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Bevezető gondolatok: 

• A 20. század vége felé a természettudományokkal foglalkozó gondolkodók és természetvizsgálók egyre 

erőteljesebben hallaták hangjukat azért, mert bolygónkon az emberi cselekedetek hatására a természet 

állapotának egyensúlytalansága egyre nyilvánvalóbb lett. A 21. század első évtizedében a 

visszafordíthatatlan természetet és az életet károsan befolyásoló tényezők felerősödtek és a korábbi lokális 

problémák, globálissá váltak. 

• A tudomány egy részről felismerte az aggasztó helyzetet, viszont más részről a „fenntartható fejlődés” 

termelésnövelő kényszerére hivatkozva, cselekedeteivel tovább rontott a helyzeten. Napjainkban egyre 

többször hallhatunk olyanokat, hogy a helyzet kritikussá vált és bizonyos nyersanyagok kitermelését csak 

néhány évtizedig vagyunk képesek fenntartani. 

• Alapszinten szükséges meghatározni, hogy mi vezetett ehhez a helyzethez.  

• - Nem vitatható, hogy bolygónk és az élővilág állandóan változik, egyrészről az univerzum 

változása, más részről az élővilág környezethez való alkalmazkodása miatt. 

• - A földi életet és biológiai létünket vizsgálva tudhatjuk, hogy a folyamatosan változó tényezők 

ellenére bolygónkon a természet törvényeinek értelmében az anyag és az élet körforgásának egyensúlyban 

kell lennie.  

• - A 21.században, az emberi cselekedetek hatására az anyag és az élet körforgásában megjelentek 

egyensúlytalansági állapotok, pontosabban a természet, a nagymértékű földi nyersanyag készletek 

fogyasztása miatt nem képes megújulni. 

 



- A világ népessége 2011.október végén lépte át a 7 milliárd főt. Ez a szám 

folyamatosan emelkedik. Nézzünk a 2013.május 03.-án közétett napi 

világstatisztikai adatokat: (forrás:www.worldometers.info) 

• 2013.május 03. aktuális napi és havi bontásos 

adatok, prognózisok (kivonatok) 

• -  a világ népessége aktuálisan  7.114. 261.501 fő  

• - a 2013. évben a népességnövekedés                         

22.478.414 fő 

• -  napi aktuális születések száma 232.650  fő 

• -  napi aktuális halálozás                99.363  fő 

• 1804-ben született meg az egymilliárdadik 

ember 

• 1900-ban már mintegy 1,5 milliárdan voltunk. 

• 1960-ban 3 milliárd 

• 1975-ben 4 milliárd 

• 1987-ben pedig az ötmilliárd 

• 2004 hat és félmilliárd 

• 2011     7 milliárd lélek 

• Népességmérő információk: 

 

 

http://www.worldometers.info/


Földterületek vesztése 2013. 01.01-05.03. hektárban 

• Erdőterület 

• Talajerózió 

• Sivatagosodás 



Széndioxid és ipari vegyi mérgező 

anyagok szennyezése tonnában  

2013-ban 

• kibocsátott Co² karbon cikluson kívül                
11.270.572 tonna 

• levegőbe, vízbe, talajba mérgező ipari vegyület   
3.289.023 tonna 

• Kiirthatatlan vegyi anyagok a vérünkben 

• 13 európai környezetvédelmi és egészségügyi 
miniszter vérében a vizsgált 103 vegyi anyagból 
55 előfordulását kimutatták  

• Mesterséges vegyi anyagokat talált a WWF, a 
nemzetközi természetvédelmi szervezet 
európai élelmiszerekben. A tejtermékekben, 
húsokban, kenyérben kimutatott vegyi 
anyagok emberek és vadállatok vérében is 
jelen vannak. Ez azt jelzi, hogy a táplálék 
fontos szerepet játszik a vegyi anyag 
szennyezés világméretű láncolatában, ahol a 
kezdő láncszem a vegyi anyagok előállítása, az 
utolsó pedig a mi szervezetünk. 

