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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  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 5.

Műholdképen a hétfői cunami térsége

Április  1-én a Richter-skála szerinti 8,1 erősségű földrengés rázta meg a Salamon-
szigeteket, amit szökőár követett. Habár a területen gyakoriak a földrengések ez volt 
a 20. század eleje óta az egyik legerősebb földmozgás. Ezen a Landsat-7 műhold által 
készített felvételen látható, hogy hol helyezkedett el a csendes-óceáni szigetcsoportot 
sújtó  földrengés  epicentruma.  A  földrengés  és  a  cunami  következtében  eddig  34 
halálos  áldozatot  találtak,  tucatnyian  eltűntek,  és  több  mint  ötezer  ember  hajlék 
nélkül  maradt.  A  legnagyobb  kár  a  rengéshullámok  kipattanási  helyétől 
északnyugatra fekvő Gizó-szigeten keletkezett.

A  sziget  már  nem  látszik  a  képen,  de  a  szigethez  tartozó  háromszög  alakú 
korallzátony a kép bal felső szélén még jól kivehető. Az északnyugat-délkeleti futású 
szigetív  a  Csendes-óceáni  lemez  peremén  fekszik.  A földrengés  kipattanási  helye 
tulajdonképpen  az  Ausztrál-Indiai-lemez  és  a  Csendes-óceáni  kőzetlemez 
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találkozásánál volt. A kőzetlemezek mozgása, egymás alá bukása során felgyülemlő 
feszültség időnként földrengés formájában szabadul fel. 

2007. október 26

A kaliforniai erdőtüzek hosszú távú hatása

A dél-kaliforniai erdőtüzek maradandó károkat okoznak, de legfőképpen fokozzák a 
további  erdőtüzek  gyakoriságát  -  mutattak  rá  amerikai  kutatók. A  gyönyörű  ősi 
fenyvesek és tölgyesek helyét felveri a gyom, fokozódik az erózió, gyakoribbá válnak 
a földcsuszamlások, madarak, nyulak és más állatok kerülnek a kipusztulás szélére. 
Az erdőtüzek pusztítása után az agresszív gyom- és fűfélék gyorsabban terjednek, és 
kiszorítják  az  őshonos  növényeket,  és  azért fokozódik  az  erózió  és  a 
földcsuszamlások veszélye, mert a gyom- és fűfélék gyökere nem nyúlik mélyre.

A szakemberek szerint évekbe telik, mire sikerül felmérni a hosszú távú károkat. Ám 
azt is hangsúlyozzák, hogy a természet  meglepő öngyógyításra is képes; másrészt 
tudni  kell  azt  is,  hogy  a  kaliforniai  természeti  környezet  számára  bizonyos 
szempontból  hasznosak  az  időről  időre  feltámadó  erdőtüzek:  számos  őshonos 
növény sarjadása csak tűz hatására indul meg.  A hét  közepére 172 400 hektárnyi 
terület feketedett el Ventura megyétől a mexikói határig. Az emlékezetes cédrustűz 
2003-ban összesen 110 480 hektárt perzselt fel.

2007. október 2.

A víz lesz a legnagyobb kincs a Kárpát-medencében?

Mit  hoz  a  klímaváltozás  szűkebb  környezetünkben?  A  múlt  tanulmányozása 
megadhatja erre a választ. Olvadó gleccserek és jégsapkák, emelkedő tengervízszint, 
egyre gyakoribb hőhullámok. Globálisan már tudjuk, hogy mi várható, ám a Föld 
különböző tájain más és más következményekkel jár a klímaváltozás. Egyes tájakon 
áradások, míg másutt mindent felperzselő aszály fog pusztítani. De vajon mire kell 
felkészülnünk a Kárpát-medencében? A múltbéli  klímaváltozások tanulmányozása 
talán megadhatja erre a választ. Napjaikban a tudósok zöme úgy véli, hogy legalább 
90-95  százalék  a  valószínűsége  annak,  hogy  az  ember  jelentősen  hozzájárul  a  – 
minden  korábbi  időszakhoz  képest  sokkal  rohamosabb  –  klímaváltozáshoz.  A 
világon  több  mint  100  ország  több  ezer  kutatója,  geológusok,  meteorológusok, 



történészek  elemzik  a  múltbéli  éghajlatváltozásokat,  hogy  a  világ  különböző 
területein fel lehessen készülni a drámai következményeket sejtető változásokra. 

