása mögötti mechanizmust, amely nem egy passzív fo-
lyamat, hanem a környező sejtekből jövő jelzések eredmé-
nye. A kutatásban képesek volt 5 százalékra növelni az inzu-
lintermelő sejtek számát egy hatóanyag segítségével, amely 
hatással volt a sejtek közötti jelzőfolyamatra. 

Ghila hozzátette azt is, hogy ha többet tudnak meg a sejt ru-
galmassága mögött álló mechanizmusról, akkor valószínűleg 
képesek lesznek a folyamatot kontrollálni, és még több sejt 

identitását megváltoztatni, hogy még több inzulin termelőd-
jön. 

A kutatók szerint felfedezésük nem csak a cukorbetegség ke-
zelését illetően jó hír, a sejtidentitás és -funkció változtatásá-
nak képessége ugyanis döntő felfedezés lehet más sejthalál 
okozta betegségek kezelésében, mint az Alzheimer-kór, vagy 
a szívroham miatti sejtkárosodás. 

Kétmillióért méri a fiatal vér literjét egy 
amerikai startup 

 

MOLNÁR CSABA 2019.01.19. index.hu 

Az Ambrosia nevű cég hat amerikai városban kezdte meg az 
idős emberek fiatal vérrel való kezelését. A transzfúzióként 
adott, tinédzserektől és fiatal felnőttektől származó vérből 
egy literért 8 ezer dollárt (2,2 millió forintot) kell fizetni. Mi-
előtt rohannának, fontos tudniuk, hogy az egésznek erőtel-
jes kamuszaga van. 

https://index.hu/szerzo/molnar_csaba
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Már az Ambrosia három évvel ezelőtti alapításakor sem volt 
olyan szakértő, aki hitelt adott volna a cégvezető, Jesse Kar-
mazin állításának, miszerint az idős emberek ereibe juttatott 
fiatal vér megállítja, sőt visszájára fordítja az öregedés folya-
matát, valamint egy csomó betegséget gyógyít. Ennek elle-
nére a cég az elmúlt években (több szempontból is gyanús) 
klinikai tesztet végzett a vérfiatalító kezelés hatásosságát bi-
zonyítandó, és mostantól hat amerikai nagyvárosban, pél-
dául Los Angelesben, Houstonban, Phoenixben várja az ifjú-
ság forrását kereső pénzes kuncsaftokat. Honlapjukon Pay-
Palen keresztül be is lehet fizetni a 8 ezer dollárt, ha csak egy 
liter fiatal vért szeretnénk, vagy a 12 ezret, ha rögtön két li-
tert vennénk. 

Karmazin ugyan a Stanford Egyetem orvosi karán végzett, de 
nincs engedélye, hogy orvosként praktizáljon (szabadidejé-
ben pedig evezősversenyző). Cége tavaly csaknem 150 em-
bernek (életkoruk 35-től 92 évesig terjedt) adott egy kétna-
pos kezelés során intravénásan 1,5 vért, amelyet 16-25 év 
közötti donoroktól vettek le. A kezelés előtt és utána is vet-
tek tőlük vért, és ennek megmérték néhány, a laborvizsgála-
toknál is rutinszerűen ellenőrzött jellegzetességét. Ebben 
nem is az a leggyanúsabb, hogy a megkérdezett kutatók sze-
rint ilyen rosszul tervezett, hevenyészett kísérlet eredményei 
semmit sem bizonyíthatnak. Sokkal furább az, hogy 

A KLINIKAI TESZT ÖNKÉNTESEINEK UGYANÚGY FIZETNIÜK 
KELLETT 8 EZER DOLLÁRT A KEZELÉSÉRT, MINT AZ ÜZLET-
SZERŰEN KEZELT PÁCIENSEKNEK. 

A kísérlet eredményeit mindeddig nem publikálták, de Kar-
mazin szerint azok „egészen pozitívak”. Állítása szerint sok 
transzfúziót kapott páciens arról számolt be, hogy javult az 
állapota: erősödött a koncentrációja, jobban alszik, jobb lett 
a memóriája, erősebb az izomtónusa. Mindezek azonban 
csak az alanyok szubjektív érzései, és mellesleg a placeboef-
fektus legkönnyebben kiváltható „hatásai”. Nagyon úgy tű-
nik, hogy ez a klinikai teszt fő célja az egyszerű pénzszerzés 
volt, hiszen az összbevétel meghaladhatta az egymillió dol-
lárt. És az üzlet csak most indult be. Az Ambrosia szerint a 
weboldaluk tavaly szeptemberi beindítása után hetente száz 
megkeresés érkezik hozzájuk arról, hogy hogyan lehetne hoz-
zájutni a kezeléshez. 

Mi bizonyítja, hogy ennek van értelme? 

Röviden: semmi. A gyerekek vérét ősidőktől fogva a fiatalság 
forrásának tartották, és fel-felröppentek pletykák arról, hogy 
egyes diktátorok valóban igénybe vették e kezelést. Ugyan-
akkor az Ambrosia természetesen nagyon tudományosnak 
hangzó köntösbe öltözteti reklámjait, és állatkísérleteket 
idéznek, mint a fiatalvér-transzfúziós terápia hatékonyságá-
nak bizonyítékait. Az egyik vizsgálatban idős egerek vérkerin-
gését kapcsolták össze fiatal társaikéval négy héten keresz-
tül(!). Ezáltal az idősek megvastagodott szívfala (ami az in-
farktusra hajlamosító tényező az emberben is) normál vas-
tagságúra állt vissza és erősödött, vélhetően a fiatal vérben 
magasabb koncentrációban lévő GDF11 fehérje hatására. 
Csakhogy más kutatócsoportok nem tudták megismételni 

https://www.ambrosiaplasma.com/
https://www.businessinsider.com/young-blood-transfusions-open-accepting-paypal-payments-cities-ambrosia-2019-1
http://www.row2k.com/features/341/US-Nationals--Interview-with-Jesse-Karmazin--USA-LTA4-/
https://www.technologyreview.com/s/603242/questionable-young-blood-transfusions-offered-in-us-as-anti-aging-remedy/
https://www.technologyreview.com/s/603242/questionable-young-blood-transfusions-offered-in-us-as-anti-aging-remedy/
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ezeket az eredményeket, és egyébként sem vethető össze az 
egy hónapig közös keringés egy-két liter vér hatásával. 

Egy másik kísérletben a Stanford Egyetemen azt mutatták ki, 
hogy az idős egerek agyában felgyorsult az új idegsejtek kép-
ződése, miután tíz alkalommal transzfúziót kaptak fiatal ege-
rek véréből. Emberkísérleteket is végeztek már, bár jóval 
konvencionálisabb (értsd: megbízhatóbb) keretek között, 
mint az Ambrosia. A Stanford Egyetem Alzheimer-centrumá-
ban egy hónapon keresztül adtak fiataloktól származó vér-
plazmát enyhe Alzheimer-kórral küzdő betegeknek. A nem-
régiben publikált eredmények kevéssé a kezelés hatásossá-
gáról, inkább kivitelezhetőségéről, biztonságosságáról szól-
nak. A kutatók azt a következtetést vonják le, hogy érdemes 
a hatást nagyobb mintán is tesztelni. 

Az eredmények üzleti hasznosítása érdekében Alkahest né-
ven céget is alapítottak, amelynek vezérigazgatója az ELTE-n 
végzett Nikolich Károly. A Business Insider értékelése szerint 
azonban az Alkahest és az Ambrosia megközelítése ennél tá-
volabb nem is állhatna egymástól. Az Alkahest ugyanis nem 
tervez pénzért fiatal vért (vagy vérplazmát) árulni az öregek-
nek, hanem a kísérletek eredményeiből kiindulva akar gyógy-
szer fejleszteni az Alzheimer-kór ellen. 

Persze pusztán attól, hogy semmi sem bizonyítja szolgáltatá-
suk értelmét, az Ambrosia még simán lehet bombaüzlet. A 
hatóságok jó részt tehetetlenek velük szemben, hiszen alap-
vetően semmi újat nem találtak föl. 

MINDÖSSZE UGYANAZT A KEZELÉST ÁRULJÁK AZ EMBEREK-
NEK DOLLÁR EZREKÉRT, AMIT NAP MINT NAP ALKALMAZ-
NAK A VILÁG ÖSSZES KÓRHÁZÁBAN. 

Nem kellett bizonyítaniuk, hogy az eljárás biztonságos, hi-
szen mindenki tudja, hogy a vérátömlesztés az egyik leghét-
köznapibb beavatkozás műtétek közben, komoly balesetek 
kezelésekor. Csak az Egyesült Államokban naponta 40 ezer 
transzfúziót hajtanak végre. A hatásosság hiánya – mint az 
látjuk a legkülönfélébb egészségügyi átverések esetén a ho-
meopátiától a kézrátételig – nem ok a betiltásra. 

Borítókép: Bsip / Getty Images Hungary. 

Ezért volt ismeretlen a nagyszüleinknél az 
ételallergia 

A nagyszülők, dédszülők még hírből sem ismerték az ételal-
lergiát. Mi volt más akkoriban és mi változott azóta, ami 
ennyire érzékennyé tette az embereket? 

2019. január 2. nlcafe.hu 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2709116
http://www.alkahest.com/about/management-team/
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Mára szinte népbetegség lett az ételallergia. Sajnálatos, ami-
kor erről lekicsinylően nyilatkoznak emberek – csakúgy, mint 
a depresszióról és pánikbetegségről  –, de gyakran megtörté-
nik. Pocskondiázzák még a szülőket is, akik „elhiszik a gyerek 
hisztijét” a laktóz- vagy gluténallergiáról. 

Sokan meg vannak győződve arról, hogy az ételallergiások 
maguknak találják ki az egészet. Ebből is látható mennyire 
nem érti az átlag, hogy ez komoly betegség, amit nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. Sőt, beszélni kell róla! 

A nagyszülők, dédszülők még hírből sem ismerték az ételal-
lergiát. Mi volt más akkoriban, és mi változott, ami ennyire 
érzékennyé tette az embereket az elfogyasztott ételekkel 
kapcsolatban? Talán más volt a liszt minősége, vagy a tehe-
nek legeltek másfajta füvet, és tejeltek egészségesebbet? 
Lássuk, hogy elődeink életmódja miben különbözött a mai-
tól. 

 

Fortepan/Morvay Kinga (1937) 

1. Valódi, szezonális ételeket fogyasztottak 

Az 1900-as évek elején őstermelőktől, kis gazdaságoktól ke-
rültek piacra az ételek. A tartósítószerek nem voltak még szé-
les körben elterjedve, az ételek természetes frissességüket 
őrizték. Amelyik megromlott, azt egyszerűen kidobták. Ez 
azonban ritkán fordult elő, mivel a megvásárolt termékeket 
hamar megfőzték, feldolgozták. Nem volt felhalmozás. Nagy-
üzemileg előállított, adalékanyagokkal teletömött élelmisze-
rek sem voltak, így eleink táplálkozása tápanyagban gazdag 
volt. Ez tette lehetővé számukra, hogy annyi tápanyaghoz 
jussanak, amennyi a frissen termett zöldségekben gyümöl-
csökben és a frissen vágott állatok húsában létezik. A csecse-
mők nem tápszereket, hanem anyatejet kaptak, ami minden 
időben, megfelelő hőfokon állt rendelkezésükre. 

2. Nem diétáztak, és nem játszottak könnyelműen a testük-
kel és az anyagcseréjükkel 

Szezonálisan termő gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztot-
tak. Nem számolták a kalóriát, hiszen úgyis ledolgozták, el-
égették azt a mennyiséget napközben. Nem fogyókúráztak 
betegesen, nem akartak folyamatosan lesoványodni. Kö-
szönhető volt ez annak is, hogy nem volt médium, amin ke-
resztül folyamatosan azt sugallták volna nekik, hogy nem 
néznek ki elég jól. 

 Az élelmiszeripar még gyerekcipőben járt, ezáltal kénytele-
nek voltak ételadalékoktól mentes ennivalókat fogyasztani. 
Egészséges volt az anyagcseréjük, mivel a szervezetük igé-
nyei és vágyai szerint étkeztek.  

https://www.nlcafe.hu/cimke/etelallergia/
https://www.nlcafe.hu/egeszseg/20170209/meregtelenito-teli-etelek/
https://www.nlcafe.hu/egeszseg/20170209/meregtelenito-teli-etelek/
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3. Az ételt otthon főzték meg hagyományos elkészítési 
módszereket használva 

Feldolgozott étel vásárlására nem volt lehetőség, és étterem-
ben enni ritka luxus volt. Nagyszüleink szerencséjére ezek a 
szokások valóban kedvező hatással voltak az egészségükre. 

4. Nem ettek génmódosított ételeket, élelmiszer-adaléko-
kat, stabilizátorokat és sűrítő anyagokat 

Az ételeket még nem kezelték adalékanyagokkal, antibioti-
kumokkal és hormonokkal, melyek segítenek megőrizni az el-
tarthatóságukat a fogyasztók egészségének kárára. A mára 
jellemző nagyüzemi élelmiszer-előállítás az összes mestersé-
ges összetevőivel még csak csírázott a korai 1900-as évek-
ben.  

5. Elfogyasztották az egész állatot, ebbe beletartoztak az ás-
ványi anyagokban gazdag csonterőlevesek és a belsőségek 
is 

Az állati csontokat megtartották vagy vásárolták, hogy erőle-
vest és csontlevest készítsenek belőlük, melyek mindig kü-
lönleges helyet foglaltak el az asztalnál. Ezeket az ételeket 
nagyra értékelték gyógyító tulajdonságaik miatt, és soha 
semmi nem ment veszendőbe. 

6. Nem mentek orvoshoz, amikor úgy érezték, hogy betegek 

És azért sem mentek dokihoz, hogy vényköteles gyógyszere-
ket kapjanak. Az orvosi látogatások a baleseti sérülteket vagy 
az életveszélyes betegségben szenvedőket mentették meg. 

Amikor lázasak lettek, megvárták, hogy elmúljon. Amikor 
rosszul érezték magukat, leveseket, erőlevest ettek, és sokat 
pihentek. Nem volt orvos- vagy nővér-gyorshívójuk, de sok-
kal jobban bíztak a test természetes gyógyulási folyamatá-
ban, mint mi manapság. Az ételük volt az orvosság, függetle-
nül attól, hogy ezt felismerték vagy sem. 

7. Sok időt töltöttek a szabadban 

Nagyszüleinknek nem volt választásuk, hogy bent maradnak 
a lakásban, és játszanak a telefonjukkal vagy a számítógépen, 
vagy kint játszanak erdőn-mezőn. Gyerekként szabadtéri já-
tékaik voltak, hintáztak, bújócskáztak, fogócskáztak a réten, 
vagy a kertben, biciklivel jártak vagy gyalog, néha lovasko-
csin. Felnőttként pedig szinte egész nap fizikai munkát végez-
tek, nem volt szükségük konditermekre sem. 

Hogyan hatnak mindezek az ételallergiára? 

A táplálkozás befolyásolja testünk összes sejtjét. Egészsé-
günk a táplálkozásunktól, étrendünktől függ. Ismered a mon-
dást? „A halál a belekben lakozik” – a szennyezett emésztő-
rendszer a betegségek igazi forrása. Egész immunrendsze-
rünk azt tükrözi, ami a beleinkben rejtőzik. Ha a táplálkozás 
nem megfelelő, akkor minden sejt, minden szövet és szerv 
integritása sérülést fog szenvedni, így egyre nagyobb a való-
színűsége, hogy bizonyos élelmiszerekre érzékenységet, al-
lergiát váltanak ki. 

Több mint fontos, hogy ne kínozzuk magunkat cukorral, zsír-
ral és túl sok fehérjével! Fogyasszunk viszont rostban gazdag 

https://www.nlcafe.hu/eletmod/20170510/betegsegek-adalekanyagoktol/
https://www.nlcafe.hu/egeszseg/20180401/venykoteles-gyogyszereket-arulnak-az-ocskapiacon/
https://www.nlcafe.hu/egeszseg/20180401/venykoteles-gyogyszereket-arulnak-az-ocskapiacon/
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ételeket, bőségesen igyunk vizet és mozogjunk rendszere-
sen. 

A Földnek és lakóinak is „ideális” étrenddel 
álltak elő brit tudósok 

TÓTH CSABA TIBOR   merce.hu   2019.január 18.,  

Évente 11 millió korai elhalálozást lehetne megakadályozni 
egy új étrenddel, amelyet londoni és harvardi kutatók állítot-
tak össze. Az EAT-Lancet Commission az étkezéssel foglal-
kozó, 30 vezető tudóst magába foglaló nemzetközi szervezet 
ezt az étrendet javasolja a Föld minden lakója számára. Aján-
lásaikat most az ENSZ egészségügyi szervezetének, a WHO-
nak is benyújtják. 

Az étlap szerint sok száraz és olajos magvat és zöldséget, 
rendkívül kevés húst, tojást és tejterméket fogyasztva áll ösz-
sze az ember ideális étrendje, méghozzá olyanformán, hogy 
ha mindenki azt követné, azzal 10 milliárd ember fenntart-
ható élelmezése is megoldottá válna, nem kellene mező-
gazdasági célból több földet lefoglalni, meg tudnánk őrizni 
tiszta vízforrásainkat, le tudnánk lassítani az állatfajok kiha-
lását és minimalizálnánk a klímaváltozás hatásait. 

Az ideális napi bevitel tehát a dietáris szakértők szerint így 
nézne ki a fenntartható menüvel: 

• Mogyorófélék: 50 gramm naponta 

• Bab, csicseriborsó, lencse, szemes zöldségek: 75 
gramm naponta 

• Hal: 28 gramm naponta 

• Tojás: 13 gramm (egy negyed tojás) naponta, kicsivel 
több, mint egy tojás egy héten 

• Hús: 14 gramm vöröshús illetve 29 gramm csirekhús 
egy nap 

• Szénhidrátok: teljes kiőrlésű gabona, pl. kenyér, és 
rizs: 232 gramm egy nap, rostokban dús zöldségekből 
(pl. répa, cékla) 50 gramm naponta 

• Zöldségfélék: napi 300 gramm és gyümölcsfé-
lék: napi 200 gramm 

Az étrendbe még belefér 31 grammnyi cukor és 50 gramm 
olajféle (pl. olívaolaj) is. 

Az összeállításból feltűnő, hogy a rendkívül kevés húsféle és 
tojás mellett is fontos a mogyorófélék és a gabona fogyasz-
tása, ennél is lényegesebb azonban a zöldségfélék szerepe az 
étrendben. 

Az viszont már köztudott, hogy mind szénhidrátokból, mind 
cukorból mind pedig marhahúsból a most megállapított, ide-
ális mértéknél jóval többet visznek be az emberek nyugaton, 
mint amennyi feltétlenül ajánlott lenne, ezzel pedig az előál-
lítás során súlyos terheket raknak a környezetre is, a nagy-
üzemi marhatenyésztés például a felgyorsuló klímakataszt-
rófa egyik legfontosabb előidézője. 

Ugyanakkor ismert, hogy a világ szegényebb részén, Ázsia és 
Afrika egyes vidékein a legtöbb ember továbbra is csak napi 

https://merce.hu/author/toth-csaba-tibor/
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
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egyszeri étkezéshez jut hozzá, étrendje pedig rendkívül ki-
egyensúlyozatlan, és szegényes. 

A most összeállított menü egyszerre kezelné az egészséges 
étkezés, és a környezet megmentésének elősegítését, vala-
mint a vagyoni egyenlőtlenségek táplálkozásban való visz-
szatükröződését is enyhítené. 

Walter Willet, az étrenden dolgozó egyik harvardi professzor 
kiemelte, első látásra nem tűnik ez a fajta diéta túl változa-
tosnak, azonban ő már a kutatási eredmények előtt is nagy-
jából így étkezett, és arra jött rá: 

„Ebben valójában rengeteg változatosság rejlik. Ezerféle mó-
don lehetséges ezekből a hozzávalókból ételt készíteni, nem 
kemény megvonó diétázást javasolunk itt, olyan egészséges 
étrendet, ami egyszerre rugalmas, és élvezhető is.” 

Ráadásul a föld egyes tájaitól kultúráitól függően mindenki-
nek vissza kellene szorítania legalább egy ételfajtát a ki-
egyensúlyozott diétához: Kelet-Ázsiának például jóval keve-
sebb halat kellene ennie, Afrikában a rostban gazdag zöldsé-
geket kellene visszaszorítani, Európa és Észak-Amerika vi-
szont drasztikusan vissza kell, hogy szorítsa vöröshús-fo-
gyasztását. Ez a helyzet olyannyira rossz, hogy a kutatók a 
húsra kivetett jóval magasabb ÁFA gondolatával is foglalkoz-
nak, mint célravezető javaslattal. 

Walter Willet azt is kiemelte, ha csupán az üvegházhatás elő-
idéző gázok mértékét akarták volna a diétával csökkenteni, 
akkor hús- és tojásmentes, vegán étrendet javasolnának. 

„Azonban nem ez volt az egyetlen szempont, az étrendnek 
egészségesnek is kellett lennie.” 

Ezt pedig a vegán étkezés már nem biztosítja szerintük olyan 
mértékben, mint a fenti diéta. 

(BBC News) 

David Attenborough: Az Édenkert nincs 
többé 

MOLNÁR CSABA 2019.01.22. index.hu 

A világ leghíresebb természetfilmese a davosi világgazdasági 
fórumon szólalt fel, és arra figyelmeztetett, hogy a világ ve-
zetőinek meg kell sokszorozniuk a klímaváltozás megakadá-
lyozására tett erőfeszítéseiket, mielőtt még végleg késő 
lenne. Attenborough elmondta, hogy tevékenységünk miatt 
új korszakba lépett a világ, amely immár az emberi civilizáció 
fennmaradását veszélyezteti. 

 

David Attenborough a davosi világgazdasági fórumon 2019. 
január 21-én Fotó: Fabrice Coffrini / AFP 

https://www.bbc.com/news/health-46865204
https://index.hu/szerzo/molnar_csaba
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Szó szerint egy másik korszakból származom 

- fejtette ki Attenborough, akit az Egyesült Királyságban ru-
tinszerűen „nemzeti kincsnek” neveznek, majd így folytatta: 
„A holocén földtörténeti korszakban születtem. E korszak 12 
ezer évig tartott, és éghajlati stabilitása révén lehetőséget 
biztosított az emberiségnek, hogy letelepedjen, gazdálkod-
jon, és civilizációkat hozzon létre. Mindez az ideák és az áruk 
kereskedelmét hozta magával, és globálisan összekapcsolt 
fajjá tett minket, embereket.” Ez a stabilitás tette lehetővé 
Attenborough szerint az üzleti növekedést, és a nemzetek 
közötti együttműködést is. Csakhogy 

AZ ÉLETEM SORÁN MINDEZ MEGVÁLTOZOTT. A HOLOCÉN-
NEK VÉGE, AZ ÉDENKERT NINCS TÖBBÉ. 

Olyan mértékben átalakítottuk a világot, hogy a tudósok ezt 
már egy új földtörténeti korszaknak, az antropocénnek tekin-
tik. Attenborough arra figyelmeztette a hallgatóságban ülő 
politikai és üzleti vezetőket, hogy az emberiség által egyedü-
liként ismert életkörülmények gyorsan változnak. 

Tovább kell lépnünk a bűntudaton és mások hibáztatásán, és 
a praktikus feladatokkal kell foglalkoznunk. 

A világgazdasági fórum előtt végzett felmérés eredményei 
azt mutatták, hogy a globális gazdaságra jelenleg leselkedő 
legnagyobb veszélyek a környezetből erednek. Ezek folyomá-
nyaként félő, hogy a nemzetek közötti együttműködés is 
romlani fog. Attenborough elismerte, hogy még őt magát is 
meglepte, hogy milyen gyors és pusztító erejű károkat okoz 
az emberi tevékenység a természetben. 

Ha az emberek valóban megértik, hogy mi forog kockán, hi-
szem, hogy lehetőséget fognak biztosítani a kormányoknak 
és az üzleti élet képviselőinek, hogy megtegyék a probléma 
kezeléséhez szükséges gyakorlati lépéseket. Elmondta, hogy 
a következő két évben várható ENSZ-klímaegyezmények 
megteremtik a fenntartható fejlődés és a természettel kötött 
“új megállapodás” (new deal) lehetőségét. Ezek együttesen 
ki fogják rajzolni az emberiség útját az atropocén koron át. 

Amit most, az elkövetkező néhány évben teszünk, az mélyre-
hatóan meg fogja határozni a következő évezredek történé-
seit Ha az elkövetkező évtizedben nem találunk megoldást a 
problémára, akkor gyermekeinknek és unokáinkat szörnyű 
jövő elé kell nézniük. - tette hozzá. 

Vagy ők, vagy mi 
A tőkés társadalmi rend kicsinálja az emberiséget 
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https://merce.hu/author/kiss-soma-abraham/


Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 2. szám 

23. oldal 

Még ha náddal tapasztott sárkunyhóban lakott is valaki egy 
félreeső erdő mélyén az elmúlt néhány évben, minden bi-
zonnyal akkor is hallott már a globális klímaváltozásról. Vál-
tozatos, ijesztő és érdekes jelenségek összessége, melyek az 
éghajlat globálisan olyan súlyos szintű megváltozásával jár-
nak együtt, aminek nyomán kénytelenek leszünk radikálisan 
változtatni az életmódunkon – már ha lesz rá módunk. 

Ha nem lenne a klímaváltozás, akkor is hatalmas kihívást je-
lentenének az emberiségnek a környezetszennyezés egyéb – 
egyébként a klímaváltozással összefüggő – formái, mint a vi-
zeket, földeket szennyező műanyaghulladék – mely mik-
roműanyagként a táplálékkörforgás részévé vált és a vízzel 
valamint egyéb élelmiszerekkel fogyasztjuk – és egyéb szeny-
nyező anyagok, melyeket lelkesen zúdítunk a minket körül-
vevő világra, és aminek hatását már ma érezni a világ ke-
vésbé szerencsés részein. 

Mind a felmelegedést katalizáló üvegházhatású gázok, mind 
a megtermelt hulladék az emberi civilizáció terméke – per-
sze, a marhák egyébként is finganának metánt vagy a közel-
keleten lehet hogy időnként egyébként is feltörne az olaj, 
de egyéb környezeti hatások is vannak, de ezek mértékeez 
nem összevethető annak mértékével, amennyire az ember 
beleavatkozik az ökoszisztémába. Ami mellesleg nem az öko-
szisztéma léte miatt problémás, hiszen az van, változik, alkal-
mazkodik. Az emberiség ezen tevékenységével önmaga halá-
los ítéletét írja. 

A környezetkárosítás nagyobb hányadát azonban nem az 
egyes emberhez és az egyes emberek fogyasztási preferenci-
áihoz lehet kötni. 

Hanem a tőke működési módjához, ami nemcsak, hogy nap 
mint nap rabigába hajtja emberek milliárdjait, de jövőjüket 
is tönkreteszi saját pillanatnyi érdekét előtérbe helyezve – 
a globális tőkés rendszerben ugyanis a profit fontosabb az 
embernél és a környezetnél. 

Utóbbi védelme elsősorban azért fontos, hogy az emberiség 
túl tudjon élni. 

Egy része persze valószínűleg túl is fog. Legnagyobb valószí-
nűség szerint azok, akik a jelenlegi rendszernek is haszonél-
vezői – hisz ők jelenleg sem a Föld elsivatagosodó vidékein 
élnek, vagy ott, ahol az ipari termelés szabályozatlansága és 
volumene miatt méterekre lehet csak látni a szmogtól. Nem 
az ő ablakaik nyílnak az akkumulátorok alapanyagául szolgáló 
nehézfémek bányáira, és nem nekik kell mérges gázok között 
életüket kockáztatva nap mint nap a gyártószalag fölé gör-
nyedniük. Hanem a munkásoknak, akik csak a gyártásához 
kapcsolódó kizsákmányolást és környezetkárosítást tapasz-
talják, akiknek adott esetben az előállított terméket soha 
nem lesz lehetőségük élvezni. 

A fennálló globális kapitalista rendszer haszonélvezői is fog-
ják érezni a klímaváltozás és a környezetszennyezés negatív 
hatásait. Azonban ha a tengerszint emelkedése miatt elönti 
a víz a part menti házukat, könnyebben állnak odébb mint a 
Csendes-óceán aprócska szigeteinek halászattal foglalkozó 
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lakosai – és a londoni City üzleti negyedet is nagyobb erőkkel 
fogják védeni az árhullám ellen, mint Bangladest. 

Addig is, a nyugati fast-fashion cégek ki tudják használni az 
ideális vállalkozási környezetet és olcsó munkaerőt, hogy a 
centrum és a félperiféria közép- és alsó-középosztályára rá-
sózott ruhaipari terméket gyártassanak elképesztő emberi 
és környezeti kizsákmányolás mellett. Hogy aztán Európában 
az irgalmatlan tempóban pörgetett divattrendek miatt az áru 
egy részét nemes egyszerűséggel elégessék – mert az üzlet 
így rentábilisabb, mint ha szétosztanák vagy olcsóbban kiáru-
sítanák a maradékot. 

Miután a centrum- és félperifériaországok közvéleményének 
figyelme a nyolcvanas-kilencvenes évek táján a környezetvé-
delem felé fordult, a rendszer nem hagyhatta figyelmen kívül 
az így kialakult fogyasztói bázist. Emberek (vö. fogyasztók) 
milliói akartak tenni a bolygó megmentéséért, miután széle-
sebb körű figyelmet kapott néhány súlyos környezeti kataszt-
rófa és nyugtalanító tendencia – ózonlyuk, Exxon Val-
dez, globális felmelegedés, stb. 

Ennek becsatornázása érdekében a környezetvédelmet a 
tőke egyszerre kommercializálta és individualizálta – vagyis 
azt az üzenetet közvetítette, hogy a fogyasztó, akinek az igé-
nyeit a rendszer ethosza alapján elvileg kiszolgálja, mint kü-
lönálló individuum, a fogyasztási szokásainak megváltoztatá-
sával befolyásolhatja a rendszer működését, így „etikus” fo-
gyasztásával a rendszert környezetbarátabb működésre bír-
hatja. 

Tehát rendszer hirdeti, hogy fogyasztási preferenciáink és 
életmódunk megváltoztatásával személyesen tudunk tenni 
környezetünk megóvásáért. Ha otthon kevesebb vizet hasz-
nálunk fel, mert fürdés helyett zuhanyzunk, energiatakaré-
kos izzókat és modern fűtésrendszereket használunk hogy ne 
pazaroljuk az energiát, szétválogatjuk a szemetet, hogy a 
rendszer újra tudja hasznosítani azon dolgok előállításához, 
amiket aztán elad nekünk – mind-mind bolygónk, így élette-
rünk megőrzéséhez járul hozzá. 

Ez részben valóban így van. A probléma csupán az, hogy Ma-
gyarországon a közüzemi fogyasztás – amiben benne van a 
lakosság, a közintézmények és egyéb közszolgáltatások fo-
gyasztása – az összes vízkivitel csupán tizenhárom százalé-
kát teszi ki, a többit a mezőgazdaság és az ipar használja el – 
melyek a kapitalista rendszer logikája miatt akkor fogják visz-
szafogni a fogyasztásukat, mikor ez megéri nekik anyagilag. 
Az országos energiafelhasználás alig több, mint negyede, a 
felmelegedést gyorsító üvegházhatású gázok elenyésző 
mennyisége és a megtermelt hulladék tíz százalék alatti rész-
aránya eredeztethető lakossági forrásokból – és ezek az ará-
nyok nagyságrendileg érvényesek a centrum- és perifériaor-
szágok túlnyomó többségében. 

Az emberiség termelte, környezetre és életre káros anyagok 
jelentős része nem az egyéni fogyasztás, hanem az ipari ter-
melés során keletkezik – ahogy a Föld véges, korlátozott 
mennyiségben rendelkezésre álló erőforrásait is javarészt a 
privát tőke irányította ipar használja el. Gazdasági rendsze-
rünk pedig az egyén, a fogyasztó felelősségének 

http://www.origo.hu/nagyvilag/20130503-a-bangladesi-ruhagyarak-es-a-nyugati-fogyasztoi-tarsadalom.html
http://www.lafemme.hu/stilus/998_a_divat_aldozatai_made_in_bangladesh
https://index.hu/gazdasag/2018/09/23/ruhaipar_luxusmarkak_ruhaegetes/
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https://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/03/24/az_exxon_valdez_pusztulasa/
https://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/03/24/az_exxon_valdez_pusztulasa/
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http://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/10B9EE2E-D889-4C94-815D-5CB2D53C846A/5_1_melleklet_vizhasznalatok_gazd_jelentosege.pdf
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https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ua002d.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics/hu
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hangsúlyozása mellett ráállt a globális közép- és felsőbb osz-
tályok egyéni megváltásigényének kiszolgálására, olyan ter-
mékek, fogyasztási cikkek előállításával, melyek megvásárlá-
sával a fogyasztó úgy érezheti, tesz a környezete védelméért. 

Hadd hozzak két példát erre a gyakorlatra: 

Közismert és széles körben elfogadott tény, hogy életben 
maradásunk érdekében kénytelenek vagyunk enni. Az állati 
eredetű termékek fogyasztása rengeteg energiába kerül, a 
nagyüzemi állattartással pedig súlyosan kizsákmányoljuk az 
állatokat. A rendszer felkínálja a lehetőséget – ha van rá elég 
pénzünk –, hogy viszonylag minőségi módon éljünk vegán ét-
renddel, így moshatjuk kezeinket – hisz nem mi esszük meg 
a hússzor húsz centis ketrecben tartott, antibiotikumokkal 
teletömött csirkét és nem a mi asztalunkon fog landolni a 
dél-amerikai marha sem, miután kivágták az esőerdőt hogy 
legyen hol legeltetni. Viszont onnantól kezdve, hogy a kapi-
talista ipar termeli meg a szupermarketek polcain árult mi-
nősített vegán termékeket, meg fogja találni azok előállításá-
nak legolcsóbb módját – szóval ugyanúgy ki fog irtani néhány 
őserdőt Délkelet-Ázsiában és Dél-Amerikában annak teljes 
élővilágával együtt, majd jobbágysorba taszított helyi mun-
kaerővel fogja megtermeltetni az így nyert mezőgazdasági 
területen az élelmiszert, amit aztán óriási teherhajókkal utaz-
tatnak át a fél világon, hogy a tehetős és környezetvédelem 
iránt elkötelezett nyugati fogyasztók nyugodt szívvel költhes-
sék el a vacsorájukat. 

Ott vannak emellett a tartós fogyasztási cikkek. Közlekedés 
céljából sokan használnak autót, és a rendszer – azok szá-
mára, akiknek van rá elég pénzük – megadja a lehetőséget, 
hogy fogyasztásukkal egyszerre reprezentálják környezetvé-
delem iránti elkötelezettségüket, és élvezzék a modern tech-
nika minden kényelmi vívmányát. És itt nem a háromtonnás 
hibrid meghajtású luxusterepjárókra gondolok, amik képe-
sek villamos üzemben egy feltöltéssel akár harminc kilomé-
ter megtételére is, mielőtt bekapcsolják a benzinmotort, és 
úgy szennyeznek ahogy egy luxusterepjárónak illik, hanem a 
luxuskörnyezettudatosság szimbólumára, a Tesla kocsikra. 

Legyártásukhoz ugyanúgy gyárak szükségesek, mint egy ha-
gyományos autóéhoz, emellett rendkívül környezetszeny-
nyező módon kell ritkaföldfémeket bányászni a nagyteljesít-
ményű akkumulátorok anyagáért, amikor pedig lemerültek, 
fel kell őket rakni a töltőre. Mivel pedig két tonna megmoz-
gatásához (pláne olyan dinamikus mozgatásához, amire egy 
Tesla képes) mind benzinmotorral, mind villanymotorral ren-
geteg energiára van szükség – amit meg kell termelni, java-
részt nem megújuló energiahordozók elégetése útján. Ma-
gyarán mikor kigyorsít a lámpától, a környezettudatos sofőr 
nem a kipufogóján, hanem a bányákon és az erőművek ké-
ményein keresztül rombolja a környezetet. Rendben, Norvé-
giában nem – hisz ott a megtermelt villamos áram nagy ré-
szét vízerőművekben termelik, és a partmenti olajkincs kiter-
melésével tudják biztosítani azt a színvonalú jólétet ami mel-
lett viszonylag sokan engedhetik meg maguknak Teslák és 
egyéb alternatív meghajtású kocsik vásárlását. 

https://24.hu/tudomany/2017/08/19/megkinozzuk-es-megoljuk-a-tojogepeket/
https://index.hu/gazdasag/2017/12/06/eu_latin-amerika_szabadkereskedelem/
https://falanszter.blog.hu/2011/03/05/az_orosz_mordor_milliardokat_termelo_lepusztult_varos_a_savas_esok_es_a_fagy_fogsagaban
http://kamaraonline.hu/cikk/energia-az-eu-ban-mit-mondanak-a-szamok
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Ahogy a rendszer a szibériai kamionsofőrnek, a nigériai olaj-
bányásznak és a montanai szénfejtőnek sem ad más lehe-
tőséget – a nyomoron és éhezésen kívül – mint kizsákmá-
nyolt pozícióban rossz, adott esetben életveszélyes körül-
mények között dolgozni egy privát cégnek mely profiljából 
fakadóan közvetlenül és nagyban hozzájárul a körülöttünk 
lévő világ tönkretételéhez, úgy nekünk sincs számottevő le-
hetőségünk döntéseinkkel befolyásolni a tőke működését 
és világunkra gyakorolt hatását. 

Nem amellett érvelek, hogy életmódunkkal meg se próbál-
junk tenni környezetünk védelméért – ha fontosnak tartjuk 
ezt a szempontot fogyasztási preferenciáink kialakításánál, 
együnk a környéken megtermelt háztájit, messze kerüljük el 
a fast fashion cégek üzleteit, járjunk biciklivel és tömegközle-
kedéssel, ha pedig mindenképp autózni kell, tartsuk meg a 
régi autót és javíttassuk, ameddig lehetséges ahelyett, hogy 
újat vásárolnánk – és ez vonatkozik valahány tartós fogyasz-
tási cikkünkre. 

Amíg azonban fennáll a rendszer, mely működésének fóku-
szába az emberek helyett a profitot helyezi, és fenntartását 
a termelés költségoptimalizálása valamint a fogyasztás növe-
kedése biztosítja, ne várjuk, hogy egyéni fogyasztásunkkal 
meg tudjuk váltani a világot. Azzal legfeljebb magunkat tud-
juk. Az emberiség túléléséhez a globális rendszert kell meg-
változtatnunk, mert a jelenlegit jól láthatóan nem érdekli, 
hogy annak jelentős részét éppen kiirtja. 

Itt egy kiegészítő olvasmány, mely részben a cikk alapjául 
szolgált, itt pedig egy angol nyelvű rövidfilm, ami az előbb 
linkelt olvasmány alapján készült: 

Címoldali kép: Jonah Field, Wyoming, Egyesült Államok: A 
repesztéses olaj- és földgázbányászat (fracking) hatása a 
környezetre. // Fotó: EcoFlight 

Egyre jobban ölik a Földet a repülők 
MOLNÁR CSABA 2019.01.06. 23:12  index.hu 

A repülőjegyek manapság fillérekbe kerülnek az akárcsak 
néhány évtizeddel ezelőtti árukhoz képest is. Emiatt renge-
teg embereknek vált - kis túlzással - mindennapos tevé-
kenységgé a repülés, a gépek pedig hamarosan a legna-
gyobb üvegházgáz-kibocsátók lesznek. Az emberiség repü-
lésimádata nem nagyon fog alábbhagyni, így a repülőket 
kell környezetbarátabbá alakítanunk. Kérdés, hogy meny-
nyire reális cél ez. 

Amikor tavaly beindult az Ausztrália és az Egyesült Királyság 
közötti első nonstop repülőjárat, a Qantas légitársaság köz-
zétette a hasonló útvonalon közlekedő, első menetrend sze-
rinti járatának paramétereit. Az 1947-ben útnak indult Lock-
heed Constellation típusú gépre 29 utas fért fel, hétszer kel-
lett leszállnia, hogy feltöltsék üzemanyagtartályait, a retúr-
jegy ára - és számunkra most ez a fontos - mai áron 9 millió 
forintba került átszámolva. A ma üzemelő Perth-London tú-
rára viszont már alig negyedmillió forinttért válthatunk egy 
oda-vissza útra szóló jegyet. De nem kell ilyen messzire 

https://www.theguardian.com/environment/green-living-blog/2010/sep/23/carbon-footprint-new-car
https://orionmagazine.org/article/forget-shorter-showers/
https://www.youtube.com/watch?v=m2TbrtCGbhQ
https://ecoflight.zenfolio.com/p648196342/h32638d19#h32638d19
mailto:molnarcs@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/2019/01/06/zold_repules_klimavaltozas_kerozin_szendioxid/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
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mennünk a múltba: a 2017-es repjegyek árai vásárlóértéken 
már 60 százalékkal olcsóbbak voltak, mint 1995-ben. 

A repülés tehát kitört a gazdagok luxusvilágából, és a közép-
osztálynak is elérhetővé vált, ők pedig rákattantak. A FlightA-
ware statisztikái szerint 2016-ban átlagosan 

MINDEN ÁLDOTT PILLANATBAN 9728 REPÜLŐ VOLT AZ 
ÉGEN, RAJTUK PEDIG 1 270 406 EMBER UTAZOTT. 

Az utasok száma évente 5 százalékkal nő, jelenleg 4 milliárd 
jegyet váltanak egy évben a kereskedelmi járatokra. Ha ma-
radnak a jelenlegi trendek (és nem indokolja semmi, hogy 
megváltozzanak), 2036-ra az előrejelzések szerint az utasok 
száma majdnem megduplázódik. Magyarul többen repülnek 
majd egy évben, mint ahány ember él ma a Földön. 

 

Ferihegyi repülőtéren utasok szállnak fel a Ryanair menet-
rendszerinti járatára 2018. november 14-én Fotó: 
Nagy Attila Károly / Index 

Márpedig a kerozint égető repülők rengeteg üvegházhatású 
gázt, főként szén-dioxidot és nitrogén-oxidokat termelnek. 
Ma még a repülés emissziója nem tűnik nagynak – az emberi 
kibocsátás 2 százalékáért felelős. Az előrejelzések szerint 
azonban az évszázad közepére ez az arány meghaladja majd 
a 10 százalékot – sőt akár a 20-at is, ha az emberiség tényleg 
nekiáll az egyéb emissziós források (legfőképpen a közúti 
közlekedés) visszaszorításának, például az elektromos meg-
hajtás elterjesztésével. Ezzel a repülés lesz a legnagyobb 
széndioxid-kibocsátó gazdasági ág az összes közül. 

A repülés (illetve a nemzetközi hajóforgalom) eddig sikere-
sen elkerülte a klímaegyezmények kötelező érvényű, üveg-
házgáz-kibocsátásra vonatkozó rendelkezéseit. Amikor 
ugyanis országok között közlekedik a repülő, különösen, ha 
nemzetközi vizek felett halad, nem egyértelmű, hogy az 
emissziója melyik ország kvótájába sorolandó (a kiindulási 
vagy a célországéba, esetleg abba, amely állam fölött éppen 
tartózkodik). Ezt az anomáliát az iparág lobbistái sokáig sike-
resen használták föl arra, hogy inkább ne történjen semmi. A 
belföldi járatok kibocsátását ugyan szabályozza a kiotói 
egyezmény, de ezek hatása eltörpül a nemzetközi utakhoz 
képest. 

Végül 2016-ban született egy, a klímaegyezményektől füg-
getlen, önkéntes alapon működő megállapodás, amelyet ed-
dig hetven-egynéhány ország írt alá. Ez az egyezmény azt 
tűzte ki célul, hogy 2020 után már ne növekedjen a repülés 
nettó emissziója. Ezen azt kell érteni, hogy bár az egyre több 
repülő továbbra is egyre több szén-dioxidot fog kipöfögni, de 

https://www.travelandleisure.com/airlines-airports/number-of-planes-in-air
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a légitársaságoknak kötelező lesz kibocsátási kvótákat vásá-
rolniuk, hasonlóan az iparosodott országokhoz. Az Air-
bus New Scientistnek nyilatkozó környezetvédelmi igazga-
tója elmondta, hogy ez kezdetnek nem rossz, hiszen az 
egyezmény így a jelenlegi repülési eredetű szén-dioxid-kibo-
csátás több mint háromnegyedét lefedi, de van még hova fej-
lődni. A CORSIA-nak rövidített megállapodás azért sem fogja 
valószínűleg megváltani a világot, mert Kína, ahol a légiutas-
forgalom robbanásszerű növekedését várják a közeljövőben, 
nem írta alá, és az Európai Unió, amely nem tartja elég szigo-
rúnak a korlátozást, is formálisan ellenzi azt. 

Ahogy erre számos példát találni az ipar bármely területén, 
ha a kibocsátóknak pénzügyi kibúvókat biztosítanak az effek-
tív kibocsátáscsökkentés alól, az enyhén szólva sem ösztönzi 
megfelelően a környezetbarátabb megoldásokra való átté-
rést. 

 

Liszt Ferenc-repülőtér forgalmát mutató monitorok a Hunga-
roControl Igló utcai központjában Fotó: Kovács Ta-
más / MTI 

Mit lehet akkor tenni? 

A repülők például repülhetnének egyenesen is, a jelenleg el-
terjed cikcakkos útvonalak helyett. A legtöbbet használt légi 
folyosók évtizedekkel ezelőtt alakultak ki, amikor a repülők 
nyomon követése még köszönőviszonyban sem állt a mai, 
műholdas technológiával. Így a radaroknak fontos volt, hogy 
a repülők csak meghatározott pontokon léphessenek át 
egyik ország légteréből a másikba. Ez amúgy már manapság 
is változóban van. Európában és az Egyesült Államokban is 
terjed a szabad légtérhasználat, amikor a repülők - természe-
tesen korlátozásokkal és az aktuális forgalomhoz alkalmaz-
kodva - többé-kevésbé egyenes vonalban tudják megközelí-
teni a célállomást. A Eurocontrol szerint 2019 végére már a 
legtöbb EU-tagország alkalmazni fogja ezt a megközelítést 
(Magyarországon már négy éve érvényben van a szabad lég-
térhasználat). 

Ez szép és jó, hiszen az egyenes vonalban szálló repülők ter-
mészetesen rövidebb ideig repülnek, így kevesebb szén-di-
oxidot termelnek. De mennyivel? Nos, sajnos nem sokkal. Az 
Eurocontrol számításai szerint a szabad légtérhasználat 
évente 150 ezer tonna kibocsátott szén-dioxidot fog Európá-
ban megspórolni. Ez ugyan szép nagy szám, de 859 millió 
tonna meg még nagyobb - márpedig ennyi volt a globális re-
pülés 2017-es teljes kibocsátása a Nemzetközi Légiközleke-
dési Szövetség adatai szerint. 

Ennél többet lehet megtakarítani, ha a repülők hatékonyab-
ban használják ki a nagyobb repülési magasság előnyeit. Ha 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2Fmg24132110-500-our-addiction-to-flying-is-ruining-the-climate-but-it-doesnt-have-to%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.iata.org%2Fpressroom%2Ffacts_figures%2Ffact_sheets%2FDocuments%2Ffact-sheet-climate-change.pdf
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gyorsabban elérhetővé válik az utazási magasság, akkor az 
ottani ritkább levegő okozta kisebb légellenállás akár tíz szá-
zalékkal kevesebb üzemanyagfogyasztást is lehetővé tehet. 

A legnagyobb kibocsátáscsökkenést mindenki a gépeket 
egyre hatékonyabbá tevő innovációtól várja. Ennek van is 
alapja, hiszen a típusok újabb és újabb generációi átlagosan 
évente egy százalékkal lesznek hatékonyabbak. Persze a 
gyártókat nem az emissziócsökkenés, hanem a kisebb üzem-
anyagfelhasználás motiválja, de ez a végeredmény szem-
pontjából mindegy. Az Airbus A350-es típusa 15 százalékkal 
kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint az ezredforduló évé-
ben megjelent A330-as. A manapság egyik legkedveltebbnek 
számító hatékonyságnövelő megoldás a szárnyak meghosz-
szabbítása, hiszen így kevesebb üzemanyag elégetésével le-
het ugyanakkora felhajtóerőt generálni. A Boeing hamarosan 
megjelenő 777x szériájának már olyan hosszú szárnyai lesz-
nek, hogy nem fog beférni a standard repülőtéri beléptető-
kapuk mellé, ezért fel kell majd hajtani a szárnyvégüket. 

A “fejlesztés” másik iránya az ósdinak tekintett légcsavaros 
meghajtás visszatérése lehet, hiszen a propelleres hajtómű 
sokkal kevesebb üzemanyagot fogyaszt. Viszont cserébe 
lassú, így a reálisan gondolkodó szakértők csak a rövid távú 
utakra tudják elképzelni. Összességében azonban ez az éven-
kénti egy százalékos hatékonyságnövekedés sem ellensú-
lyozhatja az utazóközönség ötszázalékos bővülését. 

 

Wizzair Airbus A321-200 gépe, Budapest feletti égen 2018. 
október 13-án Fotó: Bődey János / Index 

Tengervízzel öntözött kerozin 

Az alternatív közlekedési módokat sorjázó összefoglalókból 
nem maradhat ki a bioüzemanyag sem, bár reputációja már 
azelőtt a mélybe süllyedt, hogy valóban elterjedhetett volna. 
Jelenleg a kereskedelmi járatokon üzemelő nagy repülők 
többsége kerozinnal üzemel. 2011-ben a holland Delfti Mű-
szaki Egyetem mérnökei tesztrepüléseket végeztek egy 
Cessna Citation II típusú repülővel, amelynek üzemanyagtar-
tályába 95 százalékban az általuk kifejlesztett, szintetikus ke-
rozint tartalmazó keveréket töltöttek, és ez biztonságosnak 
bizonyult. A repülő-üzemanyagok összetételét szabályozó 
nemzetközi szervezet később engedélyezte is, hogy a legfel-
jebb 50 százaléknyi mesterséges kerozint tartalmazó keveré-
kek használhatók a légi forgalomban. A hollandok üzemanya-
gukat földgázból állították elő, de elméletileg rengetegféle 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Frepository.tudelft.nl%2Fislandora%2Fobject%2Fuuid%253Aca415372-6ac0-4e7a-ab66-6e6dbf564e22
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szerves forrásból előállítható a szintetikus kerozin - akár nö-
vényekből is. A repülőipar egy része ezen felbuzdulva a 
bioüzemanyagok felé fordult. 

Eddig azonban ez a fejlesztési irány sem lett átütő erejű, te-
kintve, hogy az elmúlt évtizedben összesen 143 ezer járat re-
pült részben szintetikus kerozin hajtotta repülők segítségé-
vel, miközben csak tavaly 39 millió menetrend szerinti járat 
üzemelt. Kérdés, hogy mi lehet ennek az oka, vajon technikai 
problémák vagy a bioüzemanyagokkal szembeni gyökeresen 
megváltozott közhangulat áll a háttérben. Azt mindenesetre 
már sokszor kimutatták, hogy a bioüzemanyagok egyáltalán 
nem “szénsemlegesek”, termelésükhöz gyakran esőerdőket 
égetnek fel. Emellett élelmiszertermelő ültetvényeket szün-
tetnek meg a kedvükért, ami hozzájárulhat az élelmiszerárak 
emelkedéséhez. A Boeing mindenesetre még láthat némi 
fantáziát a bioüzemanyagokban, mivel több kutatási projek-
tet is támogatnak, a leghatékonyabb növényi forrást keresve. 
Kanadában erdészeti hulladékból, Dél-Afrikában nikotinmen-
tes dohányból, az Emírségekben pedig a tengervízzel öntö-
zött növényekből próbálnak üzemanyagot kisajtolni. 

Miért ne lehetnének elektromosak a repülők is? 

Fél évvel ezelőtt a norvég közlekedési miniszter tett néhány 
kört egy elektromos kisrepülővel az oslói reptér körül. Ekkor 
jelentették be, hogy Norvégia minden belföldi járatát elekt-
romos meghajtású gépekre állítja át 2040-ig. Sokan légből 
kapottnak (bocs!) tartják ezt a tervet, mivel jelenleg még 
egyetlen kereskedelmi járaton sem repülnek a 

villanyrepülők. Sőt, még csak elektromos nagygép sem szállt 
föl soha (a norvég miniszter is csak egy kétüléses gépen röp-
ködött). Az optimistábbak ugyanakkor az elektromos autók 
akkumulátorainak hatékonyságnövekedését látva simán el-
képzelhetőnek tartják, hogy ez a meghajtás a levegőben is 
elterjedhet. 

 

Airbus E-Fan X, 3D-s látványterve Fotó: Airbus.com 

Fejlesztőprogramok mindenesetre működnek. A Airbus E-
Fan X elnevezésű projektje például a Siemensszel és a Rolls-
Royce-szal együttműködve igyekszik egy négyhajtóműves 
gép egyik hajtóművét elektromossá alakítani, amelyet a hib-
rid autókhoz hasonlóan menet közben töltődő akkumuláto-
rok táplálnának. Az első tesztrepüléseket jövőre tervezik. Egy 
startup, a Zunum Aero is hibrid repülőt fejleszt, és azt ígéri, 
hogy 2022-ben felszálló 50 üléses gépe feleannyi üzemanya-
got fog fogyasztani, mint a hasonló méretű jelenlegi 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2Fmg23831843-500-will-we-ever-go-on-holiday-in-an-electric-powered-plane%2F
https://zunum.aero/
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sugárhajtású típusok. Ezeknek azonban van egy nagy hátrá-
nyuk: a jelenlegi akkumulátortechnológia mellett hatótávol-
ságuk alig haladhatja meg az ezer kilométert. Így nemhogy a 
transzatlanti útvonalakon, de még csak Európán belül sem 
jöhetnek reálisan szóba. 

Veszedelmes gáz szivárog Grönland mélyé-
ről 

ORIGO  2019.01.06.  

Az olvadó grönlandi jégtakaró metángáz tonnáit bocsátja ki 
a légkörbe egy új tanulmány szerint, amely kimutatta, hogy 
az eddig feltételezettnél jóval nagyobb hatással van a lég-
körre a jég alatti biológiai aktivitás. 

A Bristoli Egyetem kutatói által vezetett nemzetközi tudós-
csoport három hónapon át táborozott a grönlandi jégtakaró 
szélén, olvadékvizet gyűjtve a nyári hónapokban az 1,8 millió 
négyzetkilométernyi jégtakaró ezen több mint 600 négyzet-
kilométeres vízgyűjtőterületéről. 

A Nature című tudományos folyóiratban közzétett tanulmá-
nyuk szerint új érzékelőket használva az olvadékvízben lévő 
metán valós idejű mérésére a kutatók arra figyeltek fel, hogy 
a jég alól a metán folyamatosan érkezik az olvadás idején. 

Számításaik szerint legkevesebb hat tonna metánt szállított 
az olvadékvíz mérőhelyükre a jégtakaró ezen területéről, ez 
nagyjából annyi, amennyit száz szarvasmarha bocsát ki. 

Miért veszélyes a metán? 

A metángáz a harmadik legjelentősebb üvegházhatású gáz a 
légkörben a vízgőz és a szén-dioxid után.Bár kisebb koncent-
rációban fordul elő, mint a szén-dioxid, 20-28-szor ártalma-
sabb.Ezért kisebb mennyiségben is képes aránytalanul nagy 
hatással lenni a légköri hőmérsékletre. A Földön lévő metán-
gáz többségét mikroorganizmusok állítják elő, amelyek a 
szerves anyagot alakítják át metángázzá oxigén hiányában 
főként lápos, mocsaras térségekben és mezőgazdasági terü-
leteken. 

Bár már korábban is észleltek metángázt a grönlandi jégsap-
kában, ez az első alkalom, hogy közvetlenül megfigyelték, 
hogy a tavasszal és nyáron nagy mennyiségben keletkező ol-
vadékvíz folyamatosan szállítja a metángázt a jégtakaró alól 
a légkörbe. 

 

FORRÁS: MARIE BULINOVA 

Kiterjedt mikrobiális rendszer a jég alatt 
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Szembetűnő az a tény is, hogy egyértelmű bizonyítékot talál-
tunk egy kiterjedt jég alatti mikrobiális rendszerre. Tudtuk 
ugyan, hogy a metángázt előállító mikrobák valószínűleg fon-
tosak a jég alatti környezetben, az azonban vita tárgya, hogy 
mennyire fontosak, és mennyire kiterjedtek.Most már látjuk, 
hogy aktív mikroorganizmusok élnek kilométerekkel a jég 
alatt, és nemcsak túlélnek ott, hanem a Föld rendszerének 
más részeire is valószínűleg hatással vannak.Ez a jég alatti 
metán létfontosságú mutatója az életnek ezekben az elszige-
telt környezetekben” – idézte Guillaume Lamarch-Gagnont, 
a tanulmány vezető szerzőjét az EurekAlert tudományos hír-
portál. 

Az északi-sarki metánforrásokat tanulmányozó legtöbb kuta-
tás a sarkvidék örökké fagyott talajára összpontosított, mivel 
az nagy mennyiségben tartalmaz szerves szénkészleteket, 
amelyek metángázzá alakulnak át, amikor olvad a föld a klí-
maváltozás miatt.Ez a tanulmány megmutatta, hogy a jégta-
karó mélye, amely nagy szénkészleteket, folyékony vizet és 
mikroorganizusokat és kevés oxigént tartalmaz, ami ideális 
feltétele a metángáz kialakulásának, szintén forrása a légköri 
metánnak. 

(MTI) 

Így lesz biobenzin a cellulózból 
ORIGO 2019.01.14.  

Belga kutatók az MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
munkatársainak közreműködésével olyan bioüzemanyag-

előállítási módszert dolgoztak ki, mely az ehető alapanya-
gok (kukorica, növényi olajok) helyett cellulózból indul ki. A 
módszer amellett, hogy újszerű, teljesen beépíthető a je-
lenleg működő olajfinomítói folyamatokba. 

Egy európai uniós direktíva szerint 2020-ra az üzemanyagok 
legalább 10%-ának biológiai eredetűnek kell lennie. A jelen-
leg használt bioetanol és biodízel előállításához elsősorban 
első generációs biomasszát használnak, ami azt jelenti, hogy 
ehető alapanyagokból (pl. kukoricából, növényi olajokból 
stb.) indulnak ki, ami versenyt támaszt az élelmiszerként tör-
ténő felhasználással szemben.Ezért emberi fogyasztásra 
nem alkalmas, nem ehető, második generációs forrásokra, 
pl. cellulózra kell áttérni alternatív bioüzemanyagok előállí-
tásához.Ahhoz, hogy elérhető legyen a 10%-os cél 2020-ig, 
sürgősen új, nagy volumenű katalitikus folyamatokra van 
szükség, mert eddig a cellulóz nagyléptékű kémiai átalakítá-
sára nem állt rendelkezésre megfelelő technológia. 

A Leuveni Katolikus Egyetem belga kutatói (Bert Sels és mun-
katársai) együttműködve az MTA Energiatudományi Kutató-
központ magyar kutatóival (Korányi Tamással és Szarvas Ti-
borral) cellulózból és lignocellulózból biobenzint állítottak 
elő egy új technológiával, valamint ezt az eljárást közvetlenül 
beépítették működő petrolkémiai finomítói folyamatokba, 
eredményeiket pedig a nagy presztízsű Nature Energy folyó-
iratban közölték. 

Cellulóz és benzin – egy katalitikus barátság kezdete 
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A hagyományos olajfinomítókban a nyersolajat különböző 
forráspontú frakciókra desztillálják. Egyik ilyen alacsony for-
ráspontú frakció a könnyűbenzin, amely főleg 5 és 6szén-
atomszámú (C5-C6) alkánokból (vagyis telített szénhidrogé-
nekből) áll. A cellulózt felépítő monoszacharidnak, a glükóz-
nak is 6 szénatomos váza van, ami C6-alkánokká alakítható 
enyhe körülmények között végzett hidrodeoxigénezési 
(HDO) reakcióval. 

A belga kutatók az említett könnyűbenzinfrakciót használták 
az új kétfázisú reakció szerves fázisának, amelyben a cellulóz 
C6alkánokra bomlott le, így az eredeti fosszilis alkánelegy bi-
ológiai eredetű alkánokkal dúsult fel. 

Az új technológiát Folyadékfázisú Cellulóz – Nafta (FFC-N) el-
járásnak nevezték el. 

A kétfázisú katalitikus rendszer egy vizes és egy szerves fázis-
ból áll. A vizes rétegben feloldott heteropolisav (H4SiW12O40) 
katalizátor „vágja szét" a cellulózt monoszacharid egysé-
gekre és tovább dehidratálja ezeket furánokká, pl. 5-hidroxi-
metilfurfurállá (5-HMF). Ezek a gyűrűs köztitermékek átlép-
nek a szerves fázisba és ott a kétfunkciós sav-fém katalizátor 
(polisav-módosított Ru/C) HDO-val C6-alkánokká redukálja 
őket. 

