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1. Bevezetés  

Dolgozatom célja rávilágítani a tengeri ökoszisztémák degradációjára, a ceteket érintő 

hatásokon keresztül. Jellemzően közvetett, illetve közvetlen emberi hatásokról lesz szó, amik 

befolyásolják a cetek életterét, rosszabb esetben kifejezetten populációk fogyatkozását 

okozzák. Fontosnak tartom a témát, nem csak azért, mert maguk a cetek közkedvelt és sokunk 

számára lenyűgöző élőlények, hanem azért is, mert ők a tengerek csúcsragadozói, tehát a 

legtöbb, tengereket érintő környezeti probléma az ő szervezetükben akkumulálódik. A 

földtörténet során történtek kihalások, fajok tűntek el, újak jelentek meg. Napjainkban a 

kihalások nagyrészéért maga az ember felelős, a leírások alapján pedig leginkább nagyobb 

testű csúcsragadozók tűnnek el az élővilágból (Estes és mtsai, 2011). Jelen kutatások 

feltételezik, hogy ezen állatok eltűnése nagyobb hatással lesz a Föld szárazföldjeire, vizeire és 

atmoszférájára, mint azt előzőleg elképzelték. Ez a jelenség, a csúcsragadozók eltűnése a 

táplálékláncból nem más, mint az ún. trofikus degradáció. Három fontos elméletet kell 

figyelembe vennünk amikor ezt a jelenséget magyarázzuk. Először is, az ökoszisztémát a 

csúcsragadozók is formálják azzal, hogy egy dinamikus kaszkádban vesznek részt 

táplálkozásukkal. Maguk a ragadozók hatással vannak a prédára, és így tovább végig a 

táplálékláncon. Továbbá, létezhetnek alternatív stabil állapotok. Az ökoszisztéma dinamikája 

nem lineáris, tehát ha bekövetkezik egy zavaró hatás ami kimozdítja az egyensúlyából, akkor 

találhat alternatív útvonalat a hatás kiküszöbölésére. Végezetül, az ökoszisztéma interakciós 

hálók köré épül, tehát egy faj hatással lehet több fajra is, egy térbeli skálán összeköttetésben 

vannak, legyen a távolság akár egy milliméter, vagy ezer kilométer. Ezen koncepciókat 

egyben vizsgálva elképzelhetjük, hogy miként okozza a csúcsragadozók eltűnése könnyedén a 

táplálékláncok hanyatlását. A veszélyek nagy részét nem az állatok közvetlen pusztítása 

okozza, sok olyan hatás van, ami az emberi tevékenységek mellékhatása, olyanok is amikre 

információ hiányában nem is gondolnánk első körben.  
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2. Cetek szerepe a táplálékhálózatban 

A bálnák, delfinek és disznódelfinek mind húsevők és nem rendelkeznek túl sok predátorral, 

tehát csúcsragadozóként funkcionálnak a legtöbb tengeri ökoszisztémában. (Kenney és mtsai, 

1995). Széles skálán mozog a zsákmányállatok száma, beleeértve a pelágikus, tengerfenéken 

élő és bentikus halakat, planktont, különösen az evezőlábú rákokat és a rákplankton egyéb 

tagjait (hasadtlábú rákok, világító rákok), fejlábúakat, madarakat és egyéb tengeri emlősöket. 

A felsorolt állatcsoportokat tekintve látható, hogy a táplálékhálózat különböző trofikus 

szintjeiről táplálkoznak.  

Sok, cetek által táplálékként elfogyasztott faj fontos lehet a kereskedelmi halászat, vagyis az 

emberi fogyasztás szempontjából. Következésképpen a cetek predációja fontos szempont 

kellene, hogy legyen a több fajt egyszerre halászó ipari halászati menedzsment modellek 

kialakításában. Alapvetően fontos a komplex tengeri táplálkozási kapcsolatok és a köztük 

áramló energia útjának megértése, a szén megkötésétől kezdve a magasabb trofikus szintekig 

(Hobson és mtsai, 2002). Ez a tudás segíthet megérteni és modellezni a szennyezőanyagok 

áramlását is, amelyek a bioakkumuláció és a biomagnifikáció folyamatai által a tengeri 

táplálékhálózatokban felhalmozódnak. Bioakkumuláció során egy organizmus kémiai anyagot 

vesz fel közvetlenül a szennyezett környezetből, vagy a táplálék közvetítésével (http 1). Ezzel 

párhuzamosan futó folyamat a biomagnifikáció, melynek során ez a szennyezőanyag feljebb 

jut a trofikus láncon és a nagy mennyiségű alacsonyabb trofikus szintű táplálékot fogyasztó 

élőlények, úgymint a cetek szervezetében összegyűlik (Hobson és mtsai, 2002). 

A bioakkumuláció és a trofikus kapcsolatok felderítésére alkalmas módszer a stabil izotópos 

vizsgálat, melynek alapja az élőlényekben előforduló atomok és stabil izotópjaik aránya 

(Hobson et al., 2002). A szén (
13

C) izotóp segítségével nyomonkövethető a primer produkció 

azon szervezetekben, ahol a szénforrás izotópos formában is jelen van. A nitrogén (
15

N) izotóp 

mennyisége a trofikus szinteken felfelé nő, tehát a relatív trofikus pozíció megállapítására 

nyújt lehetőséget, csakúgy, mint a szennyezőanyagok táplálékláncon belüli viselkedésének 

elemzésére. A Hobson és munkatársai által vizsgált terület a Baffin-öböl északi része (North 

Water Polynya), egy magas biológiai aktivitású élőhely, számos magas trofikus szinten 

táplálkozó élőlénnyel, tengeri emlősökkel és madarakkal. A polinia, ami úszó jéggel övezett 

állandó nyíltvíz (Hollands és mtsai, 2013), áttelelő helyként szolgál a belugának 
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(Delphinapserus leucas), a narválnak (Monodon monoceros) és a grönlandi bálnának (Balaena 

mysticetus), azonban a legtöbb állat a poliniába vándorol késő tavasszal vagy kora nyáron, 

valószínűsíthetően táplálkozási célból (Hobson et al., 2002). A kutatócsoport által végzett 

stabil izotópos vizsgálatból kiderült, hogy a belugák és a narválok ugyanazt a trofikus szintet 

foglalják el, tekintve, hogy táplálékuk legfőképp halakból (jeges tőkehal, sarki tőkehal), 

valamint kalmárokból áll. A grönlandi bálna planktivorként egy alacsonyabb trofikus szintet 

tölt be az ottani élővilág láncolatában, mivel táplálékát leginkább krill, copepodák és további 

epibentikus organizmusok, mint az Amphipoda Gammarida alrendjének fajai és a Mysida rend 

hasadtlábú rákjai alkotják. 

Egy az USA északkeleti partvidékén végzett kutatás további érdekes adatokat prezentált 

(Kenney és mtsai, 1995). A környék 18 cetfaja 1,87 millió tonna táplálékot fogyasztott egy év 

alatt, magába foglalva a halpredációt, a fejlábúak és a planktonikus élőlények fogyasztását, a 

mélymerülések során történt fogyasztásról nincs adat. A plankton fogyasztás az ipari halászat 

szereplői közti verseny szempontjából kevéssé érdekes, mivel nem halásszák, a cetek által 

fogyasztott halak és fejlábúak mennyisége azonban akkora, hogy meghaladta az ipari halászat 

által kifogott éves mennyiséget. A cetek forráslimitációjának következménye az 

interspecifikus verseny kialakulása a többi predátorral szemben, a jelen példában akár 

predátornak lehet nevezni magát az ipari halászatot is, amely a cetekkel folytat versengést a 

táplálékforrásokért.  

Az ipari halászat tevékenységeinek káros következményei a későbbi fejezetekben még 

említésre kerülnek. 
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3. Az észak-atlanti medencében előforduló fajok 

Latin név Magyar név Vöröslista 

státusz 

Populáció 

állapota 

Balaena mysticetus Grönlandi bálna LC Növekvő 

Balaenoptera acutorostrata 

 

Csukabálna LC stabil 

Balaenoptera borealis Tőkebálna EN ismeretlen 

Balaenoptera musculus Óriásbálna EN növekvő 

Balaenoptera physalus Közönséges barázdásbálna EN ismeretlen 

Delphinapterus leucas Beluga NT ismeretlen 

Delphinus delphis Közönséges  

delfin 

LC ismeretlen 

Eschrichtius robustus Szürke bálna LC stabil 

Eubalaena glacialis Északfoki bálna EN ismeretlen 

Globicephala melas Hosszúszárnyú gömbölyűfejű  

delfin 

DD ismeretlen 

Grampus griseus Risso-delfin LC ismeretlen 

Hyperoodon ampullatus Kacsafejű csőröscet DD ismeretlen 

Kogia breviceps Kis ámbráscet DD ismeretlen 

Kogia sima Törpeámbráscet DD ismeretlen 

Lagenodelphis hosei Fraser-delfin LC ismeretlen 

Lagenorhynchus acutus Fehéroldalú delfin LC ismeretlen 

Lagenorhynchus albirostris Fehércsőrű delfin LC ismeretlen 

Megaptera novaeangliae Hosszúszárnyú bálna LC növekvő 

Mesoplodon bidens Északi csőröscet DD ismeretlen 
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Mesoplodon densirostris Állas csőrőscet DD ismeretlen 

Mesoplodon europaeus Antillai csőröscet DD ismeretlen 

Mesoplodon mirus True-csőröscet DD ismeretlen 

Monodon monoceros Narvál NT ismeretlen 

Orcinus orca Közönséges kardszárnyúdelfin DD ismeretlen 

Peponocephala electra Fehérajkú kardszárnyúdelfin LC ismeretlen 

Phocoena phocoena Közönséges barnadelfin LC ismeretlen 

Physeter macrocephalus Nagy ámbráscet VU ismeretlen 

Pseudorca crassidens Kis kardszárnyúdelfin DD ismeretlen 

Stenella coeruleoalba Csíkos delfin LC ismeretlen 

Steno bredanensis Hosszúcsőrű delfin LC ismeretlen 

Tursiops truncatus Palackorrú delfin LC ismeretlen 

Ziphius cavirostris Cuvier-csőröscet LC ismeretlen 

1. táblázat. IUCN Vörös Lista 2014-es adatai szerinti fajok. (http 2, http 3) 

 DD (data deficient) = adathiányos 

LC (least concern) = nem fenyegetett 

NT (near threatened) = mérsékelten fenyegetett 

VU (vulnerable) = sebezhető 

EN (endangered) = veszélyeztetett 
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4. Környezeti hatások 

Ezekben a fejezetekben szeretném bemutatni a cetek életterét megzavaró legjelentősebb 

hatásokat.  