• MONSANTO Egy vegyi üzem bámulatos 
átváltozásai  



Somatotipizálás kockázati tényezők 

fö/2013 

• - alultáplált emberek száma                                 

901.541. 301 fő 

• - túlsúlyos emberek száma                              

         1. 573.714.699  fő 

• - kövér emberek száma                                          

534.571.567 fő 
 



Halálozás  

Fő/2013 
• Az átfedéseket nem figyelembe véve az 

összes halálozás 14.072.903 fő volt, akik 
korábban  veszélyeztetet besorolásban voltak. 

• Évente hatmillió gyermek esik áldozatul 
világszerte az éhínségnek és az 
alultápláltságnak, amely összesen 852 millió 
embert érint - állapította meg az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) az élelmezésbiztonságról kedden 
közzétett 2005. évi jelentésében. 

• "A gyermekek nagy része valamilyen 
gyógyítható fertőző betegségben hal meg, 
mint a hasmenés, a tüdőgyulladás, a malária 
és a kanyaró" és "túlélnék a betegséget, ha az 
éhezés és az alultápláltság nem gyengítené le 
a fizikai állapotukat és az 
immunrendszerüket" - áll a FAO 

közleményében. 
  

  

• -  2013.05.03. éhen-haltak száma                                           
19.687 fő 

• - 2013. fertőző betegség miatti halálok                             
4.360.014 fő 

• -  2013. vízzel kapcsolatos betegségek, 
halálozás                604.544 fő 

• - 2013. 5 év alatti gyermekhalandóság                              
2.552.875 fő 

• -2013 anyai halálozás szülés közben                                     
115.462 fő 

• - 2013 HIV által okozott halálozás                                         
564.599 fő 

• -  2013. Malária okozta halálozás                                         
329.437 fő 

• - 2013. Rákos megbetegedésekben elhunytak 
száma          2.758.376 fő 

• - 2013 dohányzás okozta halálozás                                      
1.678.965 fő 

• - 2013 alkoholizmusban meghaltak                                         
840.012 fő 

• - 2013 öngyilkosok száma                                                       
360.157 fő 

• - 2013 halálos közútí balesetek száma                                    
453.374. fő 

 



Tömeges öngyilkossághoz vezet 

az élelmiszer árrobbanás  
 Miközben az alapvető élelmiszerek ára lassan az egekbe 

szökik, Indiában kistermelők tömegei menekülnek 
öngyilkosságba, Észak-Afrikát pedig elárasztják a 
mediterrán országokban - az agrárszubvencióknak 
köszönhetően - rendkívül olcsó gyümölcsfélék. Úgy tűnik, 
hogy a drágulás nyertesei ezúttal is a jómódú országok, a 

szegények pedig még szegényebbek lesznek.  



Népesség egyensúlyi állapota 

2013.01.01-05.03 

tényleges demográfiai növekedés 

35.634.200 Fő 
• -  Napi aktuális születések száma                                    

232.650  fő 

• 2013 első négy hónapjában 160 

nap alatt összesen: 

• 37.224.000 Fő 

• Napi aktuális halálozás 

      99.363 fő 

• 2013 első négy hónapjában 160 

nap alatt összesen: 

• 1.589.800 Fő 



Mindennapok életfenntartásának kockázati tényezői: 

kiemelés 

• napi aktuálisan, megbízható ivóvízhez 

nem jutók      

• 784.577.337 fő 

• napi aktuálisan éhezők száma becslés 

szerint  

• 1. 200.000.000 fő 

• 2013 HIV (AIDS) fertőzöttek száma                              

33.309.023 fő 

• Élelmiszer GMO 

 



 A világon egymilliárd ember éhezik, kétmilliárd viszont túlsúlyos 

• Sokak szerint a két jelenségnek közös oka 
van: az élelmiszeripar elsődleges célja 
nem az egészséges étrend, hanem a 
maximális profit. A legnagyobb cégeknek 
egyrészt komoly politikai 
kapcsolatrendszerük és lobbierejük van, 
másrészt jelentős összegekkel támogatnak 
vezető táplálkozási szakértőket, illetve 
táplálkozással kapcsolatos kutatásokat, 
veszélyeztetve azok függetlenségét. 