 

A bioetanol egy első generációs, fermentálással készített 
bioüzemanyag, melyet később fosszilis eredetű benzinnel ke-
vernek össze. A szerzők 10% biobenzin-tartalmú üzemanya-
got állítottak elő cellulózból egy kétfázisú (vizes-szerves) ka-
talitikus folyamatban, szerves fázisként a nyersolaj-eredetű 
könnyűbenzint használták. A monoszacharidok bioalapú al-
kánokká (hexánná és pentánná), metilciklopentánná (MCP) 
és oxigenátokká alakulnak a folyamatban, így a vizes fázisból 
a szerves fázisba kerülnekFORRÁS: MTA EK 

Elválik a bio a naftától 

Korányi Tamás és Szarvas Tibor, az MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont kutatóinak fontos szerepe volt a munkában, 
hiszen az FFC-N folyamatban képződő alkánelegy fosszilis 
(nafta) és biológiai eredetű (cellulóz) komponensekből áll – 
ezeket pedig kémiai úton nem lehet elkülöníteni. A módszer 
hatékonyságát, vagyis a biofeldúsulás mértékét a magyar ku-
tatók határozták meg radiokarbon (14C) folyadékszcintillációs 
(Liquid Scintillation Counting, LSC) módszerrel. A 14C 
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radioizotóp felezési ideje 5730 év, ezért ez a mérés csak a 
biológai eredetű szénatomokat detektálja, a fosszilis naftá-
ban már nincs „bioszén".Összességében 11–18%-nyi bioló-
giai eredetű szénfeldúsulást detektáltak, ami megfelel a 10 
%-os bioüzemanyag-tartalom igényének. 

Irány a finomító! 

Az új üzemanyag oktánszáma még nem kielégítő, ezért egy 
további izomerizációs lépésben az oktánszámot 80-ra növe-
lik,így a biodúsított üzemanyag teljes értékű benzin lesz. 

A módszer az olajfinomítói folyamatokba történő teljes in-
tegrálás miatt zökkenőmentesen beilleszthető a jelenleg mű-
ködő infrastruktúrákba. 

Az új FFC-N módszer versenyképes más „elsősorban-lignin" 
technológiákkal, melyek kiindulási anyagként nyers lignocel-
lulózt használnak, így nemcsak a cellulózt, hanem a lignocel-
lulóz másik két komponensét, a hemicellulózt és a lignint is 
üzemanyaggá képesek alakítani. Az MTA EK kutatói már be-
kapcsolódtak a „elsősorban-lignin" technológiák kutatásába 
is. 

Megvannak a földönkívüliek: mi vagyunk 
azok 

ORIGO  2019.01.27.  

 

Robbanásveszélyes kezdet NASA / JPL-Caltech 

Egy széles körben elfogadott elmélet szerint a Hold úgy szü-
letett, hogy 4,5 milliárd évvel ezelőtt egy másik égitest a 
Földnek csapódott, majd az így keletkezett törmelékből 
összeállt Földünk égi kísérője. Egy most megjelent vado-
natúj tanulmány azt állítja, nem csak a Holdat felépítő 
anyagot, hanem az élethez szükséges alapvető hozzávaló-
kat – szenet, nitrogént, ként - is megkaptuk a kozmikus ka-
rambolnak köszönhetően. 

A texasi Rice Egyetem kutatócsoportja több kísérlettel és szi-
mulációval is tesztelte, hogy ezek az illékony – alacsony for-
ráspontú – elemek, származhatnak-e egy óriási erejű ütkö-
zésből. 

Először szenet, nitrogént és ként tartalmazó ötvözetet tettek 
ki hatalmas, 7 GPa (gigapascal) nyomásnak, valamint 1800 
Celsius-fokos hőmérsékletnek, hogy reprodukálják az extrém 
viszonyokat.A betáplált adatokkal nagyjából egymilliárd 
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szimulációt futtattak le különböző illékonyságú objektumok-
kal a főszerepben. 

Azok a szimulációk, amiknek eredményei leginkább egybe-
vágtak a kísérleti megfigyelésekkel és földtörténeti feljegyzé-
sekkel, azt mutatták,Földünknek egy olyan Mars-nagyságú 
objektum ütközött, amelynek anyaga bőségesen tartalma-
zott szenet és nitrogént, magja pedig gazdag volt kénben. 

Nagy valószínűséggel a becsapódó test egy másik illékony 
összetevőt, vizet is hozott magával– nyilatkozta a kutatócso-
port egyik tagja, Rajdeep Dasgupta. Azok a bolygók, amik en-
nél is markánsabb becsapódást szenvedtek el, még nagyobb 
eséllyel hordoznak életet. 

Vannak viszont olyan szakemberek is, akik nincsenek meg-
győződve a szimuláció által szolgáltatott információk helytál-
lóságáról.Egyetlen gigantikus becsapódással is idehozhatjuk 
ezeket az illékony anyagokat, de sokkal valószínűbb, hogy ez 
fokozatosan, kisebb ütközésekkel valósult meg– mondta Ri-
chard Greenwood, az Open University munkatársa. 

Az új kutatásról bővebben a Science Advances tudományos 
folyóirat legújabb számában lehet olvasni. 

(New Scientist) 

Tüköruniverzum létezhetett visszafelé az 
ősrobbanás előtt 

MOLNÁR CSABA 2019.01.08.  index.hu 

A sötét anyag létét igyekeznek megmagyarázni kanadai fi-
zikusok, amikor egy merőben új kozmológiai modell kidol-
gozásába kezdtek. Elméletük szerint az ősrobbanás előtt a 
jelenlegi világmindenség tükörképe létezett, amelyben az 
antianyag töltötte be az anyag szerepét, az idő pedig ellen-
tétes irányban telt. 

A kozmológia talán legnagyobb talánya, hogy mi volt az ős-
robbanás előtt (már idő híján van-e értelme az előtte kifeje-
zésnek). Sok kutató meg van róla győződve, hogy valaminek 
lennie kellett, mert csak így állhat helyre a fizikai törvények 
szimmetriája, az úgynevezett CPT-szimmetria. Az Ontariói El-
méleti Fizikai Intézet és a Manchesteri Egyetem kutatói sze-
rint új elméletük nemcsak e kérdésre kínál frappáns választ, 
de „természetes módon magyarázza a sötét anyag létezé-
sét”. 

A kozmológia standard modellje szerint az univerzum (és 
vele együtt a tér, az anyag és az idő is) 13,7 milliárd évvel ez-
előtt jött létre az ősrobbanással. A mostani elmélet azt ku-
tatja, hogy vajon kiterjeszthető-e ez a modell az ősrobbaná-
son túlra is. Ehhez azt feltételezték, hogy a mi univerzumunk, 
és az annak megszületése előtt létezett “tüköruniverzum” 
együttesen engedelmeskednek a CPT-szimmetria követel-
ményeinek. Eszerint abban a világban minden fizikai jelenség 
hasonlóképp működik, mint nálunk, kivéve, hogy az idő visz-
szafordult, a tér kifordított állapotban létezett, és a részecs-
kéket helyén antirészecskék voltak. Az antiuniverzum az idő-
ben visszafelé haladva tágult. 

https://www.newscientist.com/article/2191615-the-moons-violent-birth-may-have-given-earth-the-ingredients-of-life/
https://index.hu/szerzo/molnar_csaba
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=http%3A%2F%2Fusers.ox.ac.uk%2F~mert2255%2Fpapers%2Fcpt.pdf
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fjournals.aps.org%2Fprl%2Fabstract%2F10.1103%2FPhysRevLett.121.251301
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A CPT-szimmetrikus univerzumban az idő visszafelé futna az 
ősrobbanástól, és az antianyag dominálna Fotó: L Boyle / 
Perimeter Institute of Theoretical Physics 

Az új elméletnek egyelőre több kritikusa van a tudományos 
közösségben, mint rajongója. Főként azt hiányolják belőle, 
hogy nem képes megmagyarázni a kozmikus mikrohullámú 
háttérsugárzás hőmérséklet-fluktuációit. A problémák elle-
nére a tanulmány egyik szerzője, Neil Turok szerint az új mo-
dell természetes módon kínál egy részecskét a sötét anyag 
magyarázatára. E jelölt az úgynevezett steril neutrínó, amely 
rendkívül rövid ideig létezik, viszont hatalmas a tömege. A 
modell értelmében e neutrínóból rengeteg van a mi univer-
zumunkban, és a szerzők szerint tömege (5×108 gigaelekt-
ronvolt) 500 milliószorosa a proton tömegének. 

E tömegérték igen jól illeszkedik az úgynevezett ANITA-kísér-
let által detektált rádióhullám-anomáliákból számított érték-
hez. Az ANITA antennáit léggömbökkel juttatták fel a felső 
légkörbe, és az atmoszférán áthaladó kozmikus sugárzást ér-
zékeli. Két esetben azonban az ANITA rejtélyes részecskéket 

is detektált, amelyek tömege 2-10×108 gigaelektronvoltnak 
mutatkozott. Minthogy a “rendes” neutínók gyakorlatilag 
biztosan kölcsönhatottak volna más részecskékkel, mielőtt 
az antenna érzékelhette volna őket, a kutatók azt feltétele-
zik, hogy ezek is a steril vagy más néven jobbkezes neutrínók 
lehettek, és ezáltal ugyancsak a CPT-tüköruniverzumra utal-
hatnak. 

Forrás: PhysicsWorld 

Rövid hírek, érdekességek 

Növekszik a gyapot a Holdon 
TÓTH BALÁZS 2019.01.15. index.hu 

Jók indul a kínai űrkutatási program növénytermesztési kísér-
lete a Holdon, az odaszállított hat növénymag közül ugyanis 
a gyapot már kihajtott. Erről fényképet is közzétett a Kínai 
Űrkutatási Hivatal. 

 

Kihajtott gyapot a Kínai Űrkutatási Hivatal által közreadott 
felvételen Fotó: Chongqing University 

https://physicsworld.com/a/our-universe-has-antimatter-partner-on-the-other-side-of-the-big-bang-say-physicists/
https://index.hu/szerzo/toth_balazs
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A biológiai kísérletet vezető Liu Hanlong professzor azt 
mondja, hogy a gyapoton kívül a krumpli és a repce is elkez-
dett növekedni. Ezen kívül lúdfüvet, élesztőt és muslicát vit-
tek a Holdra, hogy megfigyeljék a viselkedésüket. 

Ez a program már az űrbéli életet készíti elő, és fontos tudni, 
hogy miként változik meg az organizmusok működése ala-
csony gravitáción. Kimondottan olyan növényeket választot-
tak ki, amelyek valamiben hasznosak lehetnek. Liu szerint a 
krumpli lehet az asztronauták fő tápanyagforrása, akárcsak a 
Mentőexpedíció című filmben, a gyapotot ruhakészítésre, a 
repcét olaj előállítására használnák. 

 

A Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) által közreadott, a 
Csang'o-4 kínai űrszonda kamerájával készített képen a Jade 
Nyúl 2 (Yutu-2) elnevezésű holdjáró a Hold felszínén, az 

égitestnek a Földről nem látható túlsó oldalán 2019. január 
11-én. Fotó: MTI / EPA 

Persze az is szempont volt, hogy kisebb méretű növényeket 
vigyenek fel az űrbe, amelyek a 18×16 centiméteres alumí-
nium dobozt nem növik ki túl gyorsan. 

A Hold elég szélsőséges terep a  növényeknek, hiszen a hő-
mérséklet a nappali 140 Celsius-fokos hőségtől éjszaka egé-
szen mínusz 180 fokig ingadozik. A konténert természetesen 
úgy alakították ki, hogy ez ne okozzon gondot, és 1-30 fok 
között tudják tartani benne a hőmérsékletet. 

(South China Morning Post) 

Cukorbetegséghez vezethet a zöldteafogyasz-
tás 

HEGYESHALMI RICHÁRD  2019.01.08. index.hu 

Egy nemzetközi tanulmány összefüggést talált a zöldteafo-
gyasztás és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának koc-
kázata között kínai felnőtteknél. 

A kutatók két 1996-ban elkezdett tanulmány, a Shanghai 
Women's Health Study (SWHS) és a Shanghai Men's Health 
Study (SMHS) csaknem 120 ezer résztvevőjének adatait ele-
mezték. A két tanulmány adatait rendszeresen felhasználják 
a rák és egyéb krónikus betegségek hátterében álló genetikai 
és más biomarkerek, valamint az életmódból fakadó kocká-
zatok vizsgálatára. 

https://www.scmp.com/news/china/science/article/2182111/chinese-lunar-landers-cotton-seeds-lead-way-plant-life-germinates
https://index.hu/szerzo/hegyeshalmi_richard
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Az alanyok egyike sem küzdött diabétesszel a tanulmány kez-
detén és mindannyian részletes információkkal szolgáltak 
teafogyasztási szokásaikról. 

A kínai Futan Egyetem, az amerikai Vanderbilt Egyetem és 
más kutatóintézetek szakemberei mind a női, mind a férfi 
alanyoknál a 2-es típusú cukorbetegség fokozottabb kocká-
zatát mutatták ki nagyobb mennyiségű zöld tea fogyasztása 
esetén. 

Az International Journal of Epidemiologyban publikált tanul-
mányban a kutatók megjegyezték, hogy a zöldteafogyasztás 
és a 2-es típusú cukorbetegség közötti összefüggést nem be-
folyásolja az elhízottság vagy a dohányzás. A szakértők sze-
rint további tanulmányokra van szükség, hogy megértsék az 
összefüggés hátterében álló mechanizmust, de úgy vélik, a 
tealeveleken maradó rovarirtószerek szerepet játszhatnak a 
dologban. 

Az elmúlt években a zöld tea nagy népszerűségre tett szert, 
mint egészséges innivaló, de a kutatók egymásnak ellent-
mondó eredményeket publikálnak a fogyasztása és a 2-es tí-
pusú cukorbetegség kapcsolatáról: 

Egy 2006-os japán tanulmány azt mutatta ki, hogy azoknál, 
akik naponta legalább hat csészényi zöld teát fogyasztanak, 
33 százalékkal alacsonyabb a 2-es típusú cukorbetegség ki-
alakulása, mint azoknál, akik heti egy vagy kevesebb csészé-
vel isznak. 

Egy 2007-ben megjelent dél-koreai tanulmány szerint viszont 
a cukorbetegeknek kevesebb zöld teát kellene fogyasztaniuk, 

mivel állatokon végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a zöld 
tea nagy mennyiségű fogyasztása növelheti a vércukorszintet 
a diabéteszes patkányoknál. 

(MTI) 

Már a vécé is beszélgetni akar velünk 
TÓTH BALÁZS 2019.01.14. index.hu 

A mosógépen sem akarok zenét hallgatni, a fridzsiderrel 
meg nem akarok porszívózni 

Ezt a csatát elvesztettük. A hibrid eszközök inváziója mindent 
elsöpör, mintha a Disney-mesék legvadabb ötletei válnának 
valósággá, a Szépség és a szörnyeteg  beszélő bútoraitól egé-
szen Hófehérke varázstükréig. 

Az utóbbi tényleg létezik termékként, a Simplehuman nevű 
vállalat a Sensor Mirror Hi-Fi nevű termékében kombinálta a 
tükröt, a lámpát és a hangszórót, és persze a Google Asszisz-
tens is ott dolgozik benne, hogy válaszoljon a sminkelés vagy 
fogmosás közben feltett kérdéseinkre.  Ez a válasz arra, hogy 
az emberek állandóan becipelik a telefonjaikat a mosdóba, 
ahová nem valók. 

https://index.hu/szerzo/toth_balazs
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Fotó: Simplehuman 

A Wired írt lelkes összefoglalót arról, hogy mi mindent láttak 
a  Las Vegas-i CES 2019kütyükiállításon, és a tükör csak egy a 
sok hibrid termék közül. Tavaly ilyenkor nagyjából ötven ter-
mékben működött az Amazon Alexa hangvezérelt asszisz-
tense, idén viszont legalább százban, és ezekkel nagyjából 28 
ezer másik okoseszközt lehet irányítani. 

A Kohler Numi 2.0 beszélő vécéje a legbizarrabb új okoster-
mék, mert eddig nagyon más élmény volt, amikor az ember 
belekiabált a fajanszba. A Numi 2.0-ban vannak hangulatfé-
nyek, hangszórók, lekérdezhetjük tőle a friss híreket, és akár 
vécépapírt is rendelhetünk, ha látjuk, hogy fogytán van. Jobb 
országokban az aznapi kiszállítást is megoldja az Amazon, a 
felhasználó pedig elszórakoztatja magát, amíg megjön a fel-
mentő sereg. 

 

Fotó: Kohler 

Annyira lement a hardverek ára, hogy a gyártóknak nem je-
lent különösebb kihívást, hogy valami okosságot építsenek 
bármibe – idézi a Wired a gyártókat, hozzátéve, hogy azért 
nem mindenki találja meg az arany középutat, amikor a high-
tech újdonság és az eredeti funkció egyaránt tökéletesen 
működik. 

Szerencsére nem feltétlenül kell beszélgetni a tárgyakkal, a 
TwelveSouth például a teljesen hétköznapi fényképtartó ke-
retébe csak egy Qi vezeték nélküli töltőt épített, a  Sony pe-
dig a GTK-PG10 bluetooth hangszóróra tett négy kihajtható 
pohártartót, hiszen ki ne szeretné tesztelni, hogy milyen dü-
börgő basszusokkal lehet kirázni a szénsavat a boroskólából? 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2F24ora%2F%3Fcimke%3Dces2019
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Fotó: sony 

Az jelenthet még kihívást, hogy olyan eszközök áramellátását 
kell megoldani, amiket eddig elég volt felfúrni a falra vagy az 
asztalra állítani. Ideje új alapokra helyezni a lakások tervezé-
sét, mert lehet, hogy a jövőben tényleg a fridzsiderrel fogunk 
porszívózni. 

(Wired ) 

Jön az űrben termesztett bab 
ORIG O2019.01.16.  

Az űrben termesztett saláta után a bab lehet a következő 
friss élelmiszer az űrhajósok étrendjében 2021-től norvég 
kutatóknak köszönhetően. 

 

A speciális zöldségtermesztő berendezés modelljét a Norvég 
Tudományos és Technológiai Egyetemen (NTNU) fejlesztet-
ték ki. 

"Minden űrhajós álma, hogy friss élelmiszert ehessen, pél-
dául epret, cseresznyeparadicsomot vagy bármit, ami ha-
sonló ízélménnyel jár" - mondta Silje Wolff, az egyetem ku-
tatója, hozzátéve, hogy mindez egy nap bizonyosan lehetővé 
válik. 

A mi elképzelésünk egy üvegház, amelyben sokféle zöldség 
sorakozik"- jegyezte meg a szakember. 
Wolff a közelmúltban fejezett be egy kísérletet, amelyben lá-
vakőből előállított mesterséges termőföldben termesztettek 
salátát űrbéli fogyasztásra. A szakember szerint azonban a 
cél, hogy közvetlenül vízben termesszenek növényeket meg-
felelő mennyiségű tápanyag, gáz és levegő felhasználásával. 

Az űrhajókon termesztett élelmiszer fontos szerepet tölthet 
be a hosszú távú, hónapokig vagy akár évekig tartó űrutazá-
soknál és egy lehetséges jövőbeli Mars-expedíciónál. A friss 

https://www.wired.com/story/hybrid-gadgets-alexa-ces-2019/
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zöldségek és gyümölcsök nem csupán gazdagíthatják az űr-
hajósok étrendjét, hanem a termesztésük jó hatással lehet az 
asztronauták étvágyára és hangulatára is. 

A vákuumcsomagolt ételek nem igazán hasonlítanak valódi 
ennivalóra. Az étvágyhoz és az agyban lévő megfelelő recep-
torok beindításához szükség van valami friss harapnivalóra"- 
tette hozzá Wolff. 

A Nemzetközi Űrállomás űrhajósai 2015-ben ettek először 
űrben termesztett zöldséget. A Scott Kelly amerikai űrhajós 
által elvetett római salátát fogyasztás előtt higiéniai kendő-
vel megtisztították, majd olajjal és ecettel ízesítették. 

(MTI/Hszinhua) 

Ennyi embert öl meg a levegőben lévő szálló-
por 

ORIGO  2019.01.18.  