4.1. Bálnavadászat 

A bálnavadászat megjelenése jelentősen lecsökkentette a sziláscetek állományait az Észak-

Atlanti térségben (Roman és Palumbi, 2003). Mitokondriális DNS vizsgálatok alapján 

kimutatták, hogy a bálnavadászat előtti időkben az észak-atlanti fajok (hosszúszárnyú bálna, 

közönséges barázdásbálna, csukabálna) populáció mérete 6-20-szorosa lehetett a jelenleginek. 

Ezeket a fajokat nagy számban vadászták és hasznosították, és bár a felsorolt fajok populációi 

jelenleg stabilak, az eredeti populációk nagyságának teljes visszaállítását célzó elképzelés 

megvalósítása meglehetősen nehéznek bizonyul.  

1946-ban megalakult a Nemzetközi Bálnavadászati Egyezmény (International Whaling 

Commission, továbbiakban IWC), amely korlátozni próbálta a kifogott egyedek számát. 

Tekintve, hogy ez egy egyezmény, az érintett országok csatlakozása önkéntes. 1986-ban 

moratóriumot jelentettek ki mindennemű bálnavadászatra (Conrad and Bjrndal, 1993), amely 

döntést három okra alapoztak: 

1. Kutatásokkal kimutatták, hogy a vadászott fajok állományai veszélyes mértékben 

megfogyatkoztak és a két világháború közötti intenzív vadászat óta kifejezetten lassú a 

populációk regenerálódása 

2. Aggasztóan kevés információ állt rendelkezésre az állományok nagy részéről. 

3. A bálnák a környezetvédelmi mozgalmak zászlóshajó fajaivá váltak. 

A moratórium ellenére Norvégia, Izland és Japán folytatta a vadászatot, tudományos kutatás 

címen. Egy 1991. májusában tartott konferencián ez a három ország kutatási eredményeket 

prezentált annak igazolására, hogy az általuk kifogott egyedek száma nem veszélyezteti a 

populációkat, tehát a kereskedelmi bálnavadászat minden gond nélkül visszaállítható. IWC 

tagok mindezek ellenére megszavaztak még egy év moratóriumot, ami azóta is, jelenleg is 

hatályban van. Az észak-atlanti területeken Norvégia és Izland napjainkban is folytat 

kereskedelmi bálnavadászatot, állításuk szerint fontos bevételi forrás a hús és bálnazsír export.  

Mindazonáltal nem csak kereskedelmi bálnavadászat létezik. 
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Az IWC adatai szerint a vadászatnak 3 típusát lehet megkülönböztetni (http 4):  

1. Kereskedelmi bálnavadászat 

Jelen pillanatban a fentebb említett Norvégia és Izland foglalkozik kereskedelmi 

bálnavadászattal, a moratórium figyelmen kívül hagyásával.  

 

Ország Faj Kifogott példány 

Norvégia Közönséges barázdásbálna 0 

 Csukabálna 594 

Izland Közönséges barázdásbálna 134 

 Csukabálna 35 

2. táblázat. 2013-ban Norvégia és Izland által vadászott egyedek száma (http 5) 

A moratórium kihirdetése óta, tehát az elmúlt 32 évben az IWC által regisztrált kifogott 

egyedek száma 23484 (az eredményben Japán adatai is benne van). 

2. Vadászat különleges engedéllyel 

Ez az engedély kizárólag tudományos célú vadászatra jogosít fel. Ilyennel rendelkezik Japán 

és Izland egyaránt.  

3. Bennszülött bálnavadászat 

Ez a típus az IWC által külön kategóriába sorolt vadászat. Reguláló szerepe abban nyilvánul 

meg, hogy figyeli az adott csoport kifogott egyedszámát és megbizonyosodik arról, hogy ez 

nem fenyegeti a populáció stabilitását.  

A szabályozások ellenére bizonyos fajok populációinak regenerálódása még mindig gondot 

jelent. A fentebb bemutatott IUCN Vörös Lista szerint az északfoki bálna ma is a 

veszélyeztetett fajok közé tartozik, amiben komoly szerepet játszik az elmúlt ezer év féktelen 

bálnavadászata (Kraus és mtsai, 2005). Az sem segít a helyzeten, hogy az Egyesült Államok 

területén a bálnavadászat illegális az 1972-es tengeri emlősök védelméről szóló törvény 

életbelépése óta (Marine Mammal Protection Act, 1972) (Conrad és mtsai, 1993), a ceteket 

ugyanis bőven veszélyeztetik egyéb hatások is.  
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4.2. Bálnanéző turista hajók hatása  

A cetekkel kapcsolatos turizmus napjainkra hatalmas méreteket öltött, tekintve, hogy sokan 

kíváncsiak az állatokra a természetben (Hoyt, 2008a). A turizmus extrém bővülése számos 

problémát vet fel, elsősorban az időzítés és a látogatások intenzitása terén. 1990 óta vizsgálják 

a kutatók, hogy a rövid távú zavaró hatások milyen hosszú távú változásokat okozhatnak a 

populációk életében. A turistahajók mérete és kapacitása eltérő, egyes országokban nagy 

méretű, akár 400 fős hajókat használnak, míg mások kisebb méretűeket. Valószínű, hogy az 

utóbbi előnyösebb a cetek szempontjából. A látogatások gyakoriságát illetően a turisztikailag 

forgalmasabb területeken naponta akár 3 turnus is előfordulhat, egyenként 2-3 órás 

programmal.  

Több kutatás is kimutatta, hogy az interakció bálnanéző hajókkal hosszú távon viselkedésbeli 

változásokat okoz a megfigyelt állatokban (Christiansen és mtsai, 2014). Fontos a viselkedés 

megváltozása és az ezzel járó energiaveszteség és nyereség közötti összefüggések felismerése. 

Az energia jól tükrözi az élőlények rátermettségét, mivel az energiaháztartás alapvetően 

keretet szab egy élőlény fiziológiai működésének. Következésképpen, ahhoz, hogy az élettani, 

viselkedési és evolúciós folyamatokat megfelelően értelmezzük, ismerni kell, hogy egy 

élőlény hogyan allokál energiát a különböző tevékenységeibe és hogy ezt mennyire 

befolyásolják külső hatások. 

Christiansen kutatócsoportja a respirációs rátát használta eszközként az oxigénfogyasztás és 

ezzel az energiaveszteség becslésére. Az oxigénfogyasztás fogva tartott delfineknél szorosan 

korrelált a respirációs rátával, így ebből következtettek a szabadon élő cetek respirációs 

rátájára. Az Izlandon végzett kutatásban csukabálnákat (Balaenoptera acutorostrata) figyeltek 

meg, egyik fontos táplálkozási területükön, a Faxaflói-öbölben, ahol minden évben április 

közepétől október közepéig tartózkodnak. Bálna megfigyelő turista hajókról és kontrollként 

szárazföldről figyelték meg mozgásmintázatukat, vagyis rögzítették a levegővételek között 

eltelt időt és az aktuális tartózkodási helyüket. Már korábbi vizsgálatok is foglalkoztak a 

respirációs rátában és az úszás gyorsaságában bekövetkezett változások összefüggésével. A 

mostani kutatás éppen ezen változások energetikai költségeit tárta fel. A csukabálnák átlagos 

respirációs rátája magasabb volt a hajók jelenlétében, és összességében 27,6 %-al növelte az 

energiaveszteséget. Valószínűsítik, hogy a cetek predátornak tekintik a hajókat, ezért 
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mozgósítanak energiát az elkerülő viselkedésre. Ezek a rendszeres energia veszteségek 

összegződve hosszú távú hatással lehetnek az állatok teljes energia raktárára, életfolyamataira, 

különösen, ha a táplálkozási szezonban érik őket a hajók okozta zavarások. Ezek súlyossága 

attól függ, hogy az egyed milyen mértékben képes kompenzálni az elvesztett energiát azzal, 

hogy növeli a táplálkozásra és a pihenésre szánt időt a zavarástól mentes időszakokban.  

4.3. Az ipari halászat által okozott problémák 

A kereskedelmi halászat iparág tevékenységének legnagyobb biológiai következménye a nagy 

mennyiségű állati biomassza kivonása a tengeri ökoszisztémából (Northridge, 2008a). A 

kompetitív interakciók lehetnek, direktek és inderektek. Közvetlen verseny alakul ki, ha az 

állat és a halász ugyanazt a halfajt célozzák meg, indirekt verseny pedig olyan szituációkra 

jellemző, amikor a halász és a cet, különböző fajokat céloznak meg, de a kifogott halfajok 

hiánya befolyásolja az adott cetpopuláció által fogyasztott zsákmányállatok trofikus 

interakcióit. Továbbá a halászati tevékenységekkel, bizonyos hálótípusokkal és egyéb 

technikákkal sokszor megváltoztatják a habitat szerkezetét, ezzel megváltoztatva a halak 

közösségszerkezetét és abundanciáját, ami többnyire romboló hatású, csak ritkán kedvez a 

ceteknek.  

Magának a halászati tevékenységnek a közvetlen mellékhatása, a fentebb említett mellékfogás, 

vagyis a halászhálókba tekeredés következtében bekövetkező pusztulás, ami több fajt a 

kipusztulás szélére sodort már.  

1. ábra. Rögzített és lebegő kopoltyúháló (http 6). 
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A lebegő kopoltyúháló (1. ábra) használatának elve az, hogy a hálót őrizetlenül hagyják a 

tengeren lebegve legalább 24 órán keresztül, hogy így különböző, elszórt halrajokat tudjanak 

befogni. Ennek az 1950-es évek óta egyre intenzívebben alkalmazott hálótípusnak az iparág 

oldalán tapasztalt sikere sok konzervációbiológiai problémát von maga után. 

Az északfoki-bálna (Eubalaena glacialis) is többször felfedezhető ilyen hálókba, vagy homár 

csapdákba akadva migrációs útvonalán, pedig ez a faj a jelenlegi populáció hanyatlásával, 200 

éven belül kihalásra van ítélve. A lebegőhálós halászat alkalmazása hosszú ideje vita tárgya, 

mivel a mellékfogások száma magas és nem fenntartható (Rogan és Mackey, 2007). 1991-ben 

az Európai Bizottság úgy döntött, hogy limitálja a lebegő kopoltyúhálók hosszát 2,5 km-re, 

majd 11 évvel később 2002. január 1-jén be is tiltotta. A törvény természetesen csak az 

Európai Unió országainak felségvizein halászó flottára vonatkozik, máshol ugyanúgy 

folytatták a használatát ezek után is. 

Másik tipikus ipari halászati módszer a húzóhálós halászat (2. ábra), amelynek használata 

több, mint egy évszázada folyamatos (Northridge, 2008a). Kezdetekben a tengerfenéken 

húzták végig a nagyméretű hálót, azonban azóta fejlődött a technika és inkább a tengerfenék 

fölötti, vagy akár a vízfelszín alatti vizek lehalászásra használják. A kezdetleges hálók nyílása 

kb. 2000 m
2
 volt, 50 méter szélességgel és 40 méter magassággal. Azóta ezek a számok nagy 

mértékben növekedtek, mivel más, diszperzebb rajokban élő pelágikus halfajokat vettek célba. 

Számos tengeri emlős akad be ilyen típusú hálóba, a feljegyzések száma alapján 

konzervációbiológiai szempontból is jelentősége van. 

2.ábra. Húzóháló (http 7) 
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A mellékfogások végigkísérték a halászat történetét a kezdetektől, amióta az emberiség 

halászhálókat merített a tengerekbe (Northridge, 2008b). Becslések szerint ez globálisan több 

mint 300 000 háló által elpusztult tengeri emlőst jelent évente. A XX. század második felére a 

halászat teljesen megújult, új technológiákat fejlesztettek ki és ezzel együtt az eszközök is 

modernizálódtak. Nagyobb és erősebb hálókat alkalmaznak, valamint a halászat intenzitása is 

drámaian megemelkedett. Ezek az újítások azonban a mellékfogásként megjelenő, halászni 

nem kívánt fajokra, köztük a tengeri emlősökre is fokozottabb veszélyt jelentenek. Ezek az 

állatok lassan szaporodnak, populációik nem viselnek el ekkora mértékű pusztítást. Néhány 

fajra nézve a mellékfogás jelenti a legkomolyabb emberi tevékenységből adódó fenyegetést. 

Jó példa erre a közönséges barnadelfin (Phocoena phocoena). Habár a fajt nem fenyegeti 

közvetlen kihalás veszélye, a véletlen kifogások gyakorisága következtében egy-egy lokális 

populáció erősen visszaszorult. A Balti-tengerből a faj teljesen eltűnt. Hivatalosan nem lehet 

az ipari halászat rovására írni, mert lokális kipusztulásában több tényező is közre játszhatott. A 

kopoltyúháló használata az elmúlt néhány évtized során terjedőben van a régióban. Az ipari 

halászat és hálóba akadás monitorozása viszont igen költséges. A sok, szórványosnak tűnő 

eset összesítve magas egyedszámot ad, tekintve, hogy egy adott régióban hány hajó 

tevékenykedik.   

A legtöbb mellékfogást a statikus halászhálók okozzák, azonban még nem ismeretes, hogy 

pontosan milyen módon gabalyodnak bele az állatok. Ennek ellenére születtek olyan 

megoldások, amelyek távoltarthatóak a hálóktól. Az Északi-tenger dániai partjainál 1987-

2001-ig több mint 5591 közönséges barnadelfin lett mellékfogás áldozata (Larsen és Eigaard, 

2014). A mellékfogások számának csökkentése érdekében magas frekvenciájú hangot 

kibocsájtó akusztikus jelzőkészülékeket helyeztek el a hálókon. A vizsgálatot 1997-ben 

végezték augusztus 31-től október 10-ig, öt héten keresztül, hogy a szezonalitás hatását 

kizárják. Különböző halászterületeken összesen 15961 hálót vizsgáltak háromféle kísérleti 

beállításban. Egy részükön működő jelzőkészüléket helyeztek el, más részükön a felhelyezett 

jelzőkészülék nem adott jelet, a harmadik hálócsoportot pedig jelzőkészülék nélkül merítették 

alá. Az eredmények szerint a vizsgált területeken összességében több, mint 90%-al 

csökkentette a közönséges barnadelfin hálóba akadását a jelzőkészülék. Az eszköz sikere a 



 14 

magas frekvenciájú hang észlelése nyomán bekövetkező viselkedésváltozásban rejlett, vagyis 

a delfinek elkerülő magatartást mutattak amikor meghallották a jelet. Ezek az eredmények 

összhangban állnak más kutatások eredményeivel, ezért a kutatók arra következtettek, hogy ez 

a megoldás segíthet csökkenteni a mellékfogások számát, nem csak Dániában de egyéb 

területeken is, ahol kopoltyúhálós halászat folyik. Maga a Nemzetközi Bálnavadászati 

Bizottság (International Whaling Commission) is befogadta ezt az álláspontot, és 2001-ben 

néhány európai országot, amelyek halászatában magas barnadelfin mellékfogásokat találtak, 

köteleztek a jelzőkészülék használatára. Problémát jelenthet, ha az állatok megszokják a 

hangot, de a fogságban tartott és szabadonélő állatokon végzett kutatások szerint ettől 

függetlenül távol tartja a delfineket.  

Egy másik gyakran felmerülő probléma az élőhelyről történő kizárás, vagyis az állatokat a 

hálóktól történő elriasztással valójában a lakóhelyükről is kizárják. Sok tényező befolyásolja a 

kizárás negatív hatásának a mértékét, többek között az, hogy mennyire képes egy populáció új 

lakóhelyet találni anélkül, hogy az egyedek rátermettsége csökkenne.  

4.4. Partravetődés 

A cetek természetes vagy balesetből eredő pusztulásához vagy mozgásképtelenséghez vezető 

okok széles skálán mozognak (Perrin és Geraci, 2008). A fontosabb okok közé tartozik például 

ha a tenger hőmérséklete hirtelen csökken, vagy az állatok ott ragadnak a jégtáblák között, 

hálóba akadnak, paraziták, kórokozók fertőzik, biotoxinok mérgezik őket, táplálékhiány miatt 

éheznek, hajóval ütköznek, szennyezőanyagok, olajfoltok rontják le élőhelyüket, más tengeri 

emlősök vadászatának vagy az embernek esnek áldozatul. A halál okának megállapítása a 

partravetődött cetek esetében nagyon nehéz feladat, még akkor is, ha a tetem még nem indult 

oszlásnak. Mire az esetet megfelelően kivizsgálják, előfordul, hogy a kiváltó ok már nem 

detektálható.  

A tömeges partravetődések oka mindig rejtélyes. Nagy számú pelágikus cetfaj, úgymint 

ámbráscet, gömbölyűfejű delfin fajok, kis kardszárnyú delfin vagy hosszúcsőrű delfin 

vetődnek a partra együtt, csapatban, minden különösebb ok nélkül, láthatóan jó egészségi 

állapotban. Néhány esetben a szoros szociális kötelékekkel összefüggő gondoskodó 

magatartás szerepet játszik, legalábbis, a tömeges partravetődések magyarázatában. A mentési 

munkálatok hasztalanok lehetnek, mert a néhány valóban sérült állat mellől a vízbe 
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visszajuttatott társaik ismét a partra vetik magukat, hogy a sérültek mellett maradhassanak. 

Más esetekben parazita fertőzést mutattak ki az egyedek magas százalékában, feltételezhetően 

ez is szerepet játszhatott vagy éppen konkrét oka volt a partravetődésnek. 

Széles árapály övezet, erős vagy szokatlan áramlatok vagy extrém hullámtérfogatok 

megzavarhatják a tájékozódásukat, ami végül partravetődéshez vezethet. Feltételezhető, hogy 

a pelágikus állatok azért tartózkodnak sekély vízben, mert az echolokációjuk károsodott, vagy 

mert akusztikus holttérbe futottak.  

A tömeges partravetődési események száma növekedhet az eszkalálódó antropogén 

hatásoknak köszönhetően. Egy, a cetek körében gyakori morbilivírus járványt könnyen 

előidézhet az immunrendszer gyengülése, például szerves klórvegyületek következtében. 

Tengerészeti szonárok hatására is a partra kerülhetnek az állatok (kifejtését ld. az 4.5.5. 

fejezetben).   

4.5. Szennyezés 

Az alábbi fejezetekben szeretném összefoglalni, hogy a tengerekbe juttatott különböző 

anyagok és a zaj milyen mértékben hat a tengeri ökoszisztémákra, azon belül is a cetekre és 

környezetükre. 

4.5.1. Nehézfémek 

A tengeri emlősök, a sokszor emlegetett trofikus hálózatban elfoglalt helyükből adódóan 

remek indikátorfajok a tengeri környezetben akkumulálódott nehézfémek mennyiségét 

tekintve (Krishna és mtsai, 2003). A nehézfémeket esszenciális (Zn, Cu, Cr, Se, Ni, Al) és 

nem esszenciális (Hg, Cd, Pb) csoportokra lehet osztani, ezek közül az utóbbi már alacsony 

koncentrációban is rendelkezik toxikus hatásokkal. A forrás lehet antropogén, vagy 

természetes, megkülönböztetni azonban szinte lehetetlen. A Földközi-tenger palackorrú 

delfinjeiben (Tursiops truncatus) mért higany koncentráció például lényegesen magasabb, 

mint a Japán körül élőkben, vagy az Atlanti-óceán északkeleti részén, amely a Földközi-tenger 

medencéjében jelenlévő hatalmas természetes higanyforrásokkal magyarázható. Hasonló 

összehasonlítást végeztek az arktikus régió belugáin. Az átlagos higany koncetráció a nyugati 

területeken lényegesen magasabb volt, összehasonlítva a keleti régióéval. Ez a különböző 
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geológiai sajátságokkal és az eltérő szedimentációs folyamatokkal magyarázható. A 

nehézfémek szervezetbe kerülésének többféle módja lehet. Az atmoszférából a tüdőn 

keresztül, bőrabszorpcióval, placentán keresztül születés előtt, anyatejjel, valamint a tengervíz 

és a táplálék lenyelésével. A tengeri emlősökre leginkább az utóbbi jellemző. Cetek esetében a 

legjobban megfigyelt nehézfém a higany.  

Az állatok táplálékláncban betöltött pozíciója nagyban befolyásolja a higany szintet, mivel ez 

a toxikus komponens metil-higany formában képes akkumulálódni a szervezetben és a 

halakban vizsgált higany származékok közül ez a legjellemzőbb. Tehát a zooplanktontól 

(elsődleges fogyasztók) kiindulva a további trofikus szinteken felfelé bioakkumulálódik a 

táplálékláncban. Sokkal magasabb higany szintet találtak a csukabálna jellemzően halakkal 

táplálkozó grönlandi populációhoz tartozó egyedeinek szervezetében, mint az antarktiszi, 

krillen élő egyedekben.  

A higany toxicitása függ attól, hogy milyen úton és milyen formában kerül be a szervezetbe, 

mivel az előbb említett szerves higany származék több problémát okoz a szervetlen változattal 

szemben. Tengeri emlősökben a toxicitás a központi idegrendszer károsodásában, a 

szenzomotoros képességek hiányosságában és viselkedésváltozásokban nyilvánul meg. 

Jellemző az anorexia, a letargia, valamint a metil-higany könnyen keresztül juthat a placentán 

és koncentálódhat a magzati agyban, ezzel fejlődési rendellenességeket vagy a magzat 

abortálódását is okozhatja. Laktáció során is könnyedén átjut az utódba, a vizsgált egyedek 

közül az aktívan szaporodó nőstények alacsonyabb nehézfém (és szelén, lsd. később) 

koncetrációkkal rendelkeznek, feltételezhetően azért, mert a legnagyobb részét átadják az 

utódnak a laktáció és szoptatás útján. A cetek esetében a higany leginkább a májban tárolódik 

és sok esetben a partra vetődött egyedek májából ezt a megemelkedett szintet ki is lehetett 

mutatni. Feltételezhető a higany immunszupresszáló hatása is. Wales partjainál elpusztult 

egyedek közül azok, amelyekből ki lehetett mutatni valamiféle kórokozót, jellemzően 

magasabb higany szinttel rendelkeztek, mint azok, amelyek valamilyen fizikai trauma (hálóba 

akadás) következtében pusztultak el. 

A nehézfémeknek való kitettség a tengeri emlősök evolúciója során folyamatosan jelen volt, a 

feljebb említett természetes forrásokból adódóan, így képesek voltak mechanizmusokat 

létrehozni a toxikus anyagok méregtelenítésére. A higany detoxifikálódása szelén jelenlétében 
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megy végbe. Ez azt jelenti, hogy hiába extrém magas az egyed higany szintje, ha rendelkezik 

szelénnel is, az interakcióba lép a higannyal és a reakció eredményeként egy nem toxikus 

szervetlen higany származék keletkezik a toxikusból. Ebből látható, hogy a méregtelnítési 

folyamatokat a szelén limitálja, a szelént pedig az állatok a halakból képesek felvenni. Ám ha 

ez a forrás limitált (túlhalászás), abban az esetben a detoxifikációs folyamatok is limitálva 

lesznek és megmarad a metil-higany a szervezetben. A detoxifikált metil-higany azonban nem 

távozik a szervezetből, hanem kristályos formában a máj Kupfer-sejtjei, valamint a vese 

proximális tubulusai fogják tárolni. Így kivonódik a keringésből és nem lesz elérhető a 

szervezet számára, csökken a biohasznosulás foka. Nem utolsó sorban a detoxifikáció 

költséges a sejtek és a szervezet számára és könnyen lehet, hogy így ez a képesség limitált. 

Továbbá maga a méregtelenítési folyamat, könnyen más, szintén toxikus hatású anyagok 

kialakulásához vezethet. A toxikus hatások pontos mértéke nem tisztázott, de bizonyára 

kölcsönhatásban lehet a többi, a cetpopulációk hanyatlását okozó számos antropogén hatással, 

így semmiképp sem elhanyagolható. 

4.5.2. Poliklórozott-bifenilek, organoklorin peszticidek 

A poliklórozott-bifenilek (PCB) és a szervesklór-tartalmú rovarirtók (organoklorin 

peszticidek, OCP), mint a diklór-difenil-tiklóretán (DDT) szintetikus szerves klórvegyületek, 

amelyeket extenzíven alkalmaznak az iparban, a mezőgazdaságban és közegézségügyi célokra 

(Romanić és mtsai, 2014). A II. Világháború idején vezették be használatukat, de később 

emberre toxikus hatásuk miatt több fejlett ország felfüggesztette a gyártásukat. 

Összetevőiknek köszönhetően kémiailag stabilak, lipofilek és bioakkumulálódnak. Ebből 

kifolyólag a tengeri emlősök, mint a tengerek csúcsragadozói extrém magas organoklorin 

szinttel rendelkezhetnek és ők a legérzékenyebbek a toxikus hatásokra, mivel hosszú 

élettartamuk van, viszont nem képesek megfelelően lebontani ezen toxinokat, így azok a 

zsírszövetben felhalmozódnak. A szerves klórvegyületek számos kedvezőtlen hatást 

gyakorolnak a tengeri emlős populációkra, a szaporodást és az immunrendszert gyengítve. 

Zavarokat okozhatnak az endokrin rendszerben (endokrin diszrupció), és a szaporodást 

ösztrogenikus hatásuk miatt befolyásolják. Különösen embrionális, magzati és újszülött 

stádiumban interferálhatnak hormonokkal, növekedési faktorokkal és neurotranszmitterekkel 

(Cristina Fossi és mtsai, 2003) 

A Földközi-tenger félig zárt természetének, valamint a parti országok intenzív ipari és 
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mezőgazdasági tevékenységének köszönhetően a Mediterráneum cetpopulációi magas szerves 

klórvegyület terhelésnek vannak kitéve (Romanić és mtsai, 2014). Az Adriai-tenger partjaira 

vetődött palackorrú delfinek tetemein végzett kutatás azonban lényegesen magasabb PCB 

szennyezést mutatott, mint OCP-t. A legismertebb szervesklór-peszticid, a DDT zsírszövetben 

mért szintje bár nem volt kiemelkedő, de arra utal, hogy valószínűleg még mindig folyik DDT 

használat a Mediterráneumban. Az adatok alapján az adriai palackorrú delfinek veszélyben 

vannak és komoly védelmi intézkedésekre lenne szükség a földközi-tengeri ökoszisztéma 

védelmének érdekében.  

 

Azonban létezik egy újabb módszer, amivel az élő állatokban lehet egyedileg megállapítani a 

szennyezőanyagok koncentrációját. A biopszia nyilak 1990 óta használatosak a mediterrán 

térség cetfajai OCP szintjének valamint az endokrin diszrupciós hatásainak vizsgálataiban 

(Cristina Fossi és mtsai, 2003). Előnye, hogy nem letális módszer, hiszen csak egy apró 

sérülést ejt az állaton, maga a seb bezárul két nap alatt, bár a bőr csak szűk 1 év alatt nyeri 

vissza pigmentációját (Giménez és mtsai, 2011). Aggodalomra adhat okot a nyíl által okozott 

viselkedészavarás, azonban közönséges barázdásbálnák esetében a vizsgált egyedek 80 %-ánál 

ilyet nem tapasztaltak (Cristina Fossi és mtsai, 2003).  

4.5.3 Olajszennyezés 

Talán az egyik legismertebb és leglátványosabb tengeri szennyezés az olajfúrókutak és 

olajszállító hajók balesetéből származó, olykor extrém méretű olajfoltok.  

A történelem során több számottevő olajbaleset történt, ám a közelmúlt legjelentősebb 

környezeti katasztrófája a 2010 április 20-án bekövetkezett Deepwater Horizon olajfúró 

balesete. A történelem legnagyobb méretű tengeri olajszennyezése a mai napig hatással van a 

szennyezett területeken élő cetek egészségi állapotára (Schwacke és mtsai, 2014). 779 037 745 

liter olaj ömlött a Mexikói-öböl vizébe és nagy sebességgel terjedt szét a környező tengeri 

élőhelyekre. Ez az öböl egy félig zárt szubtrópusi tenger amely egy önálló ökoszisztémaként 

működik az Atlanti-óceán peremén, több, demográfiailag elkülönült cetpopulációnak is otthont 

adva (Williams és mtsai, 2011). Az itt előforduló fajok, a kardszárnyú delfin (Orcinus orca), a 

kis kardszárnyú delfin (Pseudorca crassidens), a fehérajkú kardszárnyú delfin 

(Peponocephala electra) és több csőröscetfaj populációi kis méretűek, kevéssé 
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tanulmányozottak, viszont a nyílt vízi régió lakóiként minden bizonnyal az olajszennyezésnek 

kitettek, mégsem kerültek ki a partra soha. Érdekes módon több médium is azt az állítást 

sulykolta, hogy a katasztrófának csekély hatása volt a helyi ökoszisztémára, többek között 

azért, mert nem figyeltek meg nagy mértékű tengeri emlős mortalitást. Egyáltalán nem biztos 

ugyanis, hogy a cetek tetemei kisodródnak a partra vagy annyi ideig lebegnek a felszínen, 

hogy detektálhatóak lehettek volna, tehát ez alapján nem lehet bizonyossággal 

következtetéseket levonni.  

Williams és kutatócsoportja megvizsgálták az öbölben jellemző partra sodródási események 

gyakoriságát a katasztrófát megelőző években, majd ezt összevetve az elpusztult egyedek 

becsült számával következtettek arra, hogy a mortalitásnak hány százaléka az, ami az ember 

szeme elé kerül, vagyis amikor tetemekkel lehet bizonyosságot szerezni a pusztulásról. Az 

eredmény 0,4% lett, amiből kiderült, hogy a Mexikói-öbölre kevéssé jellemző a tetemek 

felszínen való megjelenése. Ezek szerint csupán az észlelt tetemek számából nem lehet 

következtetni a cetpopulációk mortalitására. Ha nem állnak rendelkezésre korábbi 

monitorozásból adatok, illetve semmilyen előzetes információ nincs a helyi cetpopulációkról, 

akkor lehetetlen az ilyen és hasonló katasztrófák után megállapítani a degradáció folyamatát és 

mértékét. Fontos megjegyezni továbbá, hogy nem csak az azonnali pusztulás veszélyeztetheti 

egy populáció fennmaradását, figyelembe kell venni, hogy a katasztrófa milyen toxicitást vagy 

élőhely degradációt okozott. Ilyen hatások eredményeztek ugyanis katasztrofális károkat az 

öbölben élő palackorrú delfin populációkban. A balesetet követő hónapokban megfigyelték a 

környező vizek palackorrú delfin populációit, miként reagálnak az olajos vízre (Schwacke és 

mtsai, 2014). A vizsgálat szerint a delfinek képesek voltak észlelni az olajfoltokat, de nem 

feltétlenül kerülték el azokat, így közvetlen kontaktusba kerültek a szennyező anyaggal. 

Továbbá táplálkozás közben is bekerülhetett az olajos víz a szervezetükbe egyrészt azáltal, 

hogy szennyezett táplálékot fogyasztottak, illetve a halak lenyelésével óhatatlanul az olajjal 

szennyezett víz is bekerülhetett a szervezetükbe. A delfinek közvetlenül a víz-levegő 

határfelületen lélegeznek, így akár a tüdejükbe is bejuthattak illékony petróleum származékok. 

A környezeti kár felmérése érdekében megvizsgálták a szennyezésnek kitett Louisiana 

állambeli Barataria-öbölből ideiglenesen, rehabilitációs céllal befogott delfinek és a kontroll 

terület, a Floridai Sarasota-öböl egészségesnek minősített egyedeit. Morfometriai, ultrahangos, 
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bőr- és zsírbiopszia vizsgálatok során kiderült, hogy a Barataria-öböl delfinjei sok esetben 

komoly egészségkárosodást szenvedtek.  

Magas százalékuk testtömeg indexe alacsonynak bizonyult a vizsgálat során, hiszen a vizsgált 

egyedek közül néhány teljesen, mások részlegesen elveszítették a fogazatukat, lehetetlenné 

téve, ill. megnehezítve a táplálkozást. A légutak vizsgálatánál kiderült, hogy a szennyezett 

területekről származó delfinek ötször nagyobb gyakorisággal rendelkeztek valamilyen 

komolyabbnak minősülő tüdőbetegséggel (3. ábra). A tanulmány alapján kijelenthetjük, hogy 

a katasztrófa közvetett, hosszú távú hatása sokkal nagyobb veszélyt jelent az itt élő cetfajokra, 

mint a katasztrófa utáni közvetlen károk hatása.  

 

4.5.4 Műanyag szemét, törmelék 

A növekvő mennyiségű törmelékes tengeri hulladék globális probléma és súlyos veszélyekkel 

fenyegeti a tengeri biodiverzitást (Baulch és Perry, 2014). Évente mintegy 6,4 millió tonna 

hulladék kerül az óceánokba, ami bizonyos területeken nagy mértékben akkumulálódhat. A 

mennyiségen kívül probléma a hosszú élettartam is, ugyanis a tengeri hulladék 60-80 

százalékát alkotó műanyag tartósan létezhet tovább a tengerben akár ezer éves 

nagyságrendeken keresztül. Évente több mint 35 millió műanyag palack és 500 milliárd 

3.ábra. A vizsgált delfinek kategorizálva, miszerint normál állapotú tüdőt 
(zöld), enyhe (sárgászöld), mérsékelt (sárga) vagy súlyos (piros) 
alveoláris intersticiális szindrómát (A), illetve általános tüdő 
problémákat (B) diagnosztizáltak (Schwacke és mtsai, 2014) 
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műanyag zacskó kerül emberi felhasználásra és ennek a nagy része végül a tengerpartokon 

végzi (Sigler, 2014). A végállomás az óceánok nyíltvízi területein, a Föld forgásának és a nagy 

földrajzi légkörzések következtében kialakuló tengeráramlatok, ahol nagyméretű szemét 

örvényekben keringenek. 

  

A tengeri élőhelyek széles skáláját veszélyezteti a törmelék, a veszélyeztetett területek egyre 

növekednek, még a legtávolabbi területeken is, messze a szennyezés forrásától. A tengeri 

faunát leginkább az fenyegeti, hogy lenyelik a műanyag törmeléket, illetve beleakadnak a 

szemétdarabokba. A lenyelés elzáródást okoz az emésztőrendszerben, és éhezéshez, 

éhenhaláshoz vezethet. A műanyag lenyelése következtében elpusztult állat vagy a 

tengerfenékre süllyed és így nem észlelhető, vagy esetenként a partra sodródik, ahol lehetőség 

nyílik post mortem vizsgálatokra (Sigler, 2014). 

2012. március 28-án egy tízméteres ámbráscet (Physeter macrocephalus) teteme vetődött 

partra Dél-Spanyolországban (De Stephanis és mtsai, 2013). Az elhullott állat erősen 

alultáplált volt. Felnyitásakor láthatóvá vált a nagy mennyiségű, összeállt műanyag törmelék, 

amely lyukat ejtett a gyomor elülső szakaszán, a belek teljesen üresek voltak. A 4. táblázatban 

összefoglaltam az állat gyomrában talált tárgyakat. Bár nem minden eset végzetes kimenetelű, 

súlyos következményekkel, szélsőséges esetben fulladással járhat a tengerbe került 

törmelékekbe, szemétbe való beakadás (Baulch és mtsai, 2014). Az elmúlt évtizedben a 

veszélyeztetett hosszúszárnyú-bálnának (Megaptera noveangliae) legalább hét olyan 

példányát észlelték, amelyek nagy mennyiségű nylon kötelet húztak maguk után, és a kötélbe 

egyéb tárgyak, rákcsapdák és egy jelzőbólya akadtak. Hasonló körülmények között találták 

már a szintén veszélyeztetett északfoki-bálna (Eubalaena glacialis) példányait is , a száján 

keresztül halászatban használt kötélbe akadva. Sok esetben, például ez utóbbiban is, az állat 

elkerülő viselkedése miatt a mentőalakulatok nem tudják teljesen eltávolítani a hulladékokat, 

(Sigler, 2014). 
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Az ilyen és hasonló balesetek befolyásolhatják a táplálkozási kapacitást, emésztést, ezért 

közvetetten alultápláltságot, betegségeket, csökkent szaporodási képességet és alulfejlettséget 

okozhatnak. Nem utolsó sorban a lenyelt hulladékok kémiai összetevői, valamint a felületükön 

megkötődő bioakkumulációt mutató szennyezőanyagok a szervezetbe jutnak és tovább növelik 

az egyed testében a szennyezőanyag mennyiségét. 

Gyomortartalomban lévő hulladék törmeléket eddig 48 cetfajban azonosítottak, köztük 39 

fogascet, 9 sziláscet volt. Ez azt jelenti, hogy az összes Cetacea taxonba tartozó, a vízoszlop 

különböző szintjein táplálkozó faj 56 %-ánál fordult elő eddig valamilyen jellegű törmelék a 

gyomorban. Ahogy az a 4. ábrán is látható, az utóbbi évtizedben az észlelések száma 11-

szeresére nőtt. 

 

4. ábra. Lenyelt műanyag törmelék és a hullladékba 
gabalyodás aránya az elmúlt évtizedekben 

(Baulch et al., 2014) 
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Eredet Típus Mennyiség 

(db) 

Tömeg 

(g) 

Tömeg 

tartomány 

(g) 

Terület 

(m
2
) 

Terület 

tartomány 

(m
2
) 

Melegház melegházakat borító 

ponyva 

26 8135 20-1490 29,94 0,04-5,55 

virágcserép 2 57 22-35 0,02 0,02-0,02 

öntözőcső 2 195 75-120 0,58 0,27-0,3 

műanyag zsák 7 1908 58-495 3,50 0,21-0,66 

kötél 5 3460 50-2000 - - 

műanyag mulcs 4 442 50-240 1,69 0,16-0,98 

Általános 

törmelék 

mosogató tálca 1 50 - 0,01 - 

fogas 1 25 - 0,36 - 

matrac 1 20 - 0,002 - 

műanyag kancsó 2 80 30-50 - - 

kisebb műanyagok - 2500 - - - 

műanyag spriccelő  1 48 - - - 

fagylaltos doboz 1 20 - - - 

zacskó 5 986 35-500 1,3791 0,10-0,60 

Cephalopoda 

csőr 

Cephalopoda csőr  722 1098    

Összes 

műanyag 

 59 17927 20-2500 37,4804 0,002-5,55 

4. táblázat. A Granada közelében partra vetődött ámbráscet gyomortartalma részletesen 

A műanyag hulladékkal kapcsolatban a leginkább aggasztó tényezőt az óceánok nyíltvízi 

régiójában lebegő műnyag mikrorészecskék jelentik. Ezeknek az 1-5 mm nagyságrendű 

műanyag törmelékdaraboknak a lebomlása akár évszázadokat is igényelhet (Fossi és mtsai, 

2012). A környezetbe kikerülő műanyag utánpótlása a világtengerbe folymatos, amióta 

világszerte elterjedt a műanyagok használata. Kutatások szerint a Földközi-tenger 

északnyugati területén mért átlagos műanyag mikrorészecske eloszlás azonos nagyságrendű az 

Észak-Csendes-óceáni áramlatban tapasztaltakkal. 

A mikrorészecskék kétféle módon juthatnak a tengerekbe: a már mikrorészecske méretű 

szennyezőanyagok direkt befolyásával vagy a nagyobb méretű hulladékok eróziójának 

következtében (Andrady, 2011). Mikroméretű műanyag részecskék származhatnak például a 

kozmetikai iparban használatos arcradírokból, vagy a part mentén működő hajó-bontókban 
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használt ipari csiszolóanyagokból. Legnagyobb mennyiségben mégis a hulladékot érő erózió 

következtében történő feldarabolódásból származhatnak.  

A műanyag hulladékok degradációjának sebessége különbözik a szárazföldön és a 

tengervízben. A Nap UV sugárzásának és a levegőnek köszönhetően a tengerparton 

elhelyezett szemét hatékonyabban bomlik, míg a tengerben a folyamat lényegesen elhúzódik 

az alacsonyabb hőmérséklet és oxigén koncentráció miatt. 

A parton hagyott, lebomlásnak indult műanyag magas hőmérsékletnek van kitéve, ráadásul, ha 

az anyag sötét színű, a napfény infravörös sugarainak elnyelése miatt még magasabb lesz a 

hőmérséklete. Felületén oxidációs folyamatok indulnak meg, ennek eredményeképpen egy 

gyenge, törékeny felületi réteg keletkezik, számos mikrorepedéssel. Ez az érzékeny réteg 

könnyen letöredezik a hőmérséklet vagy páratartalom ingadozására, és a homokkal való 

súrlódás hatására, így létrejönnek a műanyag mikrorészecskék. 

A műanyag részecskék a tenger felületén akkumulálódnak, jellemzően a víz-levegő 

határfelületen, amely a neuszton élőhelye (Fossi és mtsai, 2012). A Fossi és munkatársai által 

vizsgált közönséges barázdásbálnák az északnyugati Mediterráneumban található Pelagos 

Menedékhely (Pelagos Sanctuary) területén élnek. Szűrő táplálkozásmódjukkal hatékonyan 

veszik fel a műanyag mikroszemcséket a szervezetükbe. Az állat minden merítéssel 70000 

liter vizet vesz fel, és ezt jellemzően a felszín közelében teszi, így kerülnek be szervezetébe a 

felszínen összegyűlt mikroszemcsék. Anyaguk jelentős forrása lehet lipofil vegyi anyagoknak 

és egyéb szennyezőanyagoknak, mint a polietilén, a polipropilén, vagy a ftalátok. Továbbá 

adszorbeálják és így szállítjak a legkülönbözőbb vegyi anyagokat, például a feljebb említett 

PCB-t és DDT-t. A felületaktív emésztőenzimek az adszorbeálódott toxikus öszetevőket a 

véráramba juttatják. Ezek korábban említett potenciális endokrin diszrupciós hatása 

veszélyeztetheti a populációk túlélését. A kutatás során három szempont szerint vizsgálták 

meg a terület szennyezettségét. Először is vízmintát vettek a neuszton és a plankton 

élőhelyéről a vízfelszínről és a vízoszlopból, majd megvizsgálták, milyen planktonikus 

szervezetek és mennyi műanyag mikrorészecske található a mintákban. Meghatározták a 

mikrorészecskékben a ftalátok koncentrációját, végül a 2007-2011 között Olaszország 

partjaira vetődött közönséges barázdásbálnák zsírmintáiban is megmérték ugyanezt. Az 

eredmények alapján kiderült, hogy a Mediterráneumban élő közönséges barázdásbálnák 
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folyamatosan, növekvő mennyiségű szennyezőanyag terhelésnek vannak kitéve, ami a 

műanyag mikroszemcsék lenyelésével jut be a szervezetükbe. A közönséges barázdásbálna az 

IUCN Vörös Lista szerint a veszélyeztetett kategóriába tartozik, az idézett tanulmány tehát 

felhívja a figyelmet egy konkrét veszélyforrásra. A közönséges barázdásbálna fő tápláléka a 

Földközi-tengeren a planktonikus északi-krill (Meganyctiphanes norvegica), természetesen 

évszaktól függően más rákokkal kiegészítve. A bálna vagy közvetetten, a planktonikus 

táplálékon keresztül, vagy közvetlenül a vízből, a hatalmas mennyiségű víz lenyelésével juthat 

hozzá a műanyag darabokhoz.  

A tanulmány következtetésében a vizsgált területet műanyag mikrorészecske „forrópontnak” 

nyilvánították. Az eredmények alátámasztják a további vizsgálatok és monitorozás 

szükségességét a szilás ceteken kívül más szűrő életmódot folytató fajokon is. 

4.5.5 Zajszennyezés 

A tenger saját zaján kívül sok antropogén hangforrás könnyen megzavarhatja a tengeri 

élővilágot, mivel ezek az élőlények magát a hangot használják tájékozódásra, kommunikációra 

és vadászatra (Hatch and Wright, 2007). 

A fény nem terjed olyan jól a víz közegében, így evolúciósan a hallószerv vette át a fő 

szerepet a tengeri emlősök tájékozódásában. A tengerek emberi használata, úgymint a hajózás, 

a haditengerészet, a kőolaj és földgáz kutatás és a rekreációs tevékenységek népszerűsége 

extrém mértékben növelte meg a tengerek vizeibe jutó zaj mennyiségét. 

  

 5. ábra. Cetek által használt és az antropogén hangforrások 
frekvenciái 
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Az ember által generált zajok hatása a tengeri élőlényekre sok tényezőtől függ, ilyenek a hang 

természete, frekvenciája, intenzitása, időtartama és függ magától a fajtól is (IFAW, 2008). A 

káros hatások megítélésében még sok a bizonytalanság, de sorra gyűlnek az erre vonatkozó 

eredmények, mind több kutató és nemzetközi szervezet figyelme irányul e témára. A tengeri 

emlősökön megfigyelt hatások közül a három legaggasztóbbat fontos kiemelni. Elsőként azt, 

hogy az intenzív hanghatás sérüléshez vagy pusztuláshoz vezethet, továbbá a növekvő stressz 

befolyásolhatja az immunrendszert és a reprodukciós folyamatokat. Másodszor, a nem 

természeti zajhatások elmaszkírozhatják a cetek által kommunikációhoz, vadászathoz, 

párválasztáshoz és a tájékozódáshoz használt hanghullámokat (5. ábra). Továbbá 

viselkedésbeli változásokat okozhat szaporodás, illetve utódnevelés közben, valamint 

gátolhatja a megszokott migrációs útvonalak és táplálkozási helyszínek használatát. Nem 

szükséges, hogy a zavaró hang feltétlenül ugyanazon a frekvencián szóljon.  

A levegő útján terjedő hang erősségének mérésére univerzálisan használatos standard a decibel 

(dB). Ez logaritmikus skálán fejezi ki a hang intenzitását, tehát ez azt jelenti, hogy egy kisebb 

dB növekedés valójában erős hangintenzitás növekedést jelez. Azonban ez az érték az emberi 

hallástartományra lett alapozva, a víz alatti hanghatások mérésére nincs hasonló standard 

skála. A leginkábba használatos egység a hangnyomás szint, amit sokszor dB-ben adnak meg 

1 mikroPascal nyomásra vonatkoztatva. Magas és alacsony frekvenciájú hangok detektálása is 

eltérő lehet. 100 Hz-es hang akár több száz vagy ezer kilométerről kiszűrhető, 100 kHz viszont 

pár kilométer után már nem detektálható. Az egyes bálna fajoknál jellemző hosszú és mély 

hangok az óceánok hatalmas vízterében a hosszú távok megtételéhez alkalmasak. 

A következőekben kifejtem az egyes fontosabb zajhatások problematikáját. 

Szeizmikus földkutatás 

Geofizikai kutatásokban részt vevő hajók légpuskával erős hanghullámokat lőnek a tengeri 

aljzat felé, a tengerfenékben rejlő fosszilis energiaforrások felderítése végett. A hang 12-18 

puska sorozatos elsütéséből származik (IFAW, 2008). Ezek az eszközök sűrített levegőt lőnek 

a vízbe, így keletkezik a hanghatás. A hang lefele halad a vízoszlopon, behatol az aljzatba, 

illetve onnan visszaverődik és a visszaverődő hangot a felszínen elemzik. Bár a hangot 

leginkább lefelé terjedő irányba fókuszálják, egy bizonyos része horizontálisan is tovább 

terjedhet (Hatch és Wright, 2007). Maga a hangkibocsátás 40 ms-ig tart, amit 7-20 
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másodpercenként újra ismételnek órákon, vagy akár napokon át. A szeizmikus vizsgálatok 

ugyan egy bizonyos áreára korlátozódnak, ahol potenciálisan fellelhető valamiféle kinyerhető 

energiahordozó, a kibocsájtott szignál akár ezer kilométereket is megtehet a tengerekben. A 

hangnyomás hatalmas, a forrásnál akár a 259 dB-t is elérheti (IFAW, 2008). 

Ipari hajózás 

A nagy méretű teherhajók motorja, propellerjei és fogaskerekei változó mértékű, mégis 

jelentős zajkeltésre képesek. A propellerek által keltett buborékok a rotáció miatt összeesnek 

és ez hanghatást eredményez (Hatch és Wright, 2007), vagyis a propeller nagy nyomása által 

keltett buborékok felrobbannak és ez okozza a motoros hajók által keltett hanghatás nagy 

részét (IFAW, 2008). Ahogy az 5. ábrán is látni lehet, ez a hang interferál sok cet vokalizációs 

frekvenciájával, főként a nagy méretű sziláscetekével. A hang 150 és 195 dB közötti erősségű, 

de ami a legfontosabb, folyamatosan jelen van. A világ kereskedelmének 90 %-a kötődik a 

hajózáshoz, továbbá a hajózható területek nagysága a globális felmelegedés miatt egyre 

növekszik, hiszen a felolvadó jég miatt egyre több, korábban nem használatos útvonal 

bevonható a kereskedelembe. Napjainkban a kereskedelmi hajók száma több mint 97000. Ez 

az elkövetkezendő évtizedben akár háromszorosára is nőhet, ezzel még nagyobb 

zajszennyezést generálva a tengeri életterekben.  

Tengerészeti szonár és a partravetődések kapcsolata 

Az aktív szonár (sonar = SOund Navigation And Ranging) alkalmazása a halászatban, 

oceanográfiai kutatásokban, térképezésekben és a tengerészeti gyakorlatban elég közkedvelt 

(Peter G. H. Evans és Lee A. Miller). Maga az aktív szonár olyan eszköz, ami a kibocsájtott 

hang visszaverődő hullámai segítségével egy akusztikus vevőrendszerrel összekapcsolva 

lokalizálni, klasszifikálni és detektálni képes az ott lévő tárgyakat. 1990 óta gyanítják a 

tudósok, hogy a szonár negatív hatással lehet a cetfélékre, különösen a nagy mélységekbe 

merülő fogascetekre. A Bahama-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek körzetében történt 

tömeges partravetődési események során az elpusztult egyedeken végzett vizsgálatok 

multifokális vérzést és a fül károsodását mutatták ki. A partra vetődött fajok nagyrésze a 

csőröscetek családjába tartozott.. Mint utólag kiderült, valamennyi fenti partravetődési 

esemény időbeli egyezést mutatott az Egyesült Államok és Európa vizein folytatott 

haditengerészeti gyakorlatokkal.  
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A bahamai esemény során 17 állat került ki a partra, melyekből 15 egyed a csőröscetfélék 

(Ziphiidae) családjába tartozott. Náluk nem jellemző az erős szociális kötődés, így a csoportos 

partra vetődés. Hét állat elpusztult, a maradék tíz egyedet sikerült visszajuttatni a tengerbe. A 

jobb állapotban megmaradt tetemeken elvégzett boncolás során léziókat mutattak ki a 

szívizomban, ami partra vetődött és ott elpusztult cetekre kifejezetten jellemző, ekkor ugyanis 

a kiváltott stressz sok esetben a kardiovaszkuláris rendszer összeomlását okozza. A 

koponyavizsgálatok során kiderült, hogy 3 egyedben bevérzések voltak a cochleában. Ez a 

sérülés önmagában még nem feltétlenül vezet tartós halláskárosodáshoz, és nem vezethetett 

direkt módon puszuláshoz. A vizsgált állatok a partra vetődés által okozott stresszbe 

pusztultak bele, de maga a kraniális trauma idézhette elő, hogy kikerültek a partra. 

Ma még nem tudjuk pontosan, hogy a szonárok miért váltanak ki partravetődést (Fernández és 

mtsai, 2003). Feltételezhető, bár még nem bizonyított, hogy egy a keszonbetegséghez nagyon 

hasonló tünetegyüttes is szerepet játszik a folyamatban. 

4.6 Ütközés hajóval 

Az óceánjáró és teherhajók száma évről évre növekszik, számos módon veszélyeztetve a 

tengeri élőlényeket, különösen a nagytestű tengeri emlősöket (Silber és mtsai 2010). 

Különösen aggasztó, hogy a hajókkal történő ütközés veszélyeztetett fajokat is érint, Silber 

tanulmányában a 2007-es évre 750 baleset jutott. Sok esetben ezek a számok nem biztos, hogy 

valós adatokat tükröznek, hiszen valószínű, hogy az ütközések egy részét a tetem hiányában 

észre sem veszik, vagy nem jelentik. Ha esetleg előkerül a tetem azon már nem feltétlenül 

lehet a halál okát teljes bizonyossággal megállapítani, ha egyszer már oszlásnak indult. A 

legegyértelműbb, ütközésre utaló sérülések a törött csontok, véraláfutások, vagy a propellerek 

által ejtett vágások. 

Az egyik leginkább veszélyeztetett faj, az északfoki-bálna (Eubalaena glacialis) esetében a 

hajóval való ütközés jelentősebb veszélyforrás, mint a többi nagyméretű bálnafajnál. A 

populáció mindössze 300-400 egyedet számlál, 1986 és 2005 között 50 pusztulást jelentettek, 

aminek 38 %-a ütközésnek köszönhetően történt. Több lépést is tettek az ilyen esetek 

visszaszorítására, kiadványokat jelentettek meg amelyekben a hajók sebességének 

csökkentését indítványozták. Nehéz vizsgálni az ütközés előtti pillanatokat, ezért még nem 
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értjük pontosan, hogy az állatok miért is nem kerülik el a közeledő hajót. Nagy méretű 

sziláscetek relatíve mozgékonyak, és könnyen megzavarhatók akusztikus ingerekkel, tehát 

elméletben észlelniük kellene a közeledő hajókat, hacsak nem végeznek olyan tevékenységet 

(szaporodás, táplálkozás), ami elvonja a figyelmüket a környezet zajairól. Egy szimulációs 

kísérlet során hajózajról rögzített felvételekre adott válaszreakciót vizsgáltak néhány egyeden 

amelyek kevés elkerülési viselkedést mutattak az ütközés előtti pillanatoknak megfelelő 

időpontban. Ezáltal feltételezhető, hogy az állatok utolsó menekülési válasza okozhatja az 

ütközések egy részét. Az északfoki bálna ütközési eseményeknek való nagyobb fokú kitettsége 

részben lassabb úszásának, a felhajtóerőnek és a jellemzően humán tevékenységekkel áthatott 

partmenti övezetben lévő élőhelyének köszönhető. 

 Az észak-amerikai tengerekhez hasonlóan a Mediterráneumban is számos ilyen esettel lehet 

találkozni, hiszen a tengeri forgalom, különösen a nyári időszakban, nagyon magas (Panigada 

és mtsai, 2006). Minden évben 220000 hajó szeli át a Földközi-tenger medencéjét, ezek között 

vannak kompok, gyors kompok, szárnyashajók, tengerészeti hadihajók, halászhajók, 

bálnanéző tursitahajók, valamint rekreációs célra használt hajók. Panigada és munkatársai 

összevetették a környék adatbázisait és a partravetődési és fotó-identifikációs katalógusokból 

összegyűjtött adatok alapján kiderítették, hogy a Földközi-tengeren 1972 óta legalább 43 

közönséges barázdásbálna pusztult el hajóval történt ütközés következtében. A halálos 

balesetek száma április és szeptember között nagyobb volt, mint október és március között, 

ami összhangban van a tengeri forgalom nyári növekedésével. Ez a faj tavasszal és nyáron 

intezív táplálkozási aktivitást mutat és előfordulhat, hogy a táplálékszerzésre összpontosított 

figyelme miatt kevésbé észleli a közeledő hajókat.  

A gyors kompok okozták az összes eset 12,5 %-át, de mivel 1996 óta működnek, ténylegesen 

az incidensek 42,9 %-áért felelősek. Ennek oka a nagy sebesség, illetve a hajók számának és 

forgalmának évről-évre történő növelése. A közönséges barázdásbálnák esetében sem 

tisztázott, hogy miért nem kerülik el a közeledő hajókat. Ez a faj sebesen úszik, akár 55 km/h-

ra is képes felgyorsulni, azonban a korábban említett táplálkozás, vagy a pihenési fázis 

könnyen elvonhatja figyelmét a környezet zajairól. 

Az ütközésének számának csökkentésére több megoldást is indítványoztak, többek között 

akusztikus jelzőkészülékeket, szonárokat, vagy képzett megfigyelőket a hajók fedélzetén, de 
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végezetül egyik sem bizonyolt hatásosnak, vagy azért mert túl drága, vagy egyszerűen nem 

bizonyult hatékonynak. 

Akár veszélyeztetik az ütközések a populációt, akár nem, a többi környezeti hatással együtt 

kiegészülve a jelenség mindenképpen aggasztó. A kutatók szerint a megoldás a hajók 

sebességének csökkentésében rejlik, különösen azon a területeken ahol nagy számban 

fordulnak elő az állatok. Alacsonyabb sebességnél esélyt adnak az állatnak az elkerülésre, 

valamint a hajót vezető személyzetnek is arra, hogy észrevegye és elkerülhesse az útjába 

kerülő cetet. Spanyolország 2007-ben indítványozta, hogy a Gibraltári-szoroson áthaladó 

hajók korlátozzák a sebességüket egy adott csomóra, az ott élő cetekre való tekintettel (Silber 

és mtsai, 2010). Fontos lenne még továbbá monitorozni a cetek előfordulását, így a kompok 

útvonalát olyan területeken lehetne átvezetni, ahol a közönséges barázdásbálnák kisebb 

valószínűséggel fordulnak elő (Panigada és mtsai, 2006).  

4.7. Globális felmelegedés 

A cetpopulációknál az ökológiai niche 3 legfontosabb tényezője a vízhőmérséklet, vízmélység 

és a zsákmányszervezetek abundanciáját meghatározó tényezők, úgymint a tengerfenék 

topográfiája, a tengeri áramlatok és a primer produkció (MacLeod, 2009). Ezek közül a 

vízhőmérséklet hatása korlátozza legjobban a globális térbeli elterjedésüket, mivel a többi 

tényező leginkább az egyedek adott területen belüli eloszlását szabályozza. 

Konzervációbiológiai intézkedési tervek kialakításánál fontos megismerni egy adott faj által 

betöltött niche minél több paraméterét. Általában, ha egy faj környezete változik, erre az 

elterjedésük változtatásával reagálnak úgy, hogy közben a niche-ük által meghatározott 

környezeti tartományban (environmental envelope) maradjanak. Ez az alapja a niche-

konzerváció modelljének, ami feltételezi, hogy idővel a fajok földrajzi elterjedése változni fog, 

a lokális vagy akár globális változásokkal egyidejűleg. Ilyen változásokat okoz és 

feltételezhetően fog okozni a klímaváltozás sok állat is növény életterében.  

A cetek esetében néhány faj, úgy mint a narvál, a beluga és az északfoki-bálna földrajzi 

elterjedése az északi poláris területekre korlátozódik, tehát nagy mértékben ki lesznek téve a 

klímaváltozás hatásainak. Elterjedési területük várhatóan jelentősen csökken, mivel a 

jégtakaró visszahúzódásával az élőhelyük mérete is zsugorodik.  
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Bár sok faj a világtenger nagy részén előfordul, például a kardszárnyú delfin, vagy a 

hosszúszárnyú bálna, a legtöbb cetfaj limitált elterjedésű. Ennek okai között szerepelhet az 

élőhely preferencia, a fajok közötti verseny, vagy az evolúciós leszármazási útvonalak 

alakulása, a cetfajok által benépesített áreák leginkább mégis a víz hőmérsékletével 

jellemezhetők. Például a fehércsőrű delfin (Lagenorynchus albirostris) endemikus faj az 

Atlanti-óceán északi tengereiben, míg a sisakos delfin (Stenella clymene) élőhelye a melegebb, 

szubtrópusi-trópusi atlanti vizek. Fontos megemlíteni azonban, hogy mai napig kevés az 

ismeret a különböző cetekfajok niche-e által definiált klimatikus envelope ról.  

A tengervíz hőmérséklete máris emelkedést mutat az elmúlt száz valamit harminc év korábbi 

adataihoz képest, (IPCC, 2013) és előrejelzések szerint a Föld felszíni hőmérséklete a 21. 

század végére 1,1 és 6,4 Celsius fok között fog emelkedni a klímaváltozás hatására (MacLeod, 

2009). Ennek következtében a legtöbb faj vízhőmérséklet által koráltozott elterjedési területe 

valószínüleg eltolódik, hogy a preferált tartományban maradhassanak. A trópusi öv várhatóan 

a magasabb szélességi fokok felé, a mérsékelt öv a sarkok felé tolódik, a sarkvidékek 

kiterjedése pedig csökkeni fog.  

Bár a cetfajok elterjedési területeiről és vízhőmérsékleti optimum tartományáról rendelkezésre 

álló információink hiányosak, a MacLeod (2009) által elvégzett kvalitatív felmérés alapján a 

klímaváltozás által okozott vízhőmérséklet változás potenciálisan a cetfajok 88 %-ra hatással 

lehet. A lokális batimetriai viszonyok és a fajok által preferált habitatok együttes hatása 

csapdába ejthet fajokat, vagy földrajzilag izolált populációkat, ezzel megakadályozva azt, 

hogy földrajzi elterjedésük megváltoztatásával kövessék a klímaváltozás okozta 

hőmérsékletváltozást. Mindazonáltal kevés közvetlen bizonyíték van arra, hogy a változások 

az előrejelzett módon fognak bekövetkezni. Néhány azokat igazoló konkrét észlelés azonban 

történt, például Skóciában partra vetődési események során előfordultak melegebb vizekből 

száramzó fajok, miközben az ottani hőmérsékletre jellemző fajok száma csökkent. Ez 

alátámasztja a trópusi fajok elterjedési területének sarkok fele húzódásáról szóló elképzelést. 

Ha változik a hőmérséklet és a fajok ezzel a változással együtt élőhelyet váltanak, az új 

közösségek létrejöttét, valamint új interspecifikus interakciókat eredményezhet. A Földközi-

tenger esetében is megtörténhet, hiszen ez a Gibraltári-szoros által, a hidegebb atlanti vizektől 

leválasztott terület. A keleti része cetek tekintetében viszonylag fajszegény, vagyis a trópusi és 
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szubtrópusi Stenella és Mesoplodon fajok hiányoznak. Ha a hőmérséklet emelkedik, 

előfordulhat, hogy a nyugatibb területeken élő fajok kolonizálni fogják a faj és 

táplálékszegényebb keleti vizek erre alkalmas területeit, azonban a következményeket nagyon 

nehéz megjósolni. Lehetséges, hogy egy újonnan megjelenő faj teljesen kizár egy másikat az 

általa preferált habitatról, új patogének és paraziták kerülhetnek be a fajok találkozása által, 

valamint korábban izolált populációk keveredésének hatására megszűnhet bizonyos 

populációk genetikai egyedülállósága.  

Azonban a cetek csak az ökoszisztéma egy komponensét képviselik egy biogeográfiai zónán 

belül, viszont a hőmérséklet változás minden bizonnyal hat a többi élőlényre is. A cetek 

monitorozása viszont relatíve egyszerűbb feladat, mint számos más tengeri élőlényé, ezért 

megfelelő indikátorfajai lehetnek a klímaváltozás tengeri ökoszisztémákat érintő hatásainak.  

A klímaváltozás hatására azonban a cetek egy másik veszélynek is ki vannak téve. A 

nagymértékű vízvirágzásokat okozó algák biotoxinjainak hatása káros lehet, és a virágzások 

világszerte egyre nagyobb gyakorisággal fordulnak elő, egyre több területen (Doucette et al., 

2012). Ha a klímaváltozással kapcsolatos előrejelzések beigazolódnak, akkor a probléma 

egyre fokozódik.  

A teljesség igénye nélkül azokat a fajokat és az általuk termelt toxinokat szeretném 

megemlíteni, amelyek bizonyítottan közre játszottak egy adott halálozási eseményhez. A 

saxitoxin egy dinoflagelláták által termelt toxin, melyet egy az Egyesült Államok partjainál 

bekövetkezett tömeges hosszúszárnyú bálna partavetődési esemény után mutattak ki (Fire és 

Dolah, 2005). Magukból a cetek nem, hanem az általuk fogyasztott makréla tartalmazta a 

toxint. Érdekes, hogy az állatok a partra vetődés előtt 90 perccel még normális viselkedést 

mutattak.  

A domoinsav egy kovamoszat faj által termelt biotoxin, több tömeges partravetődési esemény 

indikátoraként ismert.  

A brevetoxin a floridai vörös vízvirágzásokat okozó Karenia brevis dinoflagelláta által termelt 

biotoxin. Egy 2004-es floridai tömeges partravetődési esemény során 107 palackorrú delfin 

pusztult el brevetoxin mérgezésből kifolyólag. Gyomortartalmuk tele volt egy heringféle, a 

menhaden (Brevoortia tyrannus) megemésztetlen maradványaival és a brevetoxin 
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koncentrációja is igen magasnak bizonyult. Ehhez a toxinhoz kapcsolódó legnagyobb 

pusztulás azonban 2005-6 között történt ugyanezen a floridai területen, amelynek során 

számos cetfajt és egyéb tengeri élőlényt érintett a mérgezés. Legalább három partra vetődési 

esemény kapcsolódik ehhez az időszakhoz, és az elpusztult állatok közül 80 egyedből 

származó mintában volt kimutatható a magas brevetoxin koncentráció 

5. Cetek élőhelyeinek megőrzése  

A tengeri élőhelyek kutatása és megőrzése, bár sokszor nehézségekbe ütközik, de rendkívül 

fontos a humán hatások fokozódó mértéke miatt (Cañadas és mtsai, 2005). Hosszú távú 

konzervációs stratégiák megalapozása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a populációkat 

és az élőhelyeket érő negatív emberi hatásokat enyhíteni lehessen.  

Az egyik legtipikusabb tengeri konzervációs elképzelés a védett tengeri területek létrehozása 

(marine protected areas, továbbiakban MPA). A MPA definició szerint olyan területet jelent, 

ami magába foglalja a teljes parti régió valamennyi övezetét az árapály zónával kezdve, 

továbbá a felette elhelyezkedő neritikus régiót, annak teljes biótájával, történelmi és kulturális 

értékeivel. A területek bizonyos részei, vagy teljes egésze állami kézben van és törvényi 

védelem alatt áll (Hoyt, 2008b). Érzékeny, veszélyeztetett fajok és ökoszisztémák, valamint 

ezen területek biodiverzitásának megőrzése, a kihaláshoz vezető veszélyek csökkentése, és az 

ökoszisztéma-integritás újrateremtése a legfontosabb kitűzött cél. További feladata, hogy 

növelje a területen élő halak és gerinctelenek produktivitását, például azzal, hogy kritikus 

területeken betiltja a halászat minden formáját (no-fishery zone). A MPA tevékenységi 

köréhez tartozik, hogy a széles nyilvánosság figyelmét felhívja a tengeri környezet 

megőrzésének fontosságára. A tengeri emlősök esernyőfajainak konzervációjával széles 

pozitív hatást lehet elérni, ezért fontosak a célzott kezelések. 

Napjainkban több, mint 11000 MPA létezik, így a világ tengereinek 2, 12 %-a tartozik MPA 

területek közé, ezen belül a fokozottan védettek (highly protected, IUCN Category I) aránya 

még kevesebb. (http 8). 

A MPA területek kijelölése nem egyszerű, hiszen a kritériumok pontos megállapításához 

hosszú távú kutatásokra lenne szükség, ami akár éveket-évtizedeket venne igénybe, azonban 

sok esetben ennél lényegesen gyorsabb reakcióra van szükség, így a gyakorlatban sokszor csak 
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részleges információk alapján hoznak döntéseket (Hoyt, 2008b). A kijelöléshez fontos 

megállapítani a kritikus habitatokat, tehát olyan területeket, ahol a cetek táplálkoznak, 

pihennek, szaporodnak és utódot nevelnek. 

A kijelölt területeket többféle módon is lehetséges kezelni. Az EU Habitat Direktívája által is 

javasolt megoldás a többféle használat megvalósítása (multiple-use management), amely 

szabályozza, vagy is „elfogadható” mértékben engedélyezi a hajózást, a halászatot és a 

rekreációs hajóhasználatot. A másik menedzsment típus során zónákat alakítanak ki egy MPA 

területén, egy-egy zónába megpróbálnak belesűríteni minél több, egymással kompatibilis 

emberi tevékenységformát. A cél az, hogy lehetőleg az összes emberi tevékenység beleférjen 

úgy, hogy csak néhány zónát érintsen. Az ökoszisztémák komplex folyamatai és az ebbe 

beleavatkozó emberi hatások együttes hatását nagyon fontos megérteni, ehhez szükséges az 

ökoszisztéma-alapú kezelési terv. Egy humán hatásoktól mentes helyszínen mindez 

szükségtelen lenne, de mivel napjainkban a legtöbb tengerre ez nem igaz, ezért 

elengedhetetlen a hatásokkal számolni az ökoszisztémákon belül. Ez nem azt jelenti, hogy a 

tengereknek és a tengeri élőlényeknek kellene alkalmazkodni az emberi tevékenységekhez, 

sokkal inkább azt, hogy egy elfogadható mértékű emberi jelenlét velejáróit kell tudni 

beletervezni az ökoszisztémák kezelési tervébe. 

Egy terület MPA-nak nyilvánításához az indítványnak hosszú jogi utat kell megtennie. Jobb 

esetben állami, vagy nemzetközi szervezetek segítik az indítványozó kutatók munkáját. Ezt a 

feladatot az észak-atlanti medence területén jellemzően az ACCOBAMS (Agreement on the 

Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterrenean Sea and contiguous Atlantic Area) 

és ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans in the Baltic, Northeast 

Atlantic, Irish and North Seas) egