
                                                                         

PANNON PALATINUS

Elfelejtett hírek
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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  foglalkoznak  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.
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650 ezer éve a legtöbb szén-dioxid a Földön.

Az  Antarktisz  jegének  légbuborékai  tanúsága szerint  az  elmúlt  650 000  évre 
visszatekintve  napjainkban  tapasztalható  a  legnagyobb  üvegházgáz-koncentráció 
bolygónkon. Az eddigi leghosszabb, jégmagból származó éghajlati adathalmaz jó pár 
évezredet hozzátett bolygónk éghajlatának részletes történelméhez és azt bizonyítja, 
hogy a hőmérséklet változásai valóban lépést tartanak az üvegház gázok szintjeivel. 
A  szoros  kapcsolatot  a  jövő  éghajlatváltozásait  előre  jelző  modellek  és  a  mag 
adatainak  egyezései  bizonyítják.  Az  elemzés  azonban  jó  hírekkel  is  szolgált:  a 
jégkorszakok közötti meleg átmeneti időszakok elhúzódhatnak, ami ellentmondhat 
annak a nézetnek, mely szerint már most egy újabb jégkorszak kapujában vagyunk.
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http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn8369
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Lakihegyi_adotorony.jpg&filetimestamp=20090227072403


A globális felmelegedés új forrására bukkantak

A növények, az eddigi tudományos tapasztalatokkal ellentétben, maguk is termelik 
az üvegházhatású gázokhoz tartozó metánt. Becslések szerint a növényi emisszió a 
teljes légköri kibocsátás közel 30 százalékát adja – állítják a német Max-Planck Intézet 
kutatói. A  német  heidelbergi  Max  Planck  Intézet  geofizikai  csoportjának  kutatói 
legújabb  vizsgálatukban  -  minden  eddigi  tudományos  állásponttal  ellentétben  - 
kimutatták,  hogy  a  növények  jelentős  mennyiségű  üvegházhatású  gázt,  metánt 
termelnek. Az eredmény azért meglepő, mert kiderült az is, hogy a metánképződés a 
légköri oxigén jelenlétében sem csökken. Ez a felfedezés nem csak a növénykutatók 
számára,  hanem  a  globális  felmelegedés  és  az  üvegházhatású  gázok  közötti 
összefüggés vizsgálata szempontjából is igen jelentős.

2006. január 27.

Amerre a pénz megy, arra megy a betegség is

Német  és  amerikai  fizikusok egy internetes  játék  adatait  megfigyelve felismerték, 
hogy a járványok terjedésének útja megjósolható, ha a pénz útját követik. A fertőző 
betegségek  okozhatnak  kis  területre  kiterjedő  időszakos  helyi  járványt  (endémia) 
illetve  nagyobb méretű,  akár  egész országokat,  földrészeket,  sőt,  az  egész világot 
érintő megbetegedés-hullámot (pandémia).  Ahhoz, hogy egy esetleges igen súlyos 
fertőző járvány kivédésére, megelőzésére vagy kezelésére felkészüljünk, tudni, vagy 
legalábbis sejteni kell, hogy várható-e, hogy a mi lakóhelyünket is eléri, és ha igen 
mikor, milyen mértékben.

Ehhez azonban tudni kellene, hogy az egyes emberek mikor merre utaznak – és itt 
nem csak a nagyobb, külföldi kiruccanásokról van szó, hanem az egy országon belüli 
egyes városok közötti utazgatásról is. Személyiségi jogi okokból ez értelemszerűen 
nem kivitelezhető, az embereket nem lehet nyomkövetővel ellátni. A göttingeni Max 
Planck Intézet  kutatói és  a  Kalifornia Egyetem egy fizikusa a játékot megfigyelve 
rájöttek: a pénz útjából messzemenő következtetések vonhatók le. A pénz, és ennek 
megfelelően  alkalmi  tulajdonosaik  is,  ugyanis  matematikai  szabályszerűségeknek 
megfelelően vándorol.  Ez a szabályszerűség alkalmazható nagy valószínűséggel  a 
járványos  fertőző  betegségek  terjedésére  is,  hiszen  az,  aki  a  pénzt  viszi,  viheti  a 
kiindulási  helyén  dúló  mikroorganizmusokat  is.  Így  az  esetleges  világméretű 
járványok esetén  fel  lehet  készülni  a  betegség  érkezésére,  főleg  ha a  játékot  más 
pénznemekre (pl. Euró) is kiterjesztik. 



2008. július 7.

A globális katasztrófa vulkánjainkba van programozva

Bizonyított,  hogy  a  múltban  minden  eddig  ismert  kitörésnél  százszor  hevesebb 
vulkánok  pusztítottak  a  Földön.  Megváltoztatták  az  éghajlatot  és  megölték  az 
élőlényeket.  Lehet,  hogy  a  jövőben  embermilliókat  pusztíthat  el  egy  tűzhányó? 
Pesszimista  (vagy  hatásvadász)  vulkanológusok  szerint  a  globális  katasztrófa 
vulkánjainkba van programozva.

