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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  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. július 27.

Vaspor a felmelegedés ellen? 

Több száz tonna vasport kíván egy amerikai cég a tengervízbe juttatni a Galápagos-
szigetek  környékén,  mivel  az  segítheti  a  légkörben  található  szén-dioxid 
megkötésében komoly szerepet játszó planktonok elszaporodását.  Környezetvédők 
azonban azt állítják, hogy a módszernek több kára lehet mint haszna. Könnyen lehet, 
hogy a következő hetekben a Galápagos-szigetek környékén valódi „hajósüldözésre” 
is  sor  kerülhet:  a  Greenpeace  egyik  alapítója,  Paul  Watson  ugyanis  a  National 
Geographic News-nak nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy mindenképpen elfogják a 
Planktos cégnek azt a hajóját, amelyik több száz tonna vasport kíván a Galápagos-
szigetek környékén a tengerbe juttatni. 

Bár  az  Egyesült  Államok  kongresszusának  illetékes  bizottságában  is  felmerültek 
kételyek, a kaliforniai székhelyű Planktos vezetője roppant bizakodónak tűnt, amikor 
arról  kérdezték,  hogy  vajon  jó  üzlet  lehet-e  a  szén-dioxid  tengerfenékre  való 
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szállítása  és  tárolása.  Csakhogy  a  WWF,  a  Greenpeace  és  a  Galápagos-szigetek 
nemzeti  parkjának  vezetői  mégis  egyértelműen  a  cég  tevékenységének  betiltását 
kérték a kongresszustól, mivel szerintük túl sok a lehetséges káros következménye a 
planktonok  gyors  szaporításának,  és  túl  kevés  a  feltételezett  pozitív  hatás.  A 
környezetvédők  arra  hivatkoznak,  hogy  ilyen  jellegű  beavatkozásról  még  nem 
készült  tudományos  hatástanulmány. Oxigénhiányt  okozhat.  Azonban 
feltételezhető, hogy a planktonok túlzott elszaporodása oxigénhiányos környezetet 
hozhat  létre  a  vízben,  ami  a  halak  és  más  élőlények  kipusztulásához  vezethet  – 
olvasható  a  National  Geographic  News  honlapján.  Ráadásul  a  Planktos  által 
alkalmazott módszerről nem igazán mutatható ki, hogy milyen hatékony. 

2006. április 24.

Elmaradnak az illegális fakitermelés elleni intézkedések

A WWF által  23 európai  országban végzett  felmérés  szerint,  egyik országról  sem 
mondható  el,  hogy jelentős  előrelépést  ért  volna el  az  illegális  fakitermelés  elleni 
küzdelem  terén,  holott  az  EU  az  illegális  fakereskedelem  piacán  a  legnagyobb 
felvevőnek  számít.  A természetvédelmi  szervezet  rangsorában az eddig  élen  járó 
Németország  is  a  megszerezhető  pontoknak  csak  a  felét  érte  el,  így  a  2004.  évi 
második helyről a hatodik helyre szorult.  Jelenleg Hollandia, Dánia, Lettország és 
Belgium vezetik a listát.

Az EU az illegális fakitermelésből származó faanyag legnagyobb felvevőjének számít 
a világpiacon, a kormányok mégsem tesznek hatékony intézkedéseket, hogy növeljék 
a legális és a fenntartható erdőgazdálkodásból származó faanyag iránti keresletet – 
mondta Johannes Zahnen, a WWF munkatársa. Az esőerdők pusztítása az illegális 
fakitermelés, a rablógazdálkodás révén az olcsó fa- és rostanyag kinyerése, valamint 
olajpálma- és szójaültetvények illetve legelők létrehozása céljából, évente mintegy 14-
16 millió hektár erdő tűnik el a föld színéről.

2006. április 12.

Hosszú távú megoldás kell az árvizek megelőzésére

A drámai helyzet ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a természet rendjébe való 
túlzott és nem megfelelő beavatkozás beláthatatlan következményekkel jár. A WWF 
szerint  az  árvízi  problémák megoldása  hosszú távon csak  az  árterek  és  a  folyók 



vízgyűjtőinek  helyreállításával,  valamint  fenntartható  kezelésével  oldható  meg. A 
folyók heves vagy hosszan tartó esőzések, hirtelen hóolvadások hatására lépnek ki 
medrükből.  Természetes  körülmények között  árvíz  idején  szétterülnek  ártereiken, 
amelyek  felfogják  a  többletvizet.  Az elmúlt  150 évben az intenzív  mezőgazdaság 
térhódítása és a gazdasági növekedés miatt az árterek lecsapolása egész Európában 
óriási  méreteket  öltött.  Új  épületek,  utak és  egyéb infrastruktúra  jelentek  meg az 
árvizek elvezetésére, elterítésére hivatott területeken, a folyókat szűk árvízvédelmi 
töltések  közé  kényszerítették.  Ezzel  mi,  emberek  teremtettük  meg  a  bennünket 
rendszeresen veszélyeztető, rekord magasságú árvizeket.