Az eddig feltételezettnél több, világszerte kilencmillió idő 
előtti halálesetet okoz a levegőben lévő szállópor egy új ku-
tatás szerint. 

A Max Planck Intézet tanulmányáról, amely egyelőre még 
nem jelent meg, a német ARD televízió számolt be. A kutatók 
szerint csak Németországban évente 120 ezer halálesetet 
okoz a szállópor. 

A tudósok 16 ország 40 nemzetközi kutatását vizsgálták át, 
amelyek adatai több évtizedet ölelnek fel. A rendelkezésre 
álló adatok mennyiségének növekedése az egyik oka annak, 

hogy a kutatók nagyobb számokat kaptak eredményül – 
vélte Jos Lelieveld, a kutatás vezetője. 

 

FORRÁS: AFP/STR 

Eszerint a levegőben lévő szállópor ugyanannyi idő előtti ha-
lálesetért felelős, mint a dohányzás. 

Hasonló eredményre jutott egy másik kutatócsoport, amely-
nek a PNAS című tudományos lapban jelent meg a kutatása 
szeptemberben. Ez 41 követéses tanulmány alapján vizsgálta 
a szállópor (PM2,5) okozta halálozási kockázatot. Méréseik 
szerint 2015-ben a szállópor 8,9 millió halálesetet okozott vi-
lágszerte.Ez 30 százalékkal több, mint az a 6,9 millió, amelyet 
a hagyományos mérési módszerekkel számoltak ki. 

A Max Planck Intézet vizsgálata szerint a szállópor-szennye-
zettség 45 százalékáért a mezőgazdaság, elsősorban a töme-
ges állattartás a felelős. 
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A trágya felbomlása, valamint a haszonnövények trágyázása 
során ammónia kerül a légkörbe, ott más gázokkal, például 
kénnel és salétromsavval lép kölcsönhatásba. Így jön létre a 
szállópor. 
Mint Lelieveld kiemelte, ez az összefüggés évek óta ismert. A 
levegő szállóporral való terheltsége összefüggésben van a 
légutak megbetegedésével és a szív- és érrendszeri problé-
mákkal. A legapróbb részecskék jelentik az egészség számára 
a legnagyobb veszélyt, mert ezek jutnak el a tüdő legmélyeb-
ben lévő részeibe. 

 (MTI/AFP) 

Szennyfogóvá vált a norvég tengerpart 
ORIGO  2019.01.15.  

Bergen térségében a tengeri áramlatok olyan sok szemetet 
sodornak partra, mint talán sehol másutt a világon - állapí-
tották meg a bergeni Norce kutatóintézet szakemberei. 

Nyolcszor több a parti hulladék a világátlagnál 

A legrosszabb a helyzet Oygarden, Sund és Fjell települések 
körzetében, ahol kilométerenként számolva a világátlagnál 
nyolcszor több hulladék kerül a partra - ismertette a kutatást 
a Bergens Tidende című norvég lap kedden. 

 

Norvég tengerpart   FORRÁS: NORWAYTODAY.INFO/NEWS 

A tengeri áramlatok modellezése arra utal, hogy a norvég 
tengerpart egyfajta szennyfogóháló szerepét tölti be - idézi a 
lap Eivind Bastesen geológust. 

Az áramlatok sodorják az irdatlan mennyiségű szemetet 

Az áramlatok által a norvég partokhoz szállított szemét egy 
része továbbsodródik észak felé, de nagyon sok marad ott - 
közölte a szakember. 

A kutatók terepen és légi felvételek kiértékelésével vizsgálták 
a tengerpart szennyezettségét. 

A helyszíni szemléken 800 strandon és öbölben csaknem 
1000 tonna műanyaghulladékot találtak. 

Forrás: MTI/dpa) 
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Újabb ország száll ki a műanyagszemét-üzlet-
ből 

ORIGO 2019.01.26.  

Malajzia Kína nyomodokába lépve megerősítette, a jövő-
ben nem vásárolják fel más országok műanyaghulladékát. 
Az ország energiaügyi és fenntarthatósággal foglalkozó mi-
nisztere a CNBC-nek nyilatkozva megerősítette, az ázsiai or-
szág mind a legális, mind az illegális vátozatát felszámolja a 
külföldről érkező szemét lerakásának. 

Malajzia tavaly tavasszal hivatalba lépett kormánya október-
ben jelentette be, hogy az ország - követve Kína gyakorlatát 
- leállítja az ország szemétimportját. Azaz azt a gyakorlatot, 
amikor más, általában fejlett országok fizetnek azért, hogy 
műanyag és más fajtájú hulladékukat, lerakhassák oda. 

 

Illusztráció FORRÁS: AFP/ISSOUF SANOGO 

Ahogy az Origo megírta, Kína mintegy kéttucat hulladékítpus 
importját tiltotta be, és friss hírek szerint, további nyolcra ké-
szül azt kiterjeszteni. 

Malajzia a tavaly meghozott döntést követően, három éven 
belül teljesen leáll a külföldi műanyagszemét befogadásával.  

2018 első hét hónapjában Malajzia 456 ezer tonna műanyag-
hulladékot importált 10 országból. 2016-ban 168 ezer, 2017-
ben pedig 316 ezer tonna volt ez a mennyiség. 

Kína korábbi döntése felnyitotta Malajzia és más országok 
szemét is"- mondta most Yeo Bee Yin, fenntarthatóságért fe-
lelős miniszer, aki azt is közölte, a szemétimport tilalma mel-
lett, az országban működő illegális hulladékfeldolgozókat is 
záros határidőn belül felszámolják. 

Malajzia nincs egyedül ezzel a döntésével Ázsiában, Kínát kö-
vetve. Thaiföld szintén tavaly jelentette be, hogy 2021-től 
megtiltja más országok hulladékának befogadását. 

Évente 50 millió tonna elektronikus hulladé-
kot termelünk 

ORIGO, MTI 2019.01.25.  

A világon évente mintegy 50 millió tonna elektronikus hul-
ladék kerül a szemétbe és veszélyezteti az emberek egész-
ség egy új tanulmány szerint. 

Ez több, mint az eddig gyártott kereskedelmi repülőgépek sú-
lya együttvéve. 2050-ig az elektronikus hulladék súlya 120 

https://www.cnbc.com/2019/01/25/climate-change-malaysia-following-china-bans-plastic-waste-imports.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20180423-kina-tiltas-a-hulladekokra-tovabb-marad-bovul-a-lista.html
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millió tonnára emelkedik – figyelmeztetett Davosban a Világ-
gazdasági Fórum és az e-szemét elleni ENSZ koalíció.  

 

Illusztráció FORRÁS: MTI/EPA/CHRISTIAN THOMPSON 

Az elektronikus szemét kevesebb mint egyötödét dolgozzák 
fel.Több millió ember dolgozik világszerte e-szeméttel, az 
egészségre és a természetre veszélyes körülmények között. 

Az elektronikus szemét anyagi értéke 62 milliárd dollárra (18 
ezer milliárd forintra) becsülhető, ami háromszor annyi, mint 
az éves ezüsttermelés. 

Egy új gazdasági modell kiépítésében, a termékkövetés javí-
tásában és a visszavételi program könnyebbé tételében új 
technológiák alkalmazása segíthet.Eközben világszerte több 
millió munkahely jöhet létre és csökkenhet a környezeti ter-
helés is – áll a tanulmányban.  

Drámai helyzet: soha nem olvadt még ilyen 
gyorsan az Antarktisz 

ORIGO2019.01.15. 11:38 

Soha nem olvadt ilyen gyorsan az Antarktisz jege: mintegy 
hatszorosára gyorsult fel a jégolvadás az elmúlt negyven év-
ben, és ez a folyamat még jobban emelheti a következő év-
századokban a tengerszintet és az ember által előidézett klí-
maváltozás mértékét – figyelmeztetett egy nemzetközi tu-
dóscsoport. 

Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) 
közzétett tanulmányukban a Kaliforniai Egyetem kutatói ve-
zette amerikai-francia-holland tudóscsoport légi felvételek, 
műholdas mérések és számítógépes modellek segítségével 
kimutatták, hogy 1979 óta a térség 176 medencéjében mi-
ként gyorsult fel a jégolvadás. 

2009 óta az Antarktisz mintegy 252 milliárd tonnányit veszí-
tett évente jégtömegéből, az 1979-90 közötti időszakban ez 
évente még csak 40 milliárd tonnát tett ki. Ez azt jelenti, hogy 
csupán az Antarktisz elolvadt jege 13,2 milliméterrel emelte 
a tengerszintet az elmúlt négy évtizedben. A jégolvadás mos-
tani mértéke 15 százalékkal nagyobb, mint azt egy egy évvel 
korábbi tanulmányban kimutatták. 

Ez csak a jéghegy csúcsa– hangsúlyozta Eric Rignot, a Kalifor-
niai Egyetem professzora, a kutatás vezetője. 
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Egy kelet-antarktiszi gleccser FORRÁS: MICHAEL STUDIN-
GER (2013)/MICHAEL STUDINGER 

A nagy különbsége abból származik, hogy a mérések kimu-
tatták, a viszonylag stabilnak tartott Kelet-Antarktisz 51 mil-
liárd tonna jeget veszít évente – magyarázta. A kelet-antark-
tiszi térségről eddig úgy vélték a kutatók, hogy jobban ellen-
áll azoknak a drasztikus változásoknak, amelyek a Nyugat-
Antarktisz jégtakaróit sújtják. A nyugat-antarktiszi és az Ant-
arktisz-félszigeti olvadás a jégveszteség mintegy négyötödét 
teszi ki.A kelet-antarktiszi olvadás növeli annak a kockázatát, 
hogy a következő évszázadban több mint tízlábnyival (több 
mint három méterrel) emelje a tengerszintet– tette hozzá. 

A globális tengerszint mintegy 20 centiméterrel emelkedett 
az elmúlt évszázadban. Több tanulmány már kimutatta, hogy 
az északi féltekén lévő Grönlandtól a déli-sarki térségig 

felgyorsult a jégolvadás, ami fenyegeti a tengerparti térsége-
ket Bangladestől Floridáig, Londontól Sanghajig. 

Michiel van den Broek, az Utrechti Egyetem professzora el-
mondta, hogy a kelet-antarktiszi Wilkes-föld jégolvadása a 
tudomány számára egy új terület.Nagyon fontos, hogy kide-
rítsük, mi történik ott– mondta a Reuters hírügynökségnek. 
Az Antarktisz jégtömege akkora, hogyha elolvadna, 57 mé-
terrel emelné meg a tengerek vízszintjét, ehhez azonban a 
mostaninál jóval magasabb hőmérsékletekre van szükség a 
következő évezredekben. 

(MTI/AFP/AP/Reuters) 

Áttörés: ártalmatlan zsírrá programozták át a 
veszélyes tumort 

ORIGO  2019.01.17.  

Egy kombinált terápia segítségével sikerült ráksejteket zsír-
sejtekké alakítani egerekben a Bázeli Egyetem kutatóinak. 

Ezáltal a tumorsejtek nem tudtak többé áttéteket képezni. A 
tumorsejtek szélsőséges módon képesek az átalakulásra. Ké-
pesek „nomádokká” válni: elhagyják az elsődleges tumort, és 
a véren keresztül a test más területeire vándorolnak, ahol 
megtelepszenek és áttéteket képeznek. 

A megtelepedettből mobilis sejtekké való alakulásban egy 
olyan sejtfolyamat játszik szerepet, amely normális esetben 
az embrionális fejlődés során zajlik, és a szervek fejlődését 
teszi lehetővé.Ez a sejtprogram az EMT (epithelialis-
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mesenchymalis átmenet).Ezt használta fel Gerhard Chris-
tofori, a Bázeli Egyetem kutatója és munkatársai, hogy egy új 
terápiás módszert fejlesszenek ki. 

Két már ismert hatóanyag segítségével egerekkel végzett kí-
sérletekben arra irányították az EMT-programot, hogy átté-
tet képező mellráksejtekből zsírsejtekké alakuljanak. Az át-
alakult sejtek nem tudnak többé osztódni, és alig lehet meg-
különböztetni őket a normális zsírsejtektől.De ami a legfőbb, 
hogy nem tudnak többé áttéteket képezni. 

A tudósok eredményeiket a Cancer Cell című tudományos 
lapban mutatták be. Az egyik alkalmazott hatóanyag a kettes 
típusú diabétesz kezelésében használt roziglitazon, a másik a 
trametinib, amelyet a rákos sejtek növekedése és terjedése 
ellen adnak. 

A hagyományos kemoterápiával való kombinálással ezek a 
gyógyszerek a jövőben egyidejűleg gátolhatják a primértu-
mor növekedését és az áttétképzést is – reméli Chris-
tofori.Ehhez azonban először pácienseken végzett tanulmá-
nyokra van szükség– tette hozzá a kutató. 

(MTI/sda) 

Két hét élet is elég a megöregedéshez 
TÓTH BALÁZS 2019.01.16. index.hu 

A természetben ritkán tanulmányozzák az amúgy is rövid 
életű rovarok korosodását, de most sikerült megállapítani, 
hogy az alig két hetet élő tücskök is ugyanúgy öregen halnak 
meg, mint az emberek. Ezeknek rovaroknak is igencsak 

leromlik a fizikai állapotuk az életük alkonyán - írta tanulmá-
nyában Rolando Rodríguez-Muñoz, az Exeter Egyetem mun-
katársa. 

AZOK AZ EGYEDEK, AMELYEK AZ ÉLETÜK KEZDETÉN ELÉG 
SOK ENERGIÁT TETTEK AZ UTÓDNEMZÉSBE, A GYORSABB 
LEÉPÜLÉS JELEIT MUTATTÁK AZ ÉLETÜK ELŐRE-
HALADTÁVAL. 

A kutatók 130 kamerát telepítettek egy spanyolországi rétre, 
hogy a tücskök életének minden egyes percét monitorozni 
tudják. Figyelték többek közt a szaporodásukat, és a túlélés-
ért folytatott küzdelmüket.  

Korai életszakaszukban nem volt összefüggés a szaporodási 
igyekezet - a másik fél hívása, felkeresése és az értük folyta-
tott csaták elnyerése -, valamint a túlélésük közt. Viszont azo-
kon a tücskökön, amelyek többet foglalkoztak a szaporodás-
sal, megmutatkoztak az öregedés jelei. Kevesebbet ciripel-
tek, és több csatát vesztettek. 

Korábban az a nézet volt elterjedt, hogy a korral együtt járó 
fizikai romlás elkerülhetetlen. Ez megváltozott, és többen 
úgy gondolják, hogy az evolúciónak köszönhető mindez, 
amely annak a stratégiának kedvez, hogy adjuk tovább a gén-
jeinket, ahelyett, hogy a szervezetünk a saját fenntartására 
fordítana energiát - magyarázta a kutató. 

(Phys.org) 

 

 

https://index.hu/szerzo/toth_balazs
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2019-01-wild-insects-die.html
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A nap meghökkentően tudományos grafi-
konja: csodák előfordulása az elmúlt 500 év-
ben 

HANULA ZSOLT    2019.01.23 index.hu 

A csodák észlelése tetszőlegesen behelyettesíthető ufóészle-
lésekkel, vagy a jeti és hasonló jószágok megpillantásával. (Az 
eredeti innen, csak magyarítottam a feliratokat rajta.) 

 

Soha nem voltak ilyen melegek az óceánok 
TÓTH BALÁZS 2019.01.16. index.hu 

A tavalyi év volt a legmelegebb a Földön, és ezt az óceánok 
hőmérsékletének a változásából lehet a legbiztosabban 
tudni, mivel az óceánok nyelik el az üvegházhatás által oko-
zott extra hő 90 százalékát. A levegő hőmérsékletét jobban 
érezzük a saját bőrünkön is, és azt a hétköznapi időjárás-elő-
rejelzésből is rendszeresen megtudjuk, ez az adat kevésbé 
megbízható. Bármikor jöhet egy év, amely hűvösebb az elő-
zőnél. 

Csakhogy aki ez alapján kételkedne a felmelegedésben, an-
nak érdemes rápillantani az óceáni adatokra, az ugyanis 
rendre melegebb, mint az összehasonlításokban alapul vett 
1981-2010-es évek átlaga. 

 

Fotó: Emily Irving-Swift 

https://dex.hu/x.php?id=index_mindekozben_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNotAnotherScienceCatPage%2Fposts%2F1943523369030981
https://index.hu/szerzo/toth_balazs
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Hogy mekkora az extra hőség, abban évről évre vannak elté-
rések, de elég annyit ideírni, hogy ez 2018-ban 
ez 196 700 000 000 000 000 000 000 joule plusz volt, ami 
a Guardian szerint 

MÁSODPERCENKÉNT ÖT FELROBBANTOTT HIROSHIMAI 
ATOMBOMBA ENERGIÁJÁNAK FELEL MEG, 

máris kezdhetünk betojni. 

Ennek számos következménye lesz, kezdve azzal, hogy a víz 
felmelegedése alapból magasabb tengerszintet eredményez. 

• erősebbek lesznek a hullámok, 

• nagyobb károkat okoznak a tornádók és a hurrikánok, 

• szenvednek a halak és a korallok, 

• gyorsabban olvad a sarkvidéki jégtakaró. 

Az óceánoknak hőelnyelő képességének köszönhető az is, 
hogy a levegő kevésbé melegszik, de hosszú ideig csak sejtet-
ték a tudósok, hogy ilyen szerepe is van ennek a gigantikus 
víztömegnek. Az elmúlt évtizedben ez megváltozott, amióta 
az Argo hálózat több ezer autonóm szenzora figyeli az óceá-
nok hőmérsékletét egészen kétezer méteres mélységig. 

Ez alapján pedig világos, hogy a víz melegszik. Ha az elmúlt 
több mint fél évszázadban felgyülemlett hőt egy csapásra át-
adnák az óceánok a légkörnek, akkor szó szerint megsülnénk. 
Ez a hő azonban nem megy sehová, és akár több ezer évig 
hatása lehet a Föld klímájára. 

(NatGeo, The Guardian) 

Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú 
szennyvizet termelnek a sótalanító üzemek vi-
lágszerte 

MTI 2019. JANUÁR 15 

Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet 
és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító 
üzemek világszerte – derült ki kanadai, holland és dél-koreai 
kutatók tanulmányából, amely szerint a szennyvíz jelentős 
része kezeletlenül kerül a tengerbe, súlyosan veszélyeztetve 
az ottani élővilágot. 

A szakemberek 16 ezer sótalanító létesítmény működését 
vizsgálták meg világszerte és megállapították, hogy azok az 
eddig véltnél csaknem 50 százalékkal több, napi szinten 142 
millió köbméter (vagyis évente 51,8 milliárd köbméter) ma-
gas sótartalmú szennyvizet termelnek 95 millió köbméternyi 
ivóvíz előállításakor. 

Az ENSZ Egyetem (UNU) kanadai székhelyű Víz-, Környezet- 
és Egészségügyi Intézetének (UNU-INWEH) tanulmánya sze-
rint a magas sótartalmú szennyvíz csaknem 55 százalékát 
Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben és Katar-
ban működő sótalanító üzemek termelik. 

A szóban forgó szennyvíz gyakorlatilag egy 5 százalékos sóol-
dat (összehasonlításképpen: a világóceán sótartalma nagyjá-
ból 3,5 százalék), amely gyakran tartalmaz a sótalanítási eljá-
ráskor használt méreganyagokat – klórt, rezet – is. 

https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2019/jan/16/our-oceans-broke-heat-records-in-2018-and-the-consequences-are-catastrophic
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.com%2Fenvironment%2F2019%2F01%2Foceans-warming-faster-than-ever%2F
https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2019/jan/16/our-oceans-broke-heat-records-in-2018-and-the-consequences-are-catastrophic


Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 2. szám 

49. oldal 

A sós szennyvíz jelentős része a tengerbe kerül. A kutatást 
vezető Edward Jones szerint a vegyi hulladékok „felhalmo-
zódnak a természetben és mérgező hatással lehetnek a ha-
lakra”. 

Az üzemekből kikerülő sóoldat csökkentheti az oxigén meny-
nyiségét a sótalanító létesítmények közelében lévő tenger-
vízben, ami jelentős hatással lehet a kagylókra, rákokra, va-
lamint a tengerfenéken élő egyéb élőlényekre, és a táplálék-
lánc egészét befolyásolhatja. 

