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A XXI.sz{zad első évtizedéről 
 

 

MELLÉKLET 

 

Rövid tényszerű hírek, adatok, töredékek az elmúlt 10 év 

eseményeiről, történéseiről: 

 

- 2008-ban elindult a Braun & Partners Network {ltal, nemzetközi 

partnerek t{mogat{s{val kidolgozott glob{lis Good CSR 2008 program. 

 

- A Stern-jelentést 2006.október 30-{n adt{k ki. Tony Blair brit 

miniszterelnök felkérésére Sir Nicolas Stern, a Vil{gbank volt vezető 

közgazd{sza, az angol korm{ny pénzügyi tan{csadója elemzést 

készített a klímav{ltoz{sról, annak lehetséges gazdas{gi hat{sairól. 

 

- A luganói tanulm{ny" globaliz{ciós krimibe illõ ír{s. Szerzõje Susan 

George, amerikai filozófus és politológus, aki 1994 óta francia 

{llampolg{r, jelenleg is P{rizsban él, és a t{rsadalmi igazs{goss{gért 

tevékenykedõ "Transznacion{lis Intézet" t{rsigazgatójaként. 

 

- Egyre több tudós foglalkozik azzal, hogy értelmezze a természet 

„körforg{s{t” és lehetőséget tal{ljon arra, hogy a „megújjuló” 

természeti folyamatok ir{ny{ba terelje az emberi cselekvéseket. 

 

 

 

 

 



                                           PANNON-PALATINUS 

                                                                   Jelentés 

                                                                (2010-2011) 

                                                 

 

 

 

- Az Egyenlítő vidékén bukkanhatnak fel az új fertőző betegségek, 

amelyekből egyre több lehet és az egész vil{gon elterjedhetnek, ha 

nem erősítik meg a j{rv{nyfigyelő szolg{latokat a szegény trópusi 

orsz{gokban - figyelmeztet egy nemzetközi kutatócsoport hat évtized 

j{rv{nytörténeti tapasztalatai alapj{n. 

 

 
 

- Pestisveszélyt rejt a glob{lis felmelegedés . Egyre többen fertőződnek 

meg a rejtélyes Marburg-vírussal. A WHO figyelmeztet a 

mad{rinfluenza glob{lis kitörésének veszélyére. A tbc a legősibb 

emberi betegség ismét t{mad. 

 

- A víz ma több mint egymilli{rd ember sz{m{ra hi{nycikk, és a 

jövőben a glob{lis felmelegedés, valamint a Föld népességének gyors 

növekedése következtében v{rhatóan még nagyobb hi{ny lesz belőle. 
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- Nem csak a sz{razföldön érezteti hat{s{t a klímav{ltoz{s, hanem a 

vil{gtengerekben is. Újabb kutat{sok kimutatt{k, hogy a trópusi 

óce{nok vizében csökken az oxigéntartalom, vagyis terjeszkednek az 

„óce{ni sivatagok”. 

 

- Az Amerikai Szövetségi Óce{nogr{fiai és Atmoszféra Ügynökség 

(NOAA) legújabb összesítő adatai alapj{n az üvegh{zhat{sú g{zok 

mennyisége 1990 és 2004 között 20 sz{zalékkal nôtt Földünkön. 

 

 
 

 

- Ahol az ember keltette fény behatol a természetbe, megv{ltoznak az 

élőlények mozg{si, szaporod{si, t{pl{lkoz{si szok{sai – az élet sok 

tekintetben alapjaiban rendül meg. 

 

 

- Átadt{k a sarkvidéki atombiztos vetőmagbunkert. Az Északi-sarktól 

alig ezer kilométerre, egy jéghegybe v{jt betonbunkerbe helyezik az 

élet biztosíték{t nemsok{ra. Legyen atomt{mad{s, földrengés, 

vil{gméretű vírusj{rv{ny, terrorizmus avagy energiav{ls{g, ezen a 

helyen a katasztróf{kat túlélők biztosan megtal{lj{k majd az 

emberiség {ltal termesztett növényfajt{k mindegyikét. 

 

 
 

 



                                           PANNON-PALATINUS 

                                                                   Jelentés 

                                                                (2010-2011) 

                                                 

 

 

- Az elmúlt hetekben adt{k hírül, hogy Lester Brown egy {tfogó 

munk{ban azt vélelmezi, hogy a környezet fenntarthatatlans{ga jelen 

van korunkban és ebben a műben Kína „Fenntarthatatlan 

fejlődéséről” is ír. A politikai és gazdas{gi okokból kiv{ndorlók 

mellett a nemzeti közösségnek a menekültek egy új típus{ra is fel kell 

készülnie: az ökológiai menekültek problém{ja ugyanis egyre égetőbb 

kérdés, sz{muk 2010-re elérheti az 50 milliót. 