Újszerű  gondolat,  hogy  hasonlóképp  érdemes  vizsgálni  a  sarki  jégsapkákat  is.  A 
jégréteg ugyanis a csapadék mennyiségéről és minőségéről, közvetve tehát a légkör 
állapotáról  tanúskodik.  Ilyen  vizsgálatok  során,  évtizede,  a  kutatók  Grönland 
jegében  találtak  egy  rejtélyes,  75  000  éves  réteget.  Olyan  jégtömeget,  amelynek 
szulfáttartalma a normálisnak több százszorosa. Az okát még nem sikerült kideríteni, 
de bizonyították, hogy egykor rengeteg kén-dioxid került a légkörbe. A tudósok több 
szupervulkánt felfedeztek már, amelyekhez képest a Mt. St. Helens, vagy a Krakatau 
pusztítása szerény tűzijáték csupán. Ma már tudjuk, hogy a Toba korábban 840 és 
700 ezer évvel ezelőtt is pusztított, a nyugati parton pedig a Pusukbukit vulkáni tó is 
hasonló  katasztrofális  kitöréssel  keletkezett.  De  várható-e  a  jövőben  ilyen 
(fél)világvége  pusztítás.  A  válasz  körülbelül  ennyi  lehet:  „miért  ne”.  Ma  már 
valószínűleg  előre  jelezhető  a  katasztrófa,  mert  még  a  kisebb  tűzhányók  is 
udvariasan  bejelentkeznek  kitörés  előtt,  de  megakadályozni  a  pusztítást  mégsem 
lehetne.  Pesszimista  (vagy  hatásvadász)  vulkanológusok  szerint  a  globális 
katasztrófa vulkánjainkba van programozva.

A 
napjainkbanvilágpiacra 
kerülő  több  mint  3000 

gyógynövény-faj  háromnegyedét  természetes  élőhelyről  gyűjtik  be.  Több  száz 
gyógynövény  jelenleg  már  a  kihalás  szélén  áll,  ami  csökkenti  az  új  gyógyszerek 
kifejlesztésének lehetőségét.  A napjainkban felírt  gyógyszerek felének hatóanyagát 
növényekben  fedezték  fel  és  azonosították.  A  Botanikus  Kertek  Nemzetközi 
Szövetsége  (Botanic  Gardens  Conservation  International)  által  készített  napokban 
megjelent tanulmány szerint jelenleg mintegy 400 gyógynövény áll a kihalás szélén, 
ami csökkenti  a betegségek újabb ellenszereinek feltárási  lehetőségét.  A szakértők 
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Az egészségünket veszélyezteti a gyógynövények kihalása:

http://www.bgci.org/files/Worldwide/Publications/PDFs/medicinal.pdf


attól tartanak, hogy amennyiben ez a trend folytatódik, számos betegség ellenszerét 
tartalmazó növény előbb eltűnik, minthogy az emberiség felfedezhetné.

A gyógynövények világpiaci forgalma évente több mint 60 milliárd dollárt tesz ki, és 
ez  az  érték  évente  hét  százalékkal  nő.  A  WWF  és  a  TRAFFIC  adatai  szerint  a 
világkereskedelmi  forgalomba  kerülő  több  mint  3000  gyógynövény-fajnak  70-80 
százaléka természetes élőhelyről származik. Mivel – ellentétben a saját használatra 
történő gyűjtéssel – az eladásra szánt gyűjtésnél nagy mennyiségről van szó, ez egy-
egy területen lévő állomány drasztikus csökkenéséhez vezethet, rosszabb esetben a 
kihalás  szélére  sodorhatja  a  fajt.  Az  Egészségügyi  Világszervezet  (WHO)  adatai 
szerint a Föld népességének mintegy 80 százaléka – elsősorban a fejlődő országok 
lakossága  -  valamilyen  módon  alkalmazza  a  növényi  alapú  hagyományos 
gyógyászati termékeket.

2008. január 9.

Úszó szigetekkel az élelmiszer- és energiahiány ellen?

Brit mérnökök mesterséges úszó szigetekkel akarják megoldani a Föld lakosságának 
növekvő  energiaigényét.  A  szél,  a  nap  és  a  tengervíz  energiájának  kihasználása 
mellett  ivóvíz-előállítás  és  élelmiszernövény-termesztés  is  folyna  a  trópusi 
tengereken úszó platformokon.

Messziről akár trópusi paradicsomnak is tűnhet, közelebb érve azonban láthatjuk: a 
pálmafák valójában szélkerekek, a homokos part helyén pedig gépházak állnak. Isten 
hozta az Energia-szigeten! Ez a futurisztikus kép talán az emberiség egyik válasza 
lehet növekvő energiaszükségletei kielégítésére.

Az ötlet Alex és Dominic Michaelis építészek nevéhez fűződik, akik a nagy-britanniai 
Southampton Egyetem kutatóival közösen dolgozták ki az Energia-sziget tervét. Alex 
Michaelis neve a zöldépítészet iránt érdeklődők számára itthon sem ismeretlen: 2006-
ban ő „zöldítette  be” szélkerékkel,  napkollektorral  és  vízvisszaforgató rendszerrel 
David Cameronnak, a brit Konzervatív Párt vezetőjének londoni házát. 



Pannon-Palatinus szerk.