A kutatók a sós víz hatékonyabb kezelésére szólítanak fel, rá-
mutatva olyan korábbi tanulmányokra, amelyek szerint azt 
az akvakultúra (vízművelés) terén is lehetne hasznosítani a 
sótoleráns halfajok esetében, valamint a benne lévő fémeket 
és sókat – magnézium, lítium – is fel lehetne használni. 

Nyomtassa ki gyógyszerét a sarki patiká-
ban! 

Stemler Miklós 2019. január. 23 hvg.hu 

A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre 
szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudomány-
egyetem Gyógyszertudományi Karának és 3D Központjának 
kutatói, akik azt is eltervezték már, mely betegcsoport szá-
mára készítenek először "kézműves" gyógyszert. A pirulá-
kat elsőként a klinikákon vetnék be, de később a patikák-
ban is számunkra gyártott gyógyszereket kaphatunk. 

Lassan véget érnek azok az idők, amikor többmaroknyi tab-
lettát és kapszulát kell egymás után bekapkodnia a betegek-
nek, előtte pedig hosszan kell próbálgatni a megfelelő ható-
anyag-kombinációkat. A gyógyszergyártás forradalmi átala-
kulásához persze még sok tudományos és gazdasági akadályt 
kell legyűrni, ám a pécsi kutatók által kidolgozott megoldás 
már rövid távon óriási változást hozhat a klinikákon. 

 

Farkas Gyula és Kopcsányi Márton © Kalmár La-
jos/PTE 
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 „A hagyományos, préseléses gyógyszergyártás is rengeteg 
mindenre képes, ám komoly technológiai korlátok vannak. 
Az egyik legfontosabb ezek közül a különböző hatóanyagok 
kombinálása egy gyógyszeren belül: a préseléses technológi-
ával jellemzően háromféle szert lehet elhelyezni egy-egy tab-
lettában, hiszen ezek keverednek és reakcióba lépnek egy-
mással” – avat be a részletekbe Pál Szilárd, a PTE Gyógyszer-
tudományi Kara Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Inté-
zetének igazgatója. Az intézet két fiatal kutatója, Kopcsányi 
Márton és Farkas Gyula által kidolgozott megoldás viszont 
akár 10 különböző hatóanyag kombinálását is lehetővé teszi, 
igazi multifunkcionális tablettákat hozva létre. 

A módszer lényege a tabletták szerkezetében keresendő. A 
3D nyomtatással készített gyógyszerek belseje leginkább a 
méhsejtekre emlékeztet, a különböző hatóanyagokat külön 
rekeszekbe lehet elhelyezni, ezért nem lépnek idő előtt reak-
cióba egymással. Így egy 3D nyomtatott tabletta akár öt-hat 
hagyományos gyógyszert is kiválthat. 

A praktikusságon túl – hiszen egy marokra való gyógyszer he-
lyett elég lehet bevenni egy tablettát – más óriási előnyei is 
lehetnek ezeknek a kézműves tablettáknak. „Miután a tab-
letták szerkezete révén nem csak a hatóanyagok kombináci-
óját, hanem azok felszívódásának gyorsaságát is szabályozni 
tudjuk, speciálisan személyre szabott gyógyszereket lehet 
gyorsan előállítani például a klinikákon, kórházakban fekvő 
betegek részére” – hoz egy példát Kopcsányi Márton. 

Nyomtassa ki gyógyszerét a sarki patikában! 

A klinikai felhasználás kiemelt irány a pécsi kutatók részére, 
már csak azért is, mert a 3D-gyógyszernyomtatás fajlagos 
költségben és az előállítás gyorsaságában egyelőre nem tud 
versenyre kelni a hagyományos gyógyszer tömeggyártással, 
ám a kisebb mennyiségben, akár egy-egy beteg számára le-
gyártott tabletták iránt nagy igény mutatkozik. „Folyamato-
san beszélünk klinikusokkal, és egybehangzó vélemény, hogy 
jelentősen megkönnyítené mind az ő, mind a betegeik életét 
az ilyen módon egyénre szabott gyógyszer. Mindez pedig 
már a közeli jövőben megvalósulhat, legalábbis a helyi klini-
kákon” – mondja Pál Szilárd. 

A 3D technológia elterjedésével és az előállítási költségek 
csökkenésével viszont a személyre szabott gyógyszerek kitör-
hetnek a klinikai központokból és nagyobb kórházakból, és 
akár a gyógyszertárakban is találkozhatunk velük – vázol fel 
egy lehetséges jövőt a Gyógyszertechnológiai Intézet igazga-
tója. „Ma is megszokott dolog, hogy egyes szereket egyénileg 
készítenek el a patikákban a betegek részére, ennek mintá-
jára akár az is elképzelhető lehet pár évtizeden belül, hogy 
miután a páciens beviszi a receptet, helyben kinyomtatják 
neki a gyógyszerét. Ehhez persze az kell, hogy a 3D-nyomta-
tók, illetve az ehhez szükséges szoftverek lényegesen széle-
sebb körben hozzáférhetőek legyenek.” 

Segítség „árva betegek” részére 

A gyógyszernyomtatás emellett megoldást jelenthet az úgy-
nevezett „árva gyógyszerek” esetében, amelyeket a kifeje-
zetten ritka betegségekben szenvedők részére fejlesztettek 
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ki, ám a betegek viszonylag alacsony száma miatt nem kerül-
nek tömeggyártásra. Ilyenekből jó pár akad, és bár az egyes 
betegségekben szenvedők száma alacsony, összességében 
sokan vannak, és nem egy esetben a legsebezhetőbb réte-
gekből kerülnek ki – mint például a ritka anyagcserezavarok-
ban szenvedő gyermekek. 

 

© Kalmár Lajos/PTE 

Mindehhez persze még sok kutatómunkára és fejlesztésre 
van szükség, és itt kerül képbe az egyetem 3D Központja által 
nyújtott technikai és szakmai segítség. „Az első kísérletek so-
rán polilaktonsav (PLA) alapú kompozitokat nyomtattunk a 
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet kutatóival, 
mely során különböző kitöltöttségi százalékokat, mintázato-
kat és nyomtatási orientációkat próbáltunk ki. Ezt követi a 
preklinikai kísérletek megtervezése, valamint a szükséges 
minták megtervezése, előállítása. Az Intézettel közösen 

gyógyszer-alapanyag előállítására alkalmas eszközpark be-
szerzését is tervezzük, arra törekedve, hogy a személyre sza-
bott medicinának megfeleleőn a legpontosabb és legoptimá-
lisabb hatóanyag koncentrációkat érhessük el” – vázolja fel a 
közeljövő terveit Maróti Péter, a PTE 3D Központ szakmai ko-
ordinátora. 

Ezután jönnek az állatkísérletek, majd ezek sikere esetén a 
klinikai fázis. A kutatók ki is néztek már egy fontos területet, 
illetve betegcsoportot: a hirtelen kritikus mértékben felsza-
ladó vérnyomás mérséklésére kívánnak kifejleszteni egy 
„kézműves” készítményt. 

Több mint százéves periódusos rendszer 
hevert az egyetem alatt 

JEKI GABRIELLA2019.01.18. origo.hu 

Egy skóciai előadóterem alatt bukkantak a napokban rá vé-
letlenül a világ legrégebbi falitablós periódusos rendsze-
rére. A vászonpapír borítású, porladó tekercs az elsődleges 
vizsgálatok szerint 1885-ből származik. 

Ikonikus és hasznos eszköz a kezdetektől 

A periódusos rendszer a kémia tanórákon használható se-
gédeszköz, de ennél sokkal több. A kémiai elemek táblázatos 
elrendezésébenaz egyes elemek atomszámuk és egyéb tulaj-
donságaik alapján rendszerbe szervezhetők, a hidrogéntől az 
oxigénen át egészen olyan egzotikumokig, mint az unbi-
unium.A közelmúltban előbukkant táblázatot a skóciai St. 
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Andrews-i Egyetem takarításakor fedezték fel: az 1885-ös 
keltezésű tekercs pontosan tizenhat évvel azután jelent meg, 
hogy Dmitrij Ivanovics Mengyelejev orosz kémikus közzé 
tette az első, szélesebb körben is elismert periódusos rend-
szert az elemek közötti kapcsolat bemutatására 1869-ben. 

 

A periódusos rendszer tizenhat évvel azután jelent meg, hogy 
Mengyelejev közzé tette az első, elismert periódusos rend-
szert 1869-ben FORRÁS: UNIVERSITY OF ST ANDREWS/PA 

A periódusos rendszer ikonikus és hasznos eszköz a vegyészek 
és kémikusok számára– mondta David O'Hagan professzor, a 
St. Andrews-i Egyetem szerves kémia tanszékének vezetője a 
The Guardiannek. – A most talált, sérülékeny állapotban lévő 
táblázat azért is egészen különleges, mert ha belépünk egy 
kémia oktatással foglalkozó oktatási intézménybe, a falakon 
elkerülhetetlenül ott lóg egy periódusos rendszer. Most pe-
dig a táblázat egyik legrégebbi példányára bukkantunk rá. 

 

Mengyelejev első kéziratos táblázata FORRÁS: COM-
MONS.WIKIMEDIA.ORG 
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Meglehetősen egyedülálló periódusos rendszer 

Ez a periódusos rendszer azonban teljesen másként néz ki, 
mint a manapság ismert társai. Készítői német nyelven írták 
és csupán hetvenegy bejegyzés szerepel benne, miközben 
egyes elemek, mint például a relatív atomtömeg, pedig akár 
kétszer is megjelennek.A hiányos részek elsősorban azokra 
az elemekre vonatkoznak, amelyeket 1885-ben még nem fe-
deztek fel.A hafnium például csak 1923-ban került fel a peri-
ódusos rendszerre. És épp ettől lesz annyira különleges ez a 
több mint százharminc éves dokumentum. 

Első ránézésre sok hasonlóságot találhatunk Mengyelejev 
1871-es, javított táblázatához– mutatott rá O'Hagan profesz-
szor. – Figyelmesen áttanulmányozva viszont könnyen talál-
hatunk néhány hibát és változtatást is az eredetihez képest, 
ám lényegében ez a periódusos rendszer meglehetősen 
egyedülálló. 

Több lényeges különbségre is fény derült 

Mengyelejev periódusos rendszerét a kezdetek óta új ele-
mek felfedezésével és a kémiai viselkedést leíró újabb mo-
dellekkel bővítették és finomították. Manapság már 118 ele-
met tartalmaz: az összes elemet az 1-es rendszámú hidro-
géntől kezdve a 118-as oganesszonig bezáróan felfedezték 
vagy mesterségesen előállították már. 

 

Dimitrij Mengyelejev orosz kémikus ( középen jobbra) a peri-
ódusos rendszer megalkotója FORRÁS: AFP/RIA NO-
VOSTY/DEBABOV DMITRY 

További lényeges különbség, hogy míg a mai periódusos 
rendszer az elemek atomszerkezetének részletes ismeretén 
alapul, addig a kezdeti táblázatokban az elemeket az oxigén-
nel vagy hidrogénnel való kémiai reakcióik alapján osztották 
csoportokba vagy oszlopokba– hangsúlyozta a professzor. – 
A régi tablókról hiányoznak az olyan nemesgázok, mint pél-
dául a radon és az argon, mert reagens hatásuk miatt egysze-
rűen nem vették észre őket. 

A St. Andrews-i Egyetem kutatói most visszakövették a meg-
talált táblázat eredetét, amelyet1885-ben a Verlag v Lenoir 
& Forster nyomtatott Bécsben.A pénzügyi nyilvántartások 
jegyzéke szerint 1888-ban Thomas Purdie, egy németországi 
tanulmányokat folytató kémiaprofesszor vásárolta meg há-
rom aranymárkáért. 
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Megmagyarázhatatlan erők dolgoznak a 
felborult kalyibában? 

SZOMOR ANIKÓ 2019.01.17. origo.hu 

Számos olyan pontja van a Földnek, ahol, legalábbis látszó-
lag, nem érvényesül a gravitáció. Ezeket a különleges hely-
színeket szokás „gravitációdombként" vagy „mágneses 
dombként", illetve „kísértetdombként" is emlegetni, mivel 
itt visszafelé esnek a tárgyak, vagy a lejtőn felfelé gurul az 
autó. 

Ufonautákat vizionálnak a kísérteties kalyibába 

A Föld e misztikus pontjain igen furcsa dolgok történnek: az 
üresbe tett autó elkezd felefelé gurulni a lejtőn, és a tárgyak 
is felfele esnek. Ilyen helyszínek világszerte előfordulnak, így 
többek között Jeruzsálemben, Kaliforniában, Michigan, Ore-
gon, Pennsylvania és Wisconsin államokban, de az Egyesült 
Királyságban, Olaszországban és Ausztráliában is. 

A példaként felsorolt helyszínek mind hasonló tulajdonsá-
gúak. A domb alján üresbe tett autó felfelé gurul vissza a lej-
tőn, ha a labdát leviszik, az úton felgurul a dombra, és ha vi-
zet öntenek ki, az is felfele folyik, és a gravitáció más furcsa-
ságokat is produkál, fejfájást és zavart viselkedést okoz.. 

A kaliforniai Santa Cruz melletti szikvója fenyőerdőben áll 
egy felborult kalyiba, amiben első látásra megmagyarázha-
tatlan erők dolgoznak. 

 

Az egyik leghíresebb helyszín, a Magnetic Hill FORRÁS: 
METALNEWS.COM 

 

Egyesek ufonautákat vizionálnak a látszólag rejtélyes jelen-
ségek mögé FORRÁS: PHOTONONSTOP/INFRA 
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A kaliforniai Santa Cruz híres sequoia (mamutfenyő) erdejé-
ben is egyes pontokon megtapasztalható a fordított gravitá-
ció illúziója FORRÁS: ACTIVE 

Néhányan egyenesen ufonautákat vizionálnak a kalyiba tit-
kának hátterében, azt állítva, hogy itt másik világból érkezett 
idegenek fémkúpokat temettek a föld mélyére, 

és ez okozza a jelenséget. Mások szerint egy magmaörvény 
okozza a jelenséget, és vannak, akik úgy tartják, hogy itt a 
legmagasabb a dielektromos biokozmikus sugárzás az egész 
világon. 

Sci-fi regényekbe illő hatást okoz az érzékcsalódás 

A magyarázat azonban egészen más, és sokkal prózaibb e va-
lóban fantasztikus teóriákhoz képest. A különleges jelensé-
gek érzetét ugyanis egy bonyolult optikai csalódás okozza. 

 

Egyesek szerint mélységi magmaörvény és szén-dioxid-kigő-
zölgés okozza a fordított gravitáció jelenségét FORRÁS: 
AFP 

Az illúzió annyira tökéletes, hogy ha nem lennének megfelelő 
mérőeszközök, lehetetlen volna elhinni, hogy nem valós je-
lenséggel állunk szemben. 

 

Egy hely, ahol az üresbe tett autó felfelé gurul, legalább is így 
látszik FORRÁS: TOURISM NEW BRUNSWICK 
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A fizikusok szerint a sci-fi regénybe illő hatásokat a táj dom-
borzata által okozott illúzió kelti: a közeli táj lejtői vagy egy 
görbült horizontvonal ugyanis megzavarhatja az emberi ér-
zékelést, becsapja a szemet. 

Ezért alakul ki az a optikai illúzió, hogy a lejtőn felfelé gurul 
az autó, holott a fizika törvényszerűségeinek engedelmes-
kedve valójában lefele megy a dombon. 

 

Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen perspektívából látszó-
dik a horizont FORRÁS: KATHLEEN CAMPBELL 

A fizikusok által elvégzett GPS-mérések kivétel nélkül bebizo-
nyították, hogy az emelkedés a startnál magasabb, mint a vé-
génél, tehát minden ilyen misztikus helyszínen a látszattal 
szemben az út valójában lejt. Brock Weiss a Pennsylvania 
Egyetem fizikusa a Sciencedaily magazinban erről számos 
mérést publikált. 

Nem mindegy, hogyan látjuk a horizontot 

Azonban nemcsak a fizikusok, hanem pszichológusok is vé-
geztek vizsgálatokat ebben a témában. Laboratóriumi körül-
mények között modellezték a helyszíneket, majd önkéntesek 
bevonásával végeztek kísérleteket. 

A pszichológusok vizsgálatainak konklúziója szerint a hori-
zont helyzete okozza az érzékcsalódást, 

mert a „gravitációs" domb vagy eltakarja a horizontot, és így 
nincs jó vonatkoztatási pont, vagy ugyan látszik a horizont, 
ám elrejti, hogy lejtő van mögötte. 

 

Félelmetes látvány, amikor felfelé gurul az üresbe tett autó-
FORRÁS:YOUTUBE 

Úgy tűnik, hogy ez a magyarázat jól működik a skóciai 
Aryshire megyében. Rob Macintosh, az Egyesült Királyságbeli 
University of Edinburgh pszichológusa a Science Channel csa-
tornának azt nyilatkozta erről, hogy ha egy lejtős területen 
állunk, és maga az egész vidék és az út is ugyanabba az 
irányba lejt kisebb mértékben, akkor úgy tűnhet a 
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megfigyelőnek, mintha az úton haladó tárgy az ellenkező 
irányba menne. 

Meglepetést, sőt félelmet okozott egyesek körében 

2003-ban az olaszországi Padova és Pavia Egyetem kutatói 
azt tanulmányozták, 

hogy a horizont hiánya hogyan tudja elferdíteni a perspektí-
vánkat az úgynevezett gravitációs dombokon. 

A pszichológus csapat vizsgálataik eredményét a Psychologi-
cal Science szaklapban publikálták. Először is számos való-
sághű antigravitációs helyszínt rekonstruáltak laboratóriumi 
körülmények között, hogy megvizsgálják, hogyan reagálnak 
az önkéntesek. 

 

Optikai csalódás miatt tűnik úgy, hogy nem a lejtővel meg-
egyező, hanem az ellenkező irányba megy az autó FORRÁS: 
TRAVEL TRRIANGLE 

Modelleket építettek a dombokról, az önkénteseknek pedig 
ezeket kellett bámulniuk egy lyukon keresztül, ami olyan 
perspektívát nyújtott nekik, mintha a valóságban is ott lenn-
ének. A kutatók ezután „játszottak" a modellhorizonttal, 
hogy megvizsgálják, miként hat az önkéntesek perspektívá-
jára a horizont láthatósága, vagy annak hiánya. 

 

FORRÁS: YOUTUBE 

Azt találták, hogy látható horizont nélkül a tereptárgyak - 
akár a fák is - valójában alaposan megtréfálják, becsapják az 
önkéntes agyát. 
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Az agyunk keltette érzékcsalódás okozza a fordított gravitá-
ció érzetétFORRÁS: AFP 

Miután ez a kísérleti szakasz befejeződött, egy kis guriga sza-
lagot helyeztek a félreérzékelt lejtőre, és ekkor úgy tűnt, 
hogy a szalag a gravitáció ellenében mozog, ami az észlelők 
körében meglepetést, sőt egyeseknél félelmet okozott. 

Apró, halott állatokat találtak egy antarkti-
szi tóban 

MOLNÁR CSABA 2019.01.18. index.hu 

Most először leltek állatokat egy kilométer vastag jégpán-
cél alatt hömpölygő tóban. Az ősi jellegzetességeket mu-
tató apró rákocskák és egy medveállatka már elpusztultak, 
mire a felszínre hozták őket. Most DNS-vizsgálattal igyekez-
nek kideríteni eredetüket. 

A lények kisebbek, mint egy mákszem, és évezredek óta há-
borítatlanul élhettek a Déli-sarktól 600 kilométerre lévő jég 
alatti Mercer-tó vizében. A Mercer-tó egyike a több száz 
mélyben megbújó antarktiszi tónak, mégis mindössze ez a 
második, amelybe sikeresen le tudtak fúrni. 

Amint korábban megírtuk, a SALSA (Subglacial Antarctic 
Lakes Scientific Access) kutatócsoport munkatársai a kará-
csony előtti napon kezdtek fúrni a nagynyomású, forró vizes 
fúróberendezésükkel, és az 1084 méteres jégrétegen át-
jutva, végül december 26-án érték el a 140 négyzetkilométe-
res tavat. mindeddig csak közvetett módon, a jégen áthatolni 
képes radar és más távérzékelő technikák segítségével tud-
ták kutatni a tavat. 

A Nebraskai Egyetem apró lényekkel foglalkozó őslénykuta-
tója (mikropaleontológusa) szerint a felfedezés teljességgel 
váratlan volt. Most azt igyekeznek kideríteni, hogy a talált ál-
latok honnan származhatnak. Két lehetőség merül fel: vagy 
az óceánból jutottak be az izolált folyékony víztömegbe, vagy 
régen a Mercer-tótól 50 kilométerre húzódó Transzantarkti-
szi-hegység tavacskáiban éltek. erre akkor volt lehetőségük, 
amikor a földtörténeti múlt rövid melegebb periódusaiban az 
antarktiszi eljegesedés visszahúzódott. Vagy az elmúlt tízezer 
év során, vagy 120 ezer évvel ezelőtt. 

AZ TOVÁBBRA SEM ISMERT, HOGY E PICINY LÉNYEK HO-
GYAN JUTHATTAK EL A ZORD IDŐK BEÁLLTÁVAL A MERCER-
TÓBA. 

https://index.hu/szerzo/molnar_csaba
https://index.hu/techtud/2019/01/02/meglekeltek_az_antarktisz_jege_alatt_talalt_titokzatos_tavat/
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Fotó: Billy Collins / SALSA Science Team 

Erről is információval szolgálhat a felszínre hozott anyagok 
szénizotópos kormeghatározása, illetve a lények esetleges 
DNS-analízise. Elképzelhető, hogy az állatok már a hegység 
tavacskáiban elpusztultak, majd a jég alatti patakok mosták 
tetemeiket a Mercer-tóba. De ugyanennyire lehetséges, 
hogy évezredeken keresztül a jégbe fagyva várták, hogy egy-
szer csak kiolvadjanak a mélyben. Ugyanakkor a tó vizében 
elméletileg életben is maradhattak, hiszen oxigént és táplá-
lékul szolgáló baktériumokat is tartalmaz (utóbbiakból 10 
ezer sejtet milliliterenként). 

A mintavételt január 5-én befejezték, ezután pedig lezárták 
a furatot, hogy megakadályozzák a tó vizének külső beszeny-
nyeződését. Ez a probléma az összes hasonló vállalkozás ese-
tén felmerül, a kutatóknak biztosnak kell lenniük abban, 
hogy a megtalált teremtményeket nem ők juttatták a vízbe 
az óvatlan fúrással. Most a kutatás kevésbé izgalmas része, a 

leletek hónapokig-évekig tartó elemzése következik. A kuta-
tócsoport tagjai eltérő mértékben hisznek abban, hogy még 
ma is élhetnek állatok a Mercer-tó vizében. 

SOKAN BÍZNAK ABBAN, HOGY HA ÁTVIZSGÁLJÁK A TELJES 
MINTAMENNYISÉGET, RÁ IS LELNEK A MINDMÁIG ÉLŐ, ÉV-
EZREDEK ÓTA ELSZIGELELT LÉNYEKRE. 

Forrás: Nature 

A vándorló pólust a Föld belsejének válto-
zásai irányítják 

MTI 2019.01.12. origo.hu 

A Föld északi mágneses pólusának gyors mozgása miatt a 
kutatóknak példátlanul korán, az eredetileg tervezettnél 
egy évvel előbb kell frissíteniük azt a mágneses modellt, 
amely a hajók, repülők és tengeralattjárók navigációját se-
gíti az Északi-sarkvidéken. 

Ötéventként módosítják a Mágneses Világmodellt 

Az iránytűk a mágneses északi pólus felé mutatnak. A száz 
évvel ezelőtt még Észak-Kanada partjainál lévő pont mos-
tanra elmozdult a Jeges-tenger közepe felé, és halad tovább 
Oroszország irányába. 

Nagyjából 50 kilométert mozdul el évente. 1900 és 1980 kö-
zött nem vándorolt sokat, ám az elmúlt 40 évben nagyon fel-
gyorsult– mondta Ciaran Beggan, az Edinburghban működő 
brit földtudományi központ (British Geological Survey) mun-
katársa. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fd41586-019-00106-z
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Az északi és a déli fény a Föld mágneses pólusainak környe-
zetében keletkezik FORRÁS: AFP/SCANPIX/RUNE 
STOLTZ BERTINUSSEN 

Az ötévenként módosított World Magnetic Model (Mágne-
ses Világmodell) frissítése 2020-ban lett volna esedékes, ám 
az Egyesült Államok hadereje nemrég a modell - példátlanul 
korai - aktualizálását kérte.A Nature című tudományos folyó-
irat szerint a frissített modellt január 30-án teszik közzé.A 
BGS és az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal 
(NOAA) mágneses modelljét mások mellett a NATO, valamint 
az amerikai és a brit haderő is használja. 

Hatással lehet a gravitációra is 

A vándorló pólust a Föld belsejében lévő olvadt vas megjó-
solhatatlan változásai irányítják. 

Beggan szerint az északi mágneses pólus elmozdulása hatás-
sal van a navigációra, elsősorban a Jeges-tenger Kanadától 
északra eső részén. 

A pólus gyors mozgása miatt ebben a régióban nagyobb az 
esély a jelentős navigációs hibákra– hangsúlyozta Arnaud 
Chulliat, a Coloradói Egyetem munkatársa.  

Beggan szerintaz északi mágneses pólus közelmúltbeli el-
mozdulásait nem fogja észlelni az Északi-sarkvidéken kívül 
élő emberek többsége, például ha New Yorkban, Pekingben 
vagy Londonban okostelefont használ.Az autókban és mobil-
telefonokban lévő navigációs rendszerek a műholdakból ér-
kező rádióhullámokra épülnek. 

 (MTI/Reuters) 

Csak eltévedünk, vagy ki is pusztulunk? 
HEGYESHALMI RICHÁRD  2019.01.22. index.hu 

 

https://index.hu/szerzo/hegyeshalmi_richard
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800 ezer éve nem történt ilyen. Világméretű káosszal jár 
majd, ha bekövetkezik. 

Ha a sarkvidéki mágneses pólusok elmozdulása hasonló 
ütemben folytatódik, Kanada helyett Szibéria lehet az új 
Északi-sark. Hogy ez hogyan érinti majd az élővilágot, a tá-
jékozódási rendszert, és úgy általában a földi életet, az még 
nem világos, de azokat a forgatókönyveket sem lehet el-
vetni, amik a földi élet teljes kipusztulásával számolnak. 

Furcsa dolgok történnek a Földdel. Az északi-sarkvidéki mág-
neses pólus a várnál nagyobb mértékben mozdult el, ami te-
mérdek problémát okozhat: nemcsak a navigációs rendsze-
reink működését teheti pontatlanná – a hagyományos, mág-
neses iránytűktől a Google térképéig –, hanem az élővilág 
szinte minden teremtményére kihathat. 

De mi lehet ennek a következménye? Az optimista forgató-
könyv szerint pontatlanná válnak a tájékozódási rendszere-
ink. A leginkább borúlátó jóslatok viszont a teljes élővilág 
pusztulását sem tartják elképzelhetetlennek. 

Mielőtt azonban eltemetnénk magunkat egy neodímium 
mágnes társaságában, gyorsan fussuk át, hogy mi is ez a mág-
nesesség, mi közünk van hozzá, hogy befolyásolja az életün-
ket, és miért lehet probléma a mágneses mező bármilyen 
anomáliája. 

Mindig mozgásban 

A Földnek nemcsak északi és déli pólusai vannak, de ezeknek 
a mozgását már régóta nyomon követik. Az elmúlt 150 évben 

a sarkvidéki pólusok körülbelül 1100 kilométert vándoroltak, 
szóval a jelenség nem ismeretlen. Előfordul, hogy az északi 
és a déli pólus is helyet cserél egymással – igaz, mi ilyet sze-
mélyesen nem tapasztalhattunk, mert az utolsó ilyen eset 
nagyjából 780 ezer éve történt. Az elmúlt 330 milló évben 
nagyjából 400-szor kerülhetett sor teljes pólusváltásra. 

Mindezt a Föld fizikai felépítése okozza. A bolygó belső magja 
szilárd vasból van, de ezt folyékony, olvadt vasréteg veszi kö-
rül. Az ezt körülvevő földköpeny szilárd, de olyan olvadé-
kony, mint a műanyag. Ezt borítja az általunk is ismert leg-
vastagabb réteg: a földkéreg. A mágnesesség oka, hogy a 
Föld a tengelye körül forog – és forog vele a föld belső magja 
is, csak éppen más sebességgel, mint a külső rétegek. Az 
ilyenkor fellépő dinamóeffektus olyan áramlásokat okoz, 
amik mágnesességet hoznak létre. Gyakorlatilag egy óriási 
elektromágnesről van szó. 

Azt a szakértők sem tudják, hogy a dinamóeffektust ponto-
san mi okozza, de úgy tűnik, hogy a mágneses mezők ingado-
zását az emiatt fellépő áramlások okozzák. A hasznossága vi-
szont megkérdőjelezhetetlen: a magnetoszférát – a galakti-
kus sugárzás ellen védelmet nyújtó mágneses mezőt – is a 
külső magban fellépő mágnesesség hozza létre. 

A Föld geográfiai és mágneses sarkpontja nem esnek egybe. 
Míg az előbbi csaknem fix, a mágneses pólus folyton vándo-
rol. Az északi mágneses pólus Kanada északi részén található. 
A (földrajzi) Déli-sark az Antarktisz közepén fekszik, míg a déli 
mágneses pólus valamivel arrébb, a kontinens partjaihoz 

https://index.hu/techtud/2019/01/13/olyan_utemben_tolodik_el_a_fold_magneses_polusa_hogy_at_kellett_kalibralni_a_globalis_navigacios_rendszereket_mezo/
https://index.hu/techtud/2019/01/13/olyan_utemben_tolodik_el_a_fold_magneses_polusa_hogy_at_kellett_kalibralni_a_globalis_navigacios_rendszereket_mezo/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fscience.howstuffworks.com%2Fenvironmental%2Fearth%2Fgeophysics%2Fquestion782.htm
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FK%25C3%25BCls%25C5%2591_mag
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közel található. (Itt a mágneses iránytűk jóformán használha-
tatlanok.) 

Nemcsak a mágneses pólusok, hanem a geográfiai sarkvidéki 
pontok is állandóan vándorolnak – igaz, kevésbé radikálisan. 
Ennek az az oka, hogy a Föld is folyamatosan imbolyog a ten-
gelye körül; ezt Carlo Chanderl amerikai űrkutató állapította 
meg 1891-ben, az állócsillagok pozíciójának folyamatos nyo-
mon követésével. Arra több mint 100 évet kellett várni, hogy 
kiderüljön: a Chandler-ingadozást – ahogy a jelenséget neve-
zik – az atmoszféra, illetve az ebből fakadó óceáni áramlások 
okozzák. A földrajzi sarkvidéki pontok elmozdulása kevesebb 
problémát okoz, mint a sarkvidéki mágneses pólusok moz-
gása, mivel a Chandler-ingadozás mértéke nagyjából 3-6 mé-
ter 14 hónap alatt, és a GPS műholdak hálózatával halálpon-
tosan nyomon lehet követni. 

 

A Föld mágneses mezőjének számítógépes modelljei.
 Fotó: NASA 

Szibéria lehet az új Északi-sark 

A mágneses mező elmozdulása és annak nyomon követése 
már keményebb dió. A legfrissebb adatok szerint az északi 
pólus Kanada felől Szibéria irányába tolódik. Magát a folya-
matot a Föld magjában található, folyékony halmazállapotú 
vas áramlása okozza. Mivel a póluseltolódás ennyire gyorsan 
történik, a geomagnetikával foglalkozó szakértők radikális lé-
pésre kényszerültek: új modellt terveznek, ami lekövetné a 
mágneses eltolódást. 

A mágneses mező állapotát a World Magnetic Model írja le; 
ehhez igazodik minden tájékozódási rendszer, a hajók navi-
gációs berendezéseitől az okostelefonokon futó Google 
Mapsig. A legutóbbi modellt 2015-ben készítették el, és arra 
számítottak, hogy legalább 2020-ig ki fog tartani, de a mág-
neses mező olyan gyorsan változik, hogy a modell azonnali 
felülírására lenne szükség. Enélkül – mondja Arnauld Chul-
liat, a boulderi Coloradói Egyetem geomagnetikai szakér-
tője – a hibalehetőségek egyre gyakoribbak lehetnek. 

A problémát, mint írtuk, a Föld magjában mozgó folyékony 
fém okozza. Ennek a mozgását műholdakkal nyomon lehet 
követni. Az Európai Űrügynökség műholdjai 2016-ban észlel-
ték, hogy a mágneses mező mozgása felgyorsult Dél-Amerika 
északi része és a Csendes-óceán keleti térségében. Az ilyen 
jelenségek miatt 2018 elejére azonban a World Magnetic 
Model használata is nehézségekbe ütközött. A NOAA (Natio-
nal Oceanic and Atmospheric Administration) és a British 
Geological Survey közös vizsgálata kiderítette, hogy 

https://www.scientificamerican.com/article/are-the-earths-magnetic-p/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fd41586-019-00007-1
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fd41586-019-00007-1
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fgovernmentshutdown.noaa.gov%2F
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A MA HASZNÁLT MODELL PONTATLANSÁGA MÁR MEGHA-
LADTA AZT A HATÁRÉRTÉKET, AMI A NAVIGÁCIÓS REND-
SZEREK BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES. 

A modell két okból is használhatatlanná válhat. A 2016-os 
dél-amerikai elmozdulás a lehető legrosszabbkor, a World 
Magnetic Model frissítése után egy évvel történt. Vagyis a 
mágneses mező úgy mozdult el, ahogy arra a tervezői sem 
számítottak. Ezenfelül az északi mágneses pólus elmozdulása 
tovább súlyosbította a helyzetet. 

A sarkvidéki pólus mozgása nem újkeletű jelenség: már 
James Clark Ross is rácsodálkozott, amikor 1831-ben be-
mérte azt a kanadai sarkvidéken. A mozgása azonban az 
1990-es évek közepétől fogva tovább gyorsult: a korábbi 15 
kilométer helyett 55 kilométert is vándorolhatott. 2001-re a 
mágneses pólus elérte a Jeges-tengert, 2018-ban pedig át-
lépte a dátumvonalat; most éppen Szibéria felé tart. A sark-
vidéki póluseltolódás miatt az érintett területen jóval több 
navigációs hibát észlelhetnek, mint más régiókban. 

A szakértőket most az foglalkoztatja, hogy a közelmúlt nagy 
változásai után frissítsék a World Magnetic Modellt, hogy az 
legalább 2020-ig kitartson. Eközben azt is megpróbálják meg-
érteni, hogy miért változik ilyen gyorsan a mágneses mező. A 
2016-oshoz hasonló geomágneses impulzusokat sokan a hid-
romágneses  hullámok számlájára írják, amik a Föld magjából 
erednek. Az északi-sarki pólusváltást a gyorsan mozgó ol-
vadtfém-áramlatok okozhatják: 

EZEK OLYAN GYORSAN MOZOGNAK, MINTHA EGY OLVADT 
FÉMBŐL KÉSZÜLT REPÜLŐGÉP MOZOGNA KANADA FEL-
SZÍNE ALATT. 

Emiatt van, hogy egy átlagos napon a sarkvidéki mágneses 
pólusok elmozdulása akár 80 kilométer is lehet, de ennek a 
mértékét az ionoszféra és a magnetoszféra pillanatnyi mág-
neses zavarai is befolyásolják. 

Kösz, Trump 

A modern navigációs berendezéseket ezek a kilengések sem 
zavarják össze, mivel műholdakról és földi megfigyelő-állo-
másokról is nyomon követhetők. A mágneses és a földrajzi 
Északi-sark különbségeit a szakirodalom mágneses elhajlás-
nak nevezi. A vízi és légi közlekedésben használt térképek és 
kézikönyvek frissített változatában a mágneses elhajlás érté-
két folyamatosan frissítik, akárcsak a GPS alapú navigátorok-
ban. 

Akárcsak a 2016-os ingadozási anomália, a mostani is a le-
hető legrosszabbkor érkezett. Az egyértelműen látszik, hogy 
sürgősen frissíteni kéne a World Magnetic Modelt – csak-
hogy az amerikai kormányzati leállás miatt a modellfrissítés-
sel foglalkozó szakemberek nem tudnak hozzáfogni a mun-
kához. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.tankonyvtar.hu%2Fhu%2Ftartalom%2Ftamop412A%2F2011_0059_SCORM_MFGFT5054%2Fsco_05_01.scorm
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.tankonyvtar.hu%2Fhu%2Ftartalom%2Ftamop412A%2F2011_0059_SCORM_MFGFT5054%2Fsco_05_01.scorm
https://www.scientificamerican.com/article/are-the-earths-magnetic-p/
https://www.scientificamerican.com/article/are-the-earths-magnetic-p/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FM%25C3%25A1gneses_elhajl%25C3%25A1s
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FM%25C3%25A1gneses_elhajl%25C3%25A1s
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Északi-sark Fotó: UniversalImagesGroup / Getty Images 
Hungary 

Az állatoknak is rossz lesz 

Már ez is elég ahhoz, hogy előre nem látható módon, de 
megkeserítse az életünket. Ha a mágneses modell használha-
tatlannak bizonyul, lemondhatunk a pontos tájékozódásról. 
De ne higgyük, hogy ez csak az emberek életét befolyásolja: 

AZ ÁLLATOK NEM HASZNÁLNAK GPS-T, DE A SARKVIDÉKI 
MÁGNESES PÓLUSOK ELMOZDULÁSA AZ Ő ÉLETÜKET IS 
TÖNKRETEHETI. 

A Földön számos élőlénynek van úgynevezett mágneses ha-
todik érzéke. A szakértők már régen megfigyelték, hogy az 
állatok és a növények egyaránt reagálnak a földi mágneses-
ség változásaira. A bálnák előszeretettel úsznak fel Észak-
Amerika partjaihoz, hogy táplálékot és társat találjanak ma-
guknak, de ha nem tudnak tájékozódni, azt az életben 

maradási és reprodukciós stratégiájuk egyaránt megsínyli. 
Ugyancsak rosszul járhatnak a teknősök, akik minden évben 
visszatérnek Ausztrália partjaira, hogy tojásokat rakjanak a 
homokban; a szakértők aggódnak, hogy a mágneses pólusel-
tolódás miatt nem fognak visszatalálni. És a költöző madarak 
vándorlását még nem is említettük. 

Életveszélyes pólusváltás 

Mivel az ingadozás mértéke az elmúlt években ennyire meg-
nőtt, a szakértők feltételezik (pontosabban: nem tudják ki-
zárni), hogy ez egy új mágneses pólusváltás előszele is lehet. 
Ez azonban csak hipotézis: nincs elég kézzelfogható bizonyí-
ték, ami ezt alátámasztaná. Azt tudjuk, hogy ez előbb-utóbb 
elkerülhetetlenül bekövetkezik - csak a mikorról nincsenek 
információink. 

Danel Baker, a Coloradói Egyetem munkatársa – aki szakér-
tője a Napból érkező sugárzásnak, illetve a földi életre gya-
korolt hatásának – azt mondja, szerinte 

NEM KÉRDÉSES, HOGY HA A FÖLD MAGNETOSZFÉRÁJA EL-
TŰNIK, AZ A BOLYGÓ LAKHATATLANNÁ VÁLÁSÁVAL JÁR-
HAT. 

Bár nem tudjuk, hogy ez mikor következhet be, az kétségte-
len, hogy a megnövekvő ultraibolya sugárzás nagy mérték-
ben károsítaná az emberi szöveteket, és mutációk kialakulá-
sához vezethetne. 

A pontos következményekről nincsenek forgatókönyvek, mi-
vel a legutóbbi pólusváltás 780 ezer éve következett be, és 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fnews.nationalgeographic.com%2F2018%2F02%2Fearth-magnetic-field-flip-poles-spinning-magnet-alanna-mitchell%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fnews.nationalgeographic.com%2F2018%2F02%2Fearth-magnetic-field-flip-poles-spinning-magnet-alanna-mitchell%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fnews.nationalgeographic.com%2F2018%2F02%2Fearth-magnetic-field-flip-poles-spinning-magnet-alanna-mitchell%2F
https://index.hu/tudomany/2012/10/04/kozeleg_a_foldi_magneses_polusok_csereje/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fnews.nationalgeographic.com%2F2018%2F02%2Fearth-magnetic-field-flip-poles-spinning-magnet-alanna-mitchell%2F
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ez volt a leghosszabb stabil periódus az elmúlt ötmillió év-
ben. Néhány geológiai szakértő nem tartja kizártnak, hogy a 
mostani ingadozás egy pólusváltás előszobája lehet. Ez azon-
ban nem az egyik pillanatról a másikra fog megtörténni; egy 
pólusváltás akár tízezer évig is eltarthat, ami hosszabb idő, 
mint amennyit a teljes emberi civilizáció élettartama a Föl-
dön. 

(Borítókép: Mágneses mező a föld körül. Fotó: Handout / 
NASA / AFP) 

2,5 tonna golflabdát halásztak ki a kalifor-
niai Monterey-öbölből 

JOÓB SÁNDOR 2019.01.22. index.hu 

Két év alatt közel 2,5 tonnányi golflabdát távolítottak el ku-
tatók és önkéntesek a kaliforniai Monterey-öbölben lévő 
tengeri természetvédelmi területről és annak partvidékéről, 
írja az MTI.  A szakemberek számításai szerint a golflabdák-
ból mintegy 28 kilogrammnyi mikroműanyag erodálódott az 
öböl vízébe. 

Matthew Savoca, a Stanford Egyetem tengerbiológusának fi-
gyelmét kaliforniai középiskolások hívták fel arra, hogy az 
öbölben végzett merüléseik során nagy mennyiségű golflab-
dára bukkantak a óceán mélyén. Ezután kezdték el kihalászni 
a tengeri élővilágra káros labdákat három part menti golfpá-
lya közeléből.  

 

 

 

 

 

 

 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fscience%2Fadjust-your-compass-now-the-north-pole-is-migrating-to-russia-2233610.html
https://index.hu/szerzo/joob_sandor
https://twitter.com/DJShearwater/status/1086094241657282561/photo/1
https://twitter.com/DJShearwater/status/1086094241657282561/photo/1
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2016 májusától 2018 közepéig csaknem 40 ezer golflabdát 
szedtek össze az öböl mélyén. A part menti strandok meg-
tisztításakor a fenntartók csak Pebble Beachen további mint-
egy tízezer golflabdára bukkantak. 

Az Elsevier kiadó hírportálján megjelenő Marine Pollution 
Bulletin című tudományos folyóiratban közzétett tanulmá-
nyukban a szakemberek úgy becsülték, ez a mennyiség két és 
fél tonna súlyt tesz ki. A tudósok a Pebble Beach-i golfpályán 
játék közben elveszített labdák számát tekintve kiszámolták, 

hogy csak ebben a térségben évente mintegy százezer elve-
szett golflabda szennyezi a környező tengeri és szárazföldi 
térséget. 

 

Monterey-öböl Fotó: Wikipedia 

Megvizsgálták az összegyűjtött golflabdák állapotát is. A mo-
dern golflabdák burka önthető poliuretán elasztomerből ké-
szül, belsejében szintetikus gumi van. A gyártók cink-oxidot, 
zink-akirlátot és benzol-peroxidot is hozzáadnak, hogy növel-
jék rugalmasságát és tartósságát. Ezek az anyagok mérgezők 
a tengeri élővilágra. 

https://twitter.com/DJShearwater/status/1086094241657282561/photo/1
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A kihalászott golflabdák többsége alig használt volt. Találtak 
azonban közöttük erősen mállottakat, széttöredezetteket. A 
tudósok kiszámították, hogy belőlük mintegy 28 kilogramm-
nyi mikroműanyag erodálódott, szennyezte a környezetet. 

A szakemberek most a középiskolások segítségével egy olyan 
rendszeren dolgoznak, amellyel megelőznék a tengervizek 
golflabdaszennyezését - olvasható a Phys.org tudományos-
ismeretterjesztő hírportálon.   

Döbbenet: vulkánkitörés készül Németor-
szágban? 

HARANGI SZABOLCS 2019.01.22. origo.hu 

Az elmúlt hetekben a médiában, különösen a német sajtó-
ban végigszaladt a hír: egy kutatócsoport földrengésadato-
kat elemezve arra a következtetésre jutott, hogy magma-
mozgás történik a keleti Eifel területén található Laacher 
See térsége alatt. A hírt vegyes visszhang fogadta, amin be-
lül nem kevés volt a meglepődéssel teli megrökönyödés: 
Németország egy nyugati területe alatt magma mozgoló-
dik, és ez akár ki is törhet? 

Amiről nincs tapasztalat, nem biztos, hogy nem következik 
be 

Nos, jelenlegi ismereteink szerint egyelőre nem kell ettől tar-
tani, azonban van egy nagyon fontos tanulság, amit a mo-
dern kor emberének meg kell értenie: először is, amit nem 

tudunk, nem biztos, hogy nincs; másodszor pedig amiről 
nincs tapasztalatunk, nem biztos, hogy nem következik be! 

 

A látszat néha csal. Festői kis település, Kronenburg az Eifel-
hegység szelíd lankái között. A felszín alatt a mélyben azon-
ban láthatatlan erők működnekFORRÁS: FLICKR 

Innentől kezdve pedig a friss tudományos eredmény és an-
nak fogadtatása, értékelése igen tanulságos, nézzünk tehát a 
hír mögé! A német kutatócsoportnak a Geophysical Journal 
International szakfolyóiratban megjelent tanulmánya arról 
számol be, hogy a földrengések észlelésére kitelepített szeiz-
mográfok DLF-jeleket rögzítettek, és ezek úgy értékelhetők, 
hogy 10-40 km mélységben magma mozoghat. 
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A potsdami geofizikusok által észlelt tektonikus eredetű és 
DLF-földrengések jeleiFORRÁS: TUZHANYO.BLOGSPOT.COM 

Először vegyük szemügyre, hogy mit is jelentenek az úgyne-
vezett DLF-földrengések. A DLF rövidítés "deep low-frequ-
ency", azaz mélyen kipattanó kis frekvenciájú földrengést je-
lent. Földmozgást különböző események okozhatnak: kőzet-
testek mozdulnak el egymás mellett vagy egymásra csúszva - 

ezek a legnagyobb energiafelszabadulással járó, nagy frek-
venciás, úgynevezett tektonikus eredetű földrengések. 

 

A potsdami geofizikusok által észlelt tektonikus eredetű és 
DLF-földrengések kipattanási mélysége a nyugatnémet Laac-
her See térsége alatt FORRÁS: TUZHANYO.BLOG-
SPOT.COM 

Ezek jellemzően olyan földrengések, amelyek frekvenciája 
mindössze 1-10 Hertz, ami jóval alacsonyabb, mint az előző-
eké. 

Az ilyen földrengéseket az emberek nem is észlelik. 

Ezek olyan földmozgások, amelyek nagy mélységben pattan-
nak ki, és amelyek oka folyékony vagy gáznemű anyag áram-
lása kőzetrepedésekben, hasadékokban. 
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Kilátás az Eifel-hegységre FORRÁS: FLICKR 

Ezek gyakoriak vulkáni területeken és általános vélemény 
szerint nagy mélységben alapvetően a magma mozgása idézi 
elő. 

Ami a mélyben zajlik, azt a felszínen is foghatjuk 

Képzeletben szálljunk le több tíz kilométeres mélységbe a 
föld alá, és nézzük meg, vajon mi történik ott? A magma fel-
emelkedése nem kézenfekvő folyamat. 

 

Robbanásos vulkánkitörés. A földköpenyben keletkezett 
magmát a sűrűségkülönbségen alapuló felhajtóerő készteti a 
felszín felé történő mozgásra FORRÁS: AFP/AZWAR 
IPANK 

A földköpenyben keletkezett magmát a sűrűségkülönbségen 
alapuló felhajtóerő készteti a felszín felé történő mozgásra. 
Van azonban egy bökkenő: felette nincsenek megnyílt kőzet-
hasadékok, nincs gyors felnyomulást elősegítő, felszínig hú-
zódó repedés! 

A magma felett több kilométer vastag, szilárd kőzettest van. 

Akkor, hogyan juthat a magma a felszínre és építhet, táplál-
hat egy tűzhányót? 
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A vulkánok akár nagyon hosszú ideig is szunnyadhatnak. Csak 
szakemberek képesek felismerni, geológiai, illetve geofizikai 
és vulkanológiai megfigyelések, illetve bizonyítékok alapján, 
hogy mi történik valójában a békésnek látszó felszín alatt-
FORRÁS: HARANGI SZABOLCS 

Ehhez saját magának kell töréseket, repedéseket létrehozni 
a kőzettestben addig, amíg csak a felszínre nem ér. Ez pedig 
nagy segítség a vulkanológusoknak! 

 

A magmának hatalmas nyomóerővel kell rendelkeznie ah-
hoz, hogy áttörve a kőzetrétegeket, a felszínre törjön
 FORRÁS: MARTIN RITZE 

A magmának akkora belső nyomóerővel kell rendelkeznie 
(ami megint csak: a sűrűségkülönbségből származó felhajtó-
erőből ered), hogy az nagyobb legyen a felette lévő kőzetek 
szakítószilárdságánál, és emiatt a kőzettest eltörjön. A kőzet-
törés pedig földrengést okoz, 

a kialakult repedésben való magmamozgás pedig szintén 
földrengéssel jár együtt. 

Ezeknek, ahogy a fentiekben láttuk, különböző jelei vannak a 
szeizmogramokon, azaz ami a mélyben zajlik, azt a felszínen 
is foghatjuk. 
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A felszínre kiömlött magma, a láva, nagy pusztítást végezhet-
FORRÁS: USGS 

Ez pedig jó hír, hiszen azt jelenti, hogy szükség van vulkán-
szeizmológusokra, akik elvégzik az észleléseket, értelmezik a 
jeleket, és megmondják ez alapján, hogy mi történik. Most 
tulajdonképpen ez történt Németországban is, de! 

Szelíd felszíni lankák, fortyogó mélység 

De ehhez kellenek a megfelelő műszerek is, mert anélkül ez 
nem megy. Az ilyen DLF-földrengéseket csak az igen nagy ér-
zékenységű szeizmográfok képesek észlelni. Mondhatni, ez a 
tanulmány nem jöhetett volna létre, ha 2013-ban nem tele-
pítenek ki e térségbe egy nagy érzékenységű műszerekből 
álló szeizmikus hálózatot. 

 

A potenciális vulkánkitöréssel fenyegető centrum, a Laacher 
See sűrűn lakott területek közelében fekszik FORRÁS: 
GOOGLE EARTH 

Ehhez pedig hosszú út vezetett. A szakemberek, különösen a 
vulkanológia egyik legnagyobb alakja, Hans-Ulrich Schmincke 
és vulkanológus társai már régóta hangoztatják, 

hogy az Eifel térsége bár nyugodtnak tűnik, azonban a múlt 
vulkáni működése arra figyelmeztet, hogy lehetnek újabb ki-
törések. 

 

Hans-Ulrich Schmincke a nemzetközi hírű német vulkanoló-
gus régóta arra figyelmeztet, hogy az Eifel térségében bármi-
kor lehet ismét vulkánkitörés FORRÁS: ALCHETRON 
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Márpedig ezek, mondhatni, "bármikor" bekövetkezhetnek! 
A "bármikor" ebben az esetben azt jelenti, megvan erre a le-
hetőség, de nem tudjuk megmondani, hogy mikor. 

Lehet ez a következő hetekben, de lehet, hogy csak évszáza-
dok vagy évezredek múlva történik meg. 

 

A szelíd Eifel-hegység egy 19. századi romantikus festmé-
nyen. A hegyvidék alatti mélység korántsem tűnik olyan sze-
lídnek, mint a felszín FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Persze mondhatni, hogy ó, hiszen minden annyira nyugodt, 
ezért biztos az utóbbi a valószínűbb és akkor minek felesle-
gesen aggódni. Azonban itt térek vissza a bevezetőben emlí-
tett két fontos pontra: ez a gondolkodás az emberi elme azon 
tulajdonságából fakad, hogy általában abból ítélünk, amit ta-
pasztaltunk, amiről van tudásunk, az összes többi dolgot pe-
dig valószínűtlennek vagy egyenesen lehetetlennek ítéljük. 

Amit nem ismerünk, az attól még létezhet 

Pedig a természet nem így működik! Sok vulkán működése 
olyan, hogy az egyes kitörések között nagyon sok idő, akár 
több ezer vagy több tízezer év is eltelhet. 

Az indonéziai Tambora 1815 áprilisában úgy tört ki és okozta 
a történelmi idők legnagyobb hatású kitörését, hogy előtte, 
a jelenlegi tudásunk szerint, akár 4000 évig is szunnyadt. 

 

A Tambora tűzhányó krátere FORRÁS: WIKIMEDIA COM-
MONS 

Vajon ki mondta volna meg 1815 januárjában, hogy az inak-
tívnak gondolt, dús növényzettel borított hegy rövidesen ki-
tör, méghozzá nem is akárhogyan. Számos hasonló példát le-
hetne még felsorolni, talán érdemes az előző év végén tör-
tént Anak Krakatau esetét, mint közeli eseményt felhozni. 
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Izzó lávafolyam hömpölyög le az Anak Krakatau oldalánFOR-
RÁS: SUMMITPOST 

2018. december 22.-én este a vulkáni sziget kétharmada a 
tengerbe omlott, és ez több mint 400 ember halálát okozó 
szökőárat okozott. Nem volt még megfigyelés arra, hogy egy 
vulkáni sziget így megsemmisülhet, és ez minden jel nélküli 
szökőárat okozhat. 

 

A december 22-i szökőár teljesen váratlanul csapott le
 FORRÁS: MEREDEKA 

Akkor tehát féljünk, mert bármikor bekövetkezhet olyan, 
amiről nem tudunk? Nyilván, ez sem jó megoldás. 

 

A Fülöp-szigeteki Pinatubo eruptív kitörése 1991-ben. A vul-
káni tevékenység minél alaposabb megismerése nélkül nem 
lehetséges a kitörések hatékony előrejelzése FORRÁS: 
U.S. GEOLOGICAL SURVEY 

A tudósok, a tudományos vizsgálatokat végző szakemberek, 
mint például a vulkanológusok (geológusok, geofizikusok, 
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geomorfológusok stb.) többek között azért kutatják a vulká-
nokat, legyenek azok aktívak, vagy akár már régóta inaktívak, 

hogy megismerjék a tűzhányók működését, mégpedig a for-
rástól, azaz a magma kialakulásától kezdve, a magmakamra 
folyamatokon keresztül egészen a felszínig, 

azaz a vulkáni működés lefolyásáig, hogy ezeket az ismerete-
ket összerakva segítsék a jövőbeli kitörések hatékony előre-
jelzését, hogy emberi életeket, anyagi javakat óvhassanak 
meg. Sosem lehet tudni, mikor lesz szükség a gyarapodó tu-
dástárra! 

 

Az Anak Krakatau vulkánt erős aktivitás jellemzi FORRÁS: 
WIKIMEDIA COMMONS 

Az Anak Krakatau esetében egy kutatócsoport már 2012-ben 
leírta és közzétette, hogy mi várható, és az elemzésük, előre-
jelzésük tökéletesen bekövetkezett. 

Hosszú idő alatt láthatatlanul épülhet fel a lábunk alatt egy 
hatalmas magmatározó 

Az Eifel korábbi vulkáni működéséről, a lehetséges jövőbeli 
vulkáni kitörésekről a Tűzhányó blog 7 évvel ezelőtti egyik 
írásában már írtam. Schmincke professzor és társai, mond-
hatni, meghökkentő felvetéseit, miszerint ezen a területen 
lehet még vulkánkitörés, végül tett követte és 2013-ban ér-
zékeny műszereket helyeztek ki a térségbe. 

 

Mennyire aktív a németországi Eifel térsége? A Laacher See 
tavában felemelkedő széndioxid-gáz buborékok a földkéreg 
mélyebb részén lévő bazaltos magmából származnak
 FORRÁS: HARANGI SZABOLCS 

Ezek a műszerek pedig jeleznek, mégpedig jeleznek olyat, 
amiről másként nem tudnánk, mégpedig azt, hogy a magma 
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mozog néhány 10 kilométer mélységben! A mélybeli magma-
mozgás kimutatása a szakembereket nem lepte meg. 

 

Gejzír nem Izlandon, hanem - bármilyen meglepő is - Német-
országban. A Laacher See-hez közeli Andernach "gejzírje" 
szintén a mélyben zajló folyamatok intő jele FORRÁS: 
HARANGI SZABOLCS 

Az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport évek óta vizsgálja 
a Kárpát-Pannon térségben lévő egykori bazaltvulkánokat. 

A detektívszerű kutatás eredményeit számos tanulmányban 
jelentettük meg, a legutóbbit mindössze néhány hete. 

 

A szerző (a képen középen állva) a Csomád vulkáni rétegsorát 
vizsgálja FORRÁS: HARANGI SZABOLCS 

Ezek legfontosabb üzenete, hogy a vulkáni kőzetekben lévő 
kristályok elemzése alapján rekonstruálható az, hogy a vul-
kánkitörések előtt a földkéreg és földköpeny határán hosszú 
időn keresztül épülhet egy kiterjedt bazaltos magmatározó. 
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A Kárpát-medencében utoljára kitört vulkán, az erdélyi Cso-
mád FORRÁS: PICASA 

Ez tehát egy természetes folyamat, és egy ilyen eseménysor 
segít abban, hogy észleljük azt, hogy a térség még mindig ak-
tív. 

Egy ilyen magmatározóból aztán nagyon gyorsan, számítása-
ink szerint néhány nap alatt felszínre törhet a bazaltos 
magma. 

Ez azt jelenti, hogy a nyugodt helyzet gyorsan változhat, 
mondhatni "bármikor". 

 

A potsdami geofizikusok által elmúlt években észlelt földren-
gések a Laacher See térségében. A körök tektonikus földren-
géseket, a csillagok DLF-földrengéseket jeleznek FOR-
RÁS:TUZHANYO.BLOGSPOT.COM 

A kérdés ismét előjön: rendben, de akkor mit tehetünk? 

A válasz az, amit a német szakemberek is végeznek: ha úgy 
véljük, hogy egy terület még aktív, és vélelmezhető akár vul-
kánkitörés is, akkor először érzékeny műszereket kell telepí-
teni, hogy megtudjuk, vajon ez az aktivitás jelenleg zajlik-e. 
(A németországi esetben ez beigazolódott.) 
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Az egykori vulkáni terület, a Laacher See az Eifel-hegységben-
FORRÁS: GOOGLE EARTH 

De szükség van alapkutatásokra is, hogy jobban megértsük 
milyen folyamatok adhatnak jeleket, 

és tudnunk kell hogyan értelmezhetők a jelek, és vajon ösz-
szeköthetők-e a kutatások által rekonstruált lehetséges fo-
lyamatokkal? 

Csak a folyamatos megfigyelés segíthet 

Mindez rendjén való, de a kérdés még mindig az, ami az ol-
vasót is érdekelheti, hogy akkor lesz-e vulkánkitörés a keleti 
Eifel térségében? 

Nos, nem biztos, hogy tetszik a válasz, de egyelőre még nem 
tudjuk! 

Nem tudjuk, hogy a földkéreg mélyebb részein zajló magma-
mozgás a közeljövőben, vagy akár bármikor is vulkánkitörés-
hez fog-e vezetni, de nem zárhatjuk ki azt sem, hogy ez be-
következhet! 

 

A Laacher See alatt a földkéregben jelentős magmamozgások 
mutathatók ki FORRÁS: FLICKR 

Erre a jelenlegi ismereteink szerint kicsi a valószínűség, azon-
ban ha ez bekövetkezik, akkor ennek nagyon súlyosak lehet-
nek a következményei. 
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A Laacher See vulkáni eredetű kráterlejtője SD szelvényábrán
 FORRÁS: RESEARCHGATE 

Marad tehát az észlelés, sőt, mivel a kezdeti megfigyelés arra 
utal, hogy valóban zajlanak olyan mélybeli folyamatok, amik 
lehetőséget adhatnak vulkáni működésre, ezért a következő 
fontos lépés a folyamatos megfigyelés, azaz monitorizálás. 

 

Alkony az Eifel-hegységben FORRÁS: FLICKR 

Ez ad reményt arra, ha megindul egy olyan folyamat, hogy a 
magma felhajtóereje rohamosan töri fel a felette lévő kőzet-
testet és felszínre tör, akkor azt kellő időben észlelni tudjuk. 

A német szakemberek tanulmányának ez a legfontosabb ta-
nulsága, ehhez azonban nélkülözhetetlen az a tudástár, amit 
a vulkanológiai kutatások során, szerte a Földön megszer-
zünk! 

(A szerző az MTA doktora, az ELTE Kőzettan-Geokémiai tan-
székének tanszékvezető egyetemi tanára, és az MTA-ELTE 
Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője) 

 