 

- Riasztó szintet ért el a Föld légkörében a széndioxid koncentr{ciója. 

Ez a g{z felelős sokak szerint a glob{lis felmelegedésért, s most egy tíz 

orsz{g tudósai {ltal készített európai tanulm{ny szerint a légköri 

koncentr{ciója 650 ezer éves rekordszintet ért el. 

 

 
 

 

- A jövő veszélye: az elektronikus hulladék. az indiai Szílícium-

völgyben élő szegények a környezetre és emberre is veszélyes e-

hulladékból kaparj{k össze mindennapi megélhetésüket.  
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- Az olasz „ökomaffia” üzlet{gai 30 sz{zalékos növekedést 

könyvelhettek el az elmúlt évben, és elérték a 24 milli{rd eurót. Az 

ökomaffia bevételei így m{r olyan cégekével versengenek, mint a Fiat 

autógy{r. 

 

 
 

- Sz{razs{g Dél-Amerik{ban, helyenként 15 métert apadt az 

Amazonas. Az Atlanti-óce{n felmelegedése nemcsak a szok{sosn{l is 

erősebben pusztító hurrik{nok keletkezéséhez vezetett, hanem Dél-

Amerik{ban az esőerdőket is veszélyeztető sz{razs{got okozott . 

 

- Két m{sodpercenként eltűnik egy futballp{ly{nyi erdő. 

 

 
 

- Dr{mai ütemben zsugorodnak az afrikai tavak 

Gyorsuló ütemben nő a vil{gtengerek szintje. Rohamos fogy a vil{g 

leggyorsabb gleccsere. 

 

-   Tudom{sul kell venni, hogy az ökölógiai folyamatok a természet 

törvényei szerint zajlanak. Sz{mos kísérletben igyekeztek bizonyítani 

azt, hogy az ember a természet fölé tud emelkedni. Utólag 

megvizsg{lva ezeket a sokszor gigantikus erőfeszítésekkel elvégzett 

munk{kat azt kell tapasztalnunk, hogy egyik sem sikerült, sőt az 

esetek nagy részében minden kísérlet katasztróf{ba fulladt. 
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- Lengyelorsz{gban és Magyarorsz{gon ötven év múlva olyan klíma 

lesz, mint ami manaps{g Szicíli{t vagy Dél-Spanyolorsz{got jellemzi – 

olvasható a Vil{gbank jelentésében. 

 

- Aggasztó méretű a csendes-óce{ni szeméttakaró. Több mint hatmillió 

tonna szemét kerül évente a tengerekbe. 

 

     
 

- Mesterséges vegyi anyagokat tal{lt a WWF, a nemzetközi 

természetvédelmi szervezet európai élelmiszerekben. A 

tejtermékekben, húsokban, kenyérben kimutatott vegyi anyagok 

emberek és vad{llatok vérében is jelen vannak. Ez azt jelzi, hogy a 

t{pl{lék fontos szerepet j{tszik a vegyi anyag szennyezés vil{gméretű 

l{ncolat{ban, ahol a kezdő l{ncszem a vegyi anyagok elő{llít{sa, az 

utolsó pedig a mi szervezetünk. 13 európai környezetvédelmi és 

egészségügyi miniszter vérében a vizsg{lt 103 vegyi anyagból 55 

előfordul{s{t kimutatt{k. 
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- Amerre a pénz megy, arra megy a betegség is. Német és amerikai 

fizikusok egy internetes j{ték adatait megfigyelve felismerték, hogy a 

j{rv{nyok terjedésének útja megjósolható, ha a pénz útj{t követik. 

A kórokozó terjedése attól függ, hogy hordozója – ember vagy {llat – 

merre mozog, kikkel érintkezik. Régebben sok betegség csak egy-egy 

területre korl{tozódott, az ott élőket fenyegette. Ma, amikor rövidebb-

hosszabb utaz{sok igen rövid idő alatt megtehetők, az ilyen helyi 

kórokozók is könnyedén hurcolhatók az egyes földrajzi területek 

között. 

 

- Dr{mai gyorsas{ggal tűnnek el bolygónk fajai. A legújabb kutat{sok 

szerint az emberi tevékenység mintegy ezerszeresére felgyorsította a 

fajok kihal{s{nak természetes ütemét. A dinoszauruszok kihal{sa óta, 

azaz 65 millió év alatt nem pusztult ki annyi biológiai faj a Földön, 

mint az elmúlt évtizedekben. Az elmúlt ötsz{z évben 844 {llat- és 

növényfaj tűnt el a Föld színéről. 

 

- Saj{t bőrünkön érezzük a fajok eltűnését. Éhezés, szomjús{g, 

j{rv{nyok és természeti katasztróf{k v{rnak a jövő gener{ciój{ra, ha 

ilyen mértékben folytatódik a természet kizs{km{nyol{sa – 

figyelmeztet a WWF legújabb, a biológiai sokféleségről szóló 

tanulm{ny{ban. Bővült a vörös lista (Afrikai elef{nt ,Ibériai hiúz, 

Tasm{n ördögök. 
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- A vil{gon minden percben egy gyermek meghal AIDS-ben, egy pedig 

megfertőződik HIV-vírussal. A 15-24 év közöttiek körében még 

aggasztóbb a statisztika: e korcsoport tagjai közül percenként 

vil{gszerte négyen fertőződnek meg a vírussal. 

 

- Évente hatmillió gyermek esik {ldozatul vil{gszerte az éhínségnek és 

az alult{pl{lts{gnak, amely összesen 852 millió embert érint - 

{llapította meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdas{gi Szervezete 

(FAO) az élelmezésbiztons{gról kedden közzétett 2005. évi 

jelentésében. 

 

- A növekvő kelet-afrikai lakoss{g és jósz{g{llom{ny egyre több 

ivóvizet igényel – és egyre nehezebb azt megszerezni. 

 

 
 

-Tonhalak. Állom{nyuk vil{gszerte csökken A kir{lylazacok nagy 

része m{r nem jut vissza a folyókba. 
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- Esőerdőirt{s marhalegelő létrehoz{sa célj{ból a brazíliai Juruena 

Nemzeti Park területén. 

 

 
 

- Erdőirt{s Borneón. A lecsupaszított területen olajp{lmaültetvényeket 

létesítenek. A korm{nynak anyagilag sem éri meg. 

 

 
 

- H{rom héten belül a m{sodik génmódosított rizs botr{ny robbant ki 

az Európai Unióban. Ezúttal a Greenpeace és a Föld Bar{tai (Friends of 
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the Earth) nemzetközi környezetvédő szervezet Kín{ból sz{rmazó 

génmódosított rizzsel szennyezett élelmiszereket tal{lt 

Franciaorsz{gban, Németorsz{gban és Angli{ban.  

 

 
 

- Norvég kutatók megfigyelték, hogy a hőmérséklet emelkedése és a 

csapadékos időj{r{s igen kedvező a bubópestist terjesztő élőlények 

sz{m{ra, így valószínű, hogy a megbetegedések sz{ma emelkedni fog.  

 
 

 

-Az eddig ritk{n észlelt Marburg-vírus az elmúlt hónapokban 156 

életet követelt Angol{ban. Az Ebol{val közös csal{dba tartozó vírus 

ellenszerét több kutatócsoport is keresi.  

 
 

- Az utóbbi időszak egyik legnagyobb tudom{nyos botr{nya zajlik 

Dél-Kore{ban, ahol kiderült, hogy a Szöuli Egyetem vil{ghíres 

genetika-kutatója, Huang Vu-Szuk meghamisította emberi embriókkal 

folytatott kutat{sainak eredményeit. Az ügy messzire visz, hiszen a 

hamis adatokkal tarkított cikkeket az amerikai Science tudom{nyos 

lap publik{lta. 
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-Thaiföldön nem a H1N1-től rettegnek. A délkelet-{zsiai kir{lys{gban 

eddig összesen két új-típusú influenz{s esetről sz{molt be a helyi 

sajtó, s a lakoss{got nem is ez, hanem egy trópusi betegség, a 

chikungunya-l{z foglalkoztatja.  

 

   
 

 

-Az Aral-tó kiterjedése 1985 augusztus{ban és 2009 augusztus{ban. 

 

   
 

 

-A végleges, 175 méter magas üzemvízszintre duzzasztj{k a H{rom 

Szoros G{t t{rozój{t. A Jangce középső szakasz{n épült t{rozó a vil{g 

legnagyobb vízerőmű és t{rozó beruh{z{s{nak sz{mít. 
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M{r nem üzemel a síh{z a bolíviai Chacaltaya gleccsernél... 

 
 

2011. janu{r 29. 

 

 

 