• A világ élelmiszeripara nem szolgálja 
ki a világ táplálkozási igényeit - írták 
néhány hónappal ezelőtt angol 
táplálkozási szakértők és 
szociológusok a PLoS Medicine című 
orvosi folyóiratban, az élelmiszeripar 
közegészségügyi felelősségét 
boncolgató sorozat bevezető 
cikkében. Becslések szerint a világon 
körülbelül egymilliárd ember éhezik, 
miközben közel kétmilliárd ember 
túlsúlyos, és egyes régiókban, például 
Indiában mindkét csoport egyre nő. A 
tápanyaghiány és az elhízás együttes 
jelenléte paradoxnak tűnik, ám a 
szakemberek jelentős része úgy véli, 
hogy a két jelenség hátterében egy 
közös faktor áll: az élelmiszeripar 
elsődleges célja nem az optimális 
étrend, hanem a maximális profit.  



A világ élelmiszer-eladásának háromnegyede feldolgozott élelmiszerek forgalmazását jelenti, amelynek több 

mint harmadát néhány nemzetközi óriáscég (angol zsargonban: a Big Food) gyártja. Az, hogy mit esznek az 

emberek, egyre inkább ezeknek a gyártóknak a befolyása alatt áll.  

• A feldolgozás legfőbb előnyei közé tartozik a biztonságosság növelése, 

például a káros mikroorganizmusok elpusztítása révén. Sokat 

köszönhetnek az élelmiszer-technológiának az ételallergiában vagy -

érzékenységben szenvedők vagy a cukorbetegek is. Egy minimális 

mértékű feldolgozás még a tápanyagtartalmat is növelheti (például 

extra vitaminokkal dúsíthatja a terméket). 

• A legtöbb élelmiszer-feldolgozó eljárás azonban azért történik, hogy az 

élelmiszer vagy ital vonzóbb és ínycsiklandóbb, tartósabb és jobban 

szállítható legyen. Ezek a folyamatok pedig szinte mindig csökkentik a 

termék tápértékét (például tönkreteszik a benne lévő érzékeny 

vitaminokat), és nagyon gyakran növelik a cukor- és zsírtartalmát, 

vagyis hizlalóbbá teszik.  

 



Az anyag és az élet kőrforgása 

• Elemek körforgása a 

természetben  
• Egyre több tudós foglalkozik azzal, hogy 

értelmezze a természet „körforgását” és 
lehetőséget találjon arra, hogy a „meg 
újjuló” természeti folyamatok irányába 
terelje az emberi cselekvéseket. A szándék 
nemes és jövőbe mutató.  

• Az ionok szerepe a tápanyag forgalomban 

 

 



Elméletek 

• Paul Davies 
•  Az élet eredete egyike a tudomány 

legérdekesebb és még megválaszolatlan 
kérdéseinek. 
 
Az élet csupán egy kémiai baleset eredménye, 
ami egyedülálló az Univerzumban? 
 
Vagy éppen ellenkezőleg, mélyen bele van 
vésve a természet törvényeibe, és fel is bukkan 
ott, ahol a körülmények kedvezőek 

 

• Oswald Avery 
• Amennyiben igaza volt Darwinnak, 

hogy az élőlénycsoportok közös 
ősöktől származnak - sőt a legújabb 
elképzelések szerint valamennyi 
élőlény egy közös őstől ered -, akkor 
ennek a nyomait molekuláris szinten 
is meg kell találnunk. Az élőlények 
közös származásának egyik legfőbb 
bizonyítéka, hogy a genetikai kód az 
egész élővilágban egységes, ami azt 
jelenti, hogy az élő szervezetekben 
ugyanaz a bázishármas ugyanazt az 
aminosavat jelöli. A génszekvenálási 
módszerek rohamos fejlődésével 
egyre több élőlény 
genomszekvenciáját sikerül 
meghatározni. Ennek alapján 
kiderült, hogy még a legősibb 
élőlényekkel, a baktériumokkal is 20-
30 százalékban közös a genetikai 
információhordozó anyagunk. 

 

 



Carl Woese   
• az egész élővilág felosztásában alapvető újdonságot jelentett, amikor Carl Woese molekuláris 

elemzése kimutatta, hogy a korábban baktériumnak tekintett mikroorganizmusok egyik 

csoportja, amelyeket ma archaeáknak nevezünk, alapvetően különbözik a baktériumoktól, s az 

eukarióták és a prokarióták mellett az élővilág harmadik önálló nagy birodalmát képezi. 

 



Az élet eredete és az evolúciós 
rendszerek  

• A prekambrium ősi kontinenseinek, hullám verte partszegélyi vizeiben 

alakult ki bolygónk legcsodálatosabb jelensége: az élet. A legelső 

életnyomok 3,8 milliárd évesek, mai ismereteink szerint a baktériumok 

őseihez tartozó szerveződések voltak.  

• Ilyeneket találtak, pl. Grönlandon és Ausztrália egyik hegységében. Ma is 

élnek olyan sztromatolitnak nevezett kékbaktériumok, amik akkoriban 

tömegesen lehettek jelen.  

 



Hármas Elmélet 

• I. Fő tétel BIR elmélet 

• II. Fő tétel BHT elmélet 

• III. Fő tétel 
kvantumbiológia 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:EM_Spectrum_Properties_edit_hu.svg&filetimestamp=20080407000349


A szervetlen-szerves-élő-szerves-szervetlen 

anyagok  
kőrforgás karbon ciklus és az összes elem 



Az anyag három halmazállapota 



Anyagcsere forgalom a táplálék láncolatban 

elemek és ionok 



Globális élelmiszer kereskedelem 

élelmiszer biztonság 

• Az élelmiszer válsága 
• 1850-1950 között a duplázódáshoz már csak 100 

esztendő kellett. 1950-1985 között pedig csupán 

35 év... A huszadik század második felében a 

kémia uralta a mezőgazdasági termelékenység 

növekedését a hatékony növényvédőszerekkel, s 

az élelmiszeriparét tartósítószerekkel, 

adalékanyagok tömegélelmezésbe való 

bevonásával. Ekkorra jut az orvostudomány 

olyan alapvető tudás birtokába, amellyel 

megfékezhettük a járványok sokaságát, 

gyógyíthattunk sok, korábban halálos betegséget, 

megmenthettünk sebészi eljárásokkal halálra ítélt 

sérülésekkel bírókat. Aztán lassanként beoltottuk 

a világ nagy részét mindenféle halálos kór ellen, 

megmentettük a kis súllyal született, korábban 

életeképtelennek minősülő gyerekek sokaságát. 

Nekik azonban már nem jutott elég élelem, 

ivóvíz. 

 

• Kiürült polcok egy élelmiszerboltban 

• Fukusimai szökő árt követően 

 



Harc az élelmiszerekért, biológiai egyensúlytalanság 

a természet kincseinek végérvényes kitermelése 

• Az ausztráliai árvizek nyomán 2 éves csúcson 
a gabona árfolyama 

• A rovarok sok fehérjét és zsírt tartalmaznak, gyorsan 
szaporodnak, ízletes ételek készíthetők belőlük, így a 
fogyasztásuk elterjedése jelentősen enyhítené a 
globális élelmiszerválságot. 

• Az elmúlt 25 év egyik legsúlyosabb éhínségében 260 
ezren haltak meg Szomáliában 2010 és 2012 között. 
Az áldozatok fele ötévesnél fiatalabb volt. 

• Az Asia Press által publikált beszámoló szerint tízezer 
ember halt éhen Észak-Koreában, és az éhínség miatt 
megjelent a kannibalizmus az országban - olvasható 
az Independentben. A beszámoló szerint két embert 
kivégeztek kannibalizmus miatt. Az egyik kivégzett az 
unokája holttestét ásta ki a sírjából, hogy megegye, 
míg a másik két gyerekét ölte meg azért, hogy ehessen 
a húsukból. 

• Zenekarral lelkesítik nőni a rizst Észak-Koreában. A 
világtól elszigetelődött ázsiai kommunista országból 
kiszivárgott Dél-Koreába több fotó, amelyeken 
tangóharmonikás zenekar látható egy rizsteraszon. 

 

• Az Ausztráliát sújtó árvíz miatt a búza 
határidős jegyzése hétfőn két éves 
csúcsára emelkedett. A márciusi szállítású 
kontraktus jegyzése 11 centtel, 1,4 
százalékkal 8,06 dollárra emelkedett 
vékánként a chicagói árutőzsdén. 

• Az Európai Unió humanitárius biztosa 
szerint minden eddiginél súlyosabb 
éhínséggel kell szembenéznie 2012-ben az 
éhségövnek is nevezett afrikai Száhel-
övezet lakóinak. A biztos szerint 
humanitárius vészhelyzet fenyeget a 
térségben, ahol már most is mintegy 
hétmillió ember éhezik. 

• Algériában cukrot követeltek egy 
erőszakos tüntetés résztvevői a múlt héten, 
ami az első látványos jele annak, hogy a 
2008-as éhséglázadások idején beállított 
magasságokba emelkedett az alapvető 
élelmiszerek ára januárra. Az ENSZ 
szerint gabonahiány fenyegeti a világot, 
több mint 80 ország pedig készülhet az 
éhezésre, bár az idei évet még ki lehet 
húzni a felhalmozott tartalékokkal. 



"Riasztó helyzet" 

Forrás: ENSZ FAO 

Évente hatmillió gyermek esik 
áldozatul világszerte az éhínségnek 
és az alultápláltságnak, amely 
összesen 852 millió embert érint - 
állapította meg az ENSZ Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) az élelmezésbiztonságról 
kedden közzétett jelentésében.  
 

"A gyermekek nagy része valamilyen 
gyógyítható fertőző betegségben hal meg, 
mint a hasmenés, a tüdőgyulladás, a 
malária és a kanyaró" és "túlélnék a 
betegséget, ha az éhezés és az 
alultápláltság nem gyengítené le a fizikai 
állapotukat és az immunrendszerüket" - áll 
a FAO közleményében. 
 



2020 

megapoliszok 



Mezőgazdaság és állattenyésztés 

tájsebek környezet pusztulás 

• Nyakunkon a víz- és 

élelmiszerhiány!  



Élettudományok 

mikrobiológia-botanika-zoológia-antropológia 



BOTANIKA [1163] Tudományok, társtudományok - 2010-08-16 

http://www.pannonpalatinus.hu/?p=1163


ZOOLÓGIA 



ANTROPOLÓGIAI SZEMLÉLET 
[1167] Tudományok, társtudományok - humánbiológia, biológiai antropológia - 2010-08-25 

[1946] A TÉR ÉS IDŐ PROBLÉMÁJA AZ ANTROPOLÓGIÁBAN - 2012-03-26 

 

http://www.pannonpalatinus.hu/?p=1167
http://www.pannonpalatinus.hu/?p=1167
http://www.pannonpalatinus.hu/?p=1167
http://www.pannonpalatinus.hu/?p=1167
http://www.pannonpalatinus.hu/?p=1946


A jövő élelmiszerei és élelmiszer biztonság 

• Német hasmenésjárvány: az eddigi 
legsúlyosabb E. coli fertőzés. 

• A melegvérű állatok és az ember 
bélrendszerében élő Escherichia coli (E. 
coli) baktérium legtöbb törzse 
ártalmatlan. Egyes típusok azonban - 
mint a mostani járványért felelős EHEC 
is - véres hasmenéssel járó súlyos 
bélrendszeri gyulladást és 
veseelégtelenséget okozhatnak. Ám ez a 
típus sem ismeretlen Németroszágban, a 
mostani járvány azonban minden 
eddiginél gyorsabb és agresszívebb, a 
szakemberek, a baktérium valamiféle 
eddig ismeretlen mutációjára 
gyanakodnak. Újdonságnak számít az is, 
hogy eddig jellemzően gyermekeket 
betegített meg a baktérium, míg most 
elsősorban felnőtt nők esnek áldozatául. 

• Pár éve az Egyesült Államokban a 
mogyoróvaj okozott járványszerű 
megbetegedést.  