Várható  a  nyári  csapadék  csökkenése,  amelyet  nem  ellensúlyoz  a  téli  csapadék 
kismértékű  növekedése.  Fel  kell  készülni  a  nyári  aszályos  időszakokra,  az 
ivóvízkészlet fogyatkozására és szennyeződésére is. A Kárpát-medence vízrajzát, a 
folyók  eloszlását  is  megváltoztathatja  a  klímaváltozás.  A  gyors  ütemben  lezajló 
környezeti változások pedig társadalmi változásokhoz vezethetnek. 3400-3800 évvel 
ezelőtt, a bronzkorban gyors ütemű klímaváltozás zajlott a Kárpát-medencében. A 
hirtelen nedvessé váló éghajlat miatt a dombok közötti területek elmocsarasodtak. A 
zömében elszórtan élő népesség kénytelen volt  a  dombtetőkre költözni.  Ez volt  a 
települések, falvak kialakulásának kezdete és egy korábbi korszak alkonya.

2007. október 17. 

Túlfogyasztjuk a rendelkezésre álló biomasszát

Az ételtől kezdve az építkezéshez felhasznált fákon és a tüzelőanyagon át a növényi 
alapanyagból  készült  termékekig  az élet  számos területén  nap mint  nap rengeteg 
növényre  van szükségünk.  A kérdés,  hogy figyelembe véve a  Föld népességének 
növekvő  fogyasztását  és  a  természetvédelmi  szempontokat,  képes-e  bolygónk 
kielégíteni ezt az igényt? A NASA kutatói olyan módon próbálták megválaszolni ezt 
a kérdést, hogy összevetették a Földön rendelkezésre álló teljes növényi biomassza 
mennyiségét  az  emberi  fogyasztással.  Műholdfelvételek  alapján  az  éghajlati 
viszonyokat, a talajadottságot és a növényborítottságot figyelembe véve megnézték 
az egyes területek évi nettó primer produkcióját (NPP). A primer produktum alatt a 
zöld növények által termelt szerves anyagot értjük. Az így keletkező összes szerves 
anyag a teljes  vagy bruttó  primer  produktum.  Mivel  ennek egy része  elbomlik  a 
növényi  légzés  során,  az  ezzel  csökkentett  biomassza  jelenti  a  nettó  primer 
produktumut.  egyes  térségekben  a  fogyasztás  messze  meghaladja  a  nettó  primer 
produkciót, vagyis a rendelkezésre álló növényi biomassza mennyiségét.

A  nagy  népsűrűségű  országok,  mint  például  Kína  vagy  India  fogyasztása  100 
százalékkal meghaladja a terület által biztosított biomassza mennyiségét, de ott sem 
jobb a helyzet ahol ugyan kisebb a népsűrűség, de a NPP is kicsi (pl. Szaúd-Arábia). 
Európában és az Egyesült Államok keleti  és nyugati térségében szintén hasonló a 
helyzet,  itt ugyan viszonylag magas a rendelkezésre álló növényi biomassza, de a 
fogyasztás mintegy 100 százalékkal meghaladja ezt.  Ezen belül is igen szélsőséges 



eltérések  vannak:  például  New  York  mintegy  háromszázszorosát  fogyasztja  a 
területe  által  biztosított  biomasszának.  Imhoff  szerint  az  egyes  területek  túlzott 
fogyasztása  komoly  veszélyt  jelent  az  ott  élő  lakosságra  nézve,  a  helyzetet  egy 
természeti  katasztrófa  vagy  háború  tovább  súlyosbíthatja.  A  klímaváltozással 
kapcsolatos előrejelzéseket bemutató térképekkel összevetve ez a modell segítheti az 
egyes országokat abban, hogy lássák, a jövőben mennyire lesznek képesek kielégíteni 
a lakosság igényeit.

2007. szeptember 11.

Mégsem jó ötlet a kéntakaró a klímaváltozás ellen? 

A globális  felmelegedés  ellen védő,  Földünket  beburkoló kén felhőtakaró ötlete  a 
legújabb  számítások  szerint  több  kárt  okozna,  mint  hasznot.  Bár  az  ötlet  már  jó 
harminc  éve  megszületett,  komolyabban  csak  tavaly  kezdtek  foglalkozni  vele, 
amikor  Paul  Crutzen  Nobel-díjas  tudós  is  az  elképzelés  mögé  állt. Mesterséges 
felhőképzés,  a  felesleges  széndioxid  óceánfenéken  való  tárolása,  a  széndioxidot 
megkötni  képes,  vízben  élő  zsákállatok  szaporítása,  a  planktonok  növekedését 
elősegítő  vaspor  szétszórása  a  tengerekben  –  csak  néhány  azon  ötletek  közül, 
amelyek segítségével megpróbálhatnánk csökkenteni a globális felmelegedés egyik 
legfőbb okozóját,  a  légköri  széndioxid-koncentrációt.  Bár  egy orosz tudós,  Mihael 
Budiko  már  jó  harminc  éve  felvetette,  hogy  Földünk  köré  hatalmas  kéntakarót 
kellene  vonnunk,  az  ötletet  akkor  kapta  fel  igazán  a  tudományos  közvélemény, 
amikor tavaly Paul Crutzen Nobel-díjas tudós is kiállt Budiko elmélete mellett.

Az ügy pikantériája,  hogy Crutzen 1995-ben éppen azért  kapott Nobel-díjat,  mert 
felismerte,  hogy a különféle  háztartási  gépekből  és  dezodorokból  származó káros 
CFC gázok nagymértékben hozzájárulnak az ózonlyuk növekedéséhez. Ha a becsült 
fosszilis energiaforrásainkat mind elégetjük, akkor az elkövetkező egy évszázadban 
öt  billió  tonna  széndioxid  kerülhet  a  légkörbe.  Brovkin  azt  állítja,  hogy  ilyen 
hatalmas  mennyiségű  széndioxid  kompenzálására  legalább  13  millió  tonna  ként 
kellene  a  légkörbe  juttatnunk,  ráadásul  nem  egyszeri  alkalommal,  hanem 
folyamatosan,  mivel  a  kénrészecskék  egy  idő  után  „elhasználódnak”.  Az  orosz 
származású tudós a Frankfurter Allgemeine Zeitung-nak nyilatkozva elismerte, hogy 
habár  ez  technikailag  kivitelezhető,  évente  140  milliárd  dollárba  kerülne.
A  probléma  azonban  nem  merül  ki  ennyiben.  Brovkin  számításai  szerint  ilyen 
mennyiségű kén légkörbe kerülésével nagymértékben megnő a savas eső veszélye, 
amely a földre érve felmérhetetlen károkat okozhat. A kéntakaró ezen túl jelentősen 
befolyásolná  a  csapadék  eloszlását,  komoly  aszályhoz  és  vízhiányhoz  vezethet. 
Brovkin  kijózanító  kutatásait  támasztja  alá  egyébként  Damon  Matthews  és  Ken 
Caldeira cikke is, amely a Proceeding of National Academy of Sciences folyóiratban jelent 



meg,  s  amelyben  a  kutatók  arra  a  megállapításra  jutottak,  hogy  a  kénbombák 
fellövésének megszakítása hússzorosára gyorsíthatja fel a felmelegedést.

Pannon-Palatinus szerk.