Az  árvizek  ott  okozzák  a  legnagyobb  katasztrófát,  ahol  az  ártereket  elvágták  a 
folyótól, így ugyanaz a vízmennyiség (vagy még több) sokkal szűkebb helyen folyik 
le. Ez pedig magasabb vízszintet eredményez. Növeli az árvízveszélyt az is, hogy a 
vízgyűjtő  területen  történő  nem  megfelelő  tájhasználat  következtében  -  pl. 
beépítések, erdőirtás, túllegeltetés - a csapadék gyorsabban talál utat a folyóhoz. Egy 
természetes  rendszerben  az  erdők  és  a  vizes  élőhelyek  szivacsként  működnek, 
amelyek ezáltal  kiegyenlítettebbé teszik a vizek lefutását a folyóhoz. A problémát 
csak tovább fokozza az éghajlatváltozás által okozott szélsőségesebb időjárás. 

2006. január 11.

Csalt az emberi embriót klónozó tudós!

A klónozással foglalkozó, egy hónapja hitelét vesztett dél-koreai tudós, Hwang Woo-
suk munkásságának vizsgálata további  manipulációkat tárt  föl  a  kutatásában. Dr. 
Hwang  mérföldkőnek  számító  állítása,  miszerint  sikerült  emberi  embrionális 
őssejteket  klónoznia,  hamisnak  bizonyult,  állapította  meg  egy  egyetemi 
vizsgálóbizottság. A bizottság viszont elfogadta, hogy a tudós hozta létre a világ első 
klónozott  kutyáját.  Dr.  Hwang  elismerte  a  hibáit,  de  azt  állítja,  hogy  munkája 
szabotázs  áldozata  lett.  Dr.  Hwang  2004-ben  azt  állította  az  amerikai  Science 
folyóiratban  megjelent  cikkében,  hogy  csoportjának  sikerült  klónozott  emberi 
embrióból őssejtvonalat létrehoznia.

Az eredményt óriási tudományos áttörésként értékelték egy sor degeneratív betegség 
– így a cukorbaj és a Parkinson-kór – gyógyításának kutatásában. „A 2004-es cikket 
hamis adatok alapján írták, hogy kimutassák, az őssejtek DNS-e egyezik az eredeti 
donor embrióéval,  holott nem egyezett.”  A bizottság arra a következtetésre jutott, 
hogy a dél-koreai csoport „nem tudott semmilyen bizonyítékkal szolgálni, ami azt 



igazolta  volna,  hogy  egyáltalán  létrehoztak  valamikor  klónozott  embrionális 
őssejteket”.  Az  egyetemi  bizottság  megállapította,  hogy  az  a  kísérlet,  amelyben 
Hwang  és  csoportja  egy  kutyát  klónozott,  tényleg  hiteles.  A  Snuppy  nevű, 
hároméves  afgán  agárról  a  bizottság  DNS-vizsgálatokkal  kimutatta,  hogy 
genetikailag valóban azonos az apjával.

2006. január 13.

Atombiztos terménybunker épül

Az Északi-sarktól alig ezer kilométerre, egy jéghegybe vájt betonbunkerbe helyezik 
az  élet  biztosítékát  nemsokára.  Legyen  atomtámadás,  földrengés,  világméretű 
vírusjárvány, terrorizmus avagy energiaválság, ezen a helyen a katasztrófákat túlélők 
biztosan megtalálják majd az emberiség által termesztett növényfajták mindegyikét. 
Az  ötlet  alapvetően  nem  új:  a  norvég  kormány  már  a  nyolcvanas  évek  elején 
felvetette, hogy létre kellene hozni a Norvégiához tartozó Spitzbergák szigetcsoport 
valamelyik  jéghegyében  egy  olyan  „terménybankot”,  ahol  a  létező  összes 
növényfajtának  az  egyedeit  összegyűjtenék  és  mindenféle  külső  behatástól 
megóvnák. Az alapvető célkitűzés szerint hozzávetőleg 2 millió takarmánynövényt 
akarnak mag formában eltárolni a hatalmas bunkerben, melyet 1000 kilométerre az 
Északi-sarktól vájnának egy nagy jégszikla belsejébe.

A bunkert egy méter vastag betonfal, légkamrák és légnyomásálló ajtók védenék a 
külső behatásoktól. Ha bekövetkezne a legrosszabb, akkor ez a bunker képessé tenné 
az emberiséget arra, hogy rekonstruálja korábbi életformáját. A bunkert alapvetően 
nem őriznék éjjel-nappal, a természeti csapások vagy a felmelegedés káros hatásaival 
szemben  a  magvakat  minden  bizonnyal  megvédenék  a  jól  megtervezett  bunker 
vastag falai. A tárolt növények jelentős részét manapság már nem termesztik, ám a 
kutatók minden növényfajt  „megörökítenének”  ezen  a  módon.  Ahhoz egyébként, 
hogy a terménymagok túléljenek bármit is, elsősorban hidegre, hozzávetőleg mínusz 
18 Celsius fokra van szükség, a Spitzbergák pedig megfelel e feltételnek.

Pannon-Palatinus szerk.