 





Élet és életminőség 

kockázatok a XXI. században 

• Honnan indulnak majd ki a jövő 

járványai?  

• Nincs már érintetlen pont a 

világtengerekben sem  

• A víz ma több mint egymilliárd ember 

számára hiánycikk, és a jövőben a 

globális felmelegedés, valamint a 

Föld népességének gyors növekedése 

következtében várhatóan még 

nagyobb hiány lesz belőle.  

• Nő az óceáni sivatag területe  

• Soha nem látott részletességű térkép a 

széndioxid-kibocsátásról  

• Melyek Európa legrosszabb levegőjű 

régiói? 

• Két másodpercenként eltűnik egy 

futballpályányi erdő   



A jövő kihívásai és a visszafordíthatatlan 

biológiai katasztrófa 

• Éhezés, szomjúság, járványok és természeti 
katasztrófák várnak a jövő generációjára, ha 
ilyen mértékben folytatódik a természet 
kizsákmányolása – figyelmeztet a WWF 
legújabb, a biológiai sokféleségről szóló 
tanulmányában 

• Kockázatok: 

 1    Levegő 

  2    Víz 

  3    Biológiai táplálék 

  4    Hőmérsékleti stabilitás 

Bővült a 

vörös lista 
 Tasmán ördög 

 Ibériai hiúz  
 



A VESZÉLYES XXI.SZÁZAD 



A probiotikumok szerepe a globális élelmiszer kereskedelemben 
 

• Megbetegedéseink, gyenge vitalit{sunk, akut és idült betegségeink zöme vezethető vissza 
emésztő rendszerünk zavart, hi{nyos működésére (gyenge vagy ar{nytalan t{panyag, vitamin, 
mikroelem ell{t{s),  ezeken keresztül szervezetünk labilis immun st{tus{ra. 

III. Statisztika az egészséget 

befolyásoló tényezők lebontásában 

Acut, krónikus

anyagcsere

problémák

62%

- Általánosan a bélflóra természetes állapotának 

fenntartására, visszaállítására, az emésztés és 

felszívódás – így a tápanyag, nyomelem és vitamin 

hasznosulás – javítására szolgáló készítmény.  

Az ember bélrendszerében különféle baktériumok élnek, melyek 
elősegítik a sz{munkra egyébként emészthetetlen, főleg növényi 
eredetű t{pl{lék lebont{s{t. E baktériumok mennyisége a 
székletben grammonként mintegy trillió, a béls{r 30 sz{zalék{t 
kiteszik. 



 Német és amerikai fizikusok egy internetes játék adatait 
megfigyelve felismerték, hogy a járványok terjedésének 
útja megjósolható, ha a pénz útját követik. 
 
 

 időszakos helyi járványt (endémia) illetve nagyobb 
méretű, akár egész országokat, földrészeket, sőt, az egész 
világot érintő megbetegedés-hullámot (pandémia).  
 
A kórokozó terjedése attól függ, hogy hordozója – ember 
vagy állat – merre mozog, kikkel érintkezik. Régebben sok 
betegség csak egy-egy területre korlátozódott, az ott élőket 
fenyegette. Ma, amikor rövidebb-hosszabb utazások igen 
rövid idő alatt megtehetők, az ilyen helyi kórokozók is 
könnyedén hurcolhatók az egyes földrajzi területek között. 
 
 

Biztonsági kockázatok 

Biológiai 

Nukleáris 



A XXI.század 
kihívásai 

 
 A föld lakosságának növekedése 

 Járványok 

 Klimaváltozás 

 Mezögazdaság ellentmondásossága 

 Mutációk 

 Globális élelmiszer kereskedelem 

 Levegő és ivóvíz minőségi romlás stb. 

 



A TÁPLÁLÉK LÁNCOLAT EGY XXI.SZÁZADI JELENSÉGE 
EZ NEM PERFORMANSZ 



Van remény ? 

Egy lehetséges megoldás  



KÖSZÖNÖM   

MEGTISZTELÕ 

FIGYELMÜKET 
szacsky  
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