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Elfelejtett hírek – 4.

Felgyorsult világunkban a hírközlő szervezetek, a médiumok naponta újítják meg híreiket, 
mert  kíméletlen verseny zajlik a szenzációk és  katasztrófák első közléséről.  A „hír” csak 
rövid ideig marad a címlapokon, és idővel már senki nem emlékszik az eseményekre.  A 
hírközlő  szervezetek  nem  foglakoznak  természettudományi  összefüggések  elemzésével, 
ezért  a  korábbi  „szenzációk” jövőre  ható  folyamatait  sem követik  nyomon.  A PANNON 
PALATINUS  az  Elfelejtett  hírekben  a  természet  változásainak  összefüggéseit  kívánja 
nyomon követni a hírek felelevenítésével.

2010. június

2007. április 18.

Egy amerikai tanulmány állítása szerint az emberek és a csimpánzok fejlődésének  
mintegy 6 millió évvel ez előtti szétválása óta a csimpánzok génjei többet fejlődtek,  
mint az emberi gének.

A  Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos folyóirat e heti online 
kiadásában  részletezett  eredmények  ellentmondanak annak  az  elterjedt  nézetnek, 
hogy az emberek a nagyfokú genetikai szelekció következtében alakultak ki, amelyet 
viszonylag nagy agyunk, gondolkodási képességünk és kétlábon járásunk támaszt 
alá.  Csien-cse  Csang  (angolosan  Jianzhi  Zhang)  és  munkatársai  a  Michigani 
Egyetemen  a  csimpánzok  és  az  emberek  13888  közös  fehérjekódoló  DNS-
szekvenciáját elemezték. Génről génre megvizsgálták a különbségeket és azt, vajon 
okoz-e változást a szintetizált fehérjékben.

2007. április 18.

A világbékét fenyegeti a globáliselmelegedés



Nyugalmazott  amerikai  tábornokok  szerint  az  üvegházhatás,  és  a  vele  járó 
felmelegedés nyomán erősödik a terrorizmus, több lesz a szélsőség, és gyakoribbak 
leszenk  a  migrációs  mozgások.  A  Die  Welt  című német  napilap  online  változata 
ismerteti  a  nyugalmazott  katonák  felhívását,  amelyben  a  tábornokok  a  globális 
felmelegedésben komoly veszélyt látnak az Egyesült Államok biztonságára nézve.

Az  Európában  állomásozó  amerikai  erők,  és  a  Közel-Keleten  lévő 
tengerészgyalogság  egykori  parancsnokai  által  jegyzett  tanulmány  "A  nemzeti 
biztonság és a klímaváltozás fenyegetése" címet viseli. A benne foglaltak elsősorban 
azokkal a kockázatokkal foglalkoznak, amelyek a felmelegedés hatása nyomán az 
USA biztonsági érdekeit érintik.  A nyugalmazott tábornokok szerint a politikailag 
instabil régiókban a klímaváltozás egyértelműen segítené a szélsőséges erőket és a 
terrorizmust.

2007.01.02

A Stern-jelentés sokkoló hatásai

„A  Stern-jelentés  öt  üzenetet  küld  a  világ  számára,  az  első  üzenet  az,  hogy  a 
hőmérséklet  változása  megállíthatatlan,  a  folyamatosan  növekvő  üvegházhatású 
gázok kibocsátásának következményeként a hőmérséklet máris fél fokot emelkedett, 
s  ha ez ellen nem lesz hatékony intézkedés,  akkor legalább 75 százalék annak az 
esélye, hogy a globális hőmérséklet további 2-3 Celsius fokot fog nőni. A környezeti 
hatásokat nagyon negatívnak tartja, úgy véli, hogy a globális felmelegedés hatására a 
megolvadó gleccserek  növelni  fogják az árvízveszélyt,  a  mezőgazdasági  termések 
hozama  csökkenni  fog,  főképpen  Afrikában,  és  legalább  200  millió  embert  tehet 
otthontalanná  ez  a  hatás,  és  a  fajok  legalább  40  százaléka  veszélyeztetett.  A 
gazdasági következményeket is úgy becsli a jelentés, hogy a 2-3 fokos hőmérséklet-
növekedés  a  globális  GDP-t  10-15-20  százalékkal  is  csökkentheti,  és  ezzel 
párhuzamosan pedig a fogyasztás is csökkenni fog.”

Már mintegy 25 millió környezeti menekült van.

Egy brit segélyszervezet Feeling the Heat (A hőség érzete) címmel korábban kiadott 
jelentésben az áll,  hogy jelenleg is mintegy 25 millió "környezeti  menekült" van a 



világon,  és  ez  a  szám  az  esőzések  ritkulása,  valamint  az  áradások  és  a  viharok 
gyakoribbá válása, az élelmiszer és vízhiánymiatt 2050-re elérheti a 200 milliót.

2007. április 27.

Bioüzemanyag szén-dioxidból és szén-monoxidból

Egy új-zélandi cég különleges technológia segítségével nemsokára szén-monoxidból 
lesz  képes bioüzemanyagot előállítani,  egy amerikai  vállalat  pedig német  kutatók 
segítségével  olyan  algatelepet  hozott  létre,  amely  a  szén-dioxidot  alakítja  át 
biomasszává vagy etanollá. Az üvegházhatású gázok csökkentésének többféle módja 
lenne:  a  növekedésüket  okozó gyárak környezetbarátabbá  tételével,  a  közlekedési 
eszközeink  átalakításával  vagy  energiafogyasztási  szokásaink  megváltoztatásával 
mind-mind hozzájárulhatunk a  káros gázkibocsátás  mérsékléséhez.  Emellett  az új 
kutatások szerint felhasználhat magukat az üvegházhatású gázokat is: a felesleges és 
káros melléktermékek segítségével előállíthatnánk környezetbarát üzemanyagot. Egy 
új-zélandi illetve egy amerikai-német közös vállalat éppen ezen fáradozik.

2006. január 26.

A 2005-ös év volt eddig a legmelegebb a Földön, legalábbis a tizenkilencedik század 
vége,  a  tudományos  módszerekkel  történő  hőmérsékletmérések  kezdete  óta  -  
jelentette az amerikai űrügynökség, a NASA.

Különösen az északi-sarki  övezetben  emelkedett  a  hőmérséklet,  ahol  a  gleccserek 
olvadásának  felgyorsulását  is  megfigyelték  -  adta  hírül  az  elemzéseket  végző 
Goddard  Institute,  a  NASA  űrkutatásért  felelős  vállalata.  Az  elmúlt  évtizedben 
mérték  az  évszázad öt  legmelegebb  éves  átlaghőmérsékletét,  a  2005 előtti  rekord 
1998-ban  volt.  Az  1998-as  évben  a  Csendes-óceán  keleti  medencéje  felszíni 
vízhőmérsékletét,  s  ezáltal  az időjárást  alakító légáramlásokat megváltoztató,  igen 
erős El Nino jelentősen megemelte az egész bolygó hőmérsékletét.

Pannon-Palatinus szerk.


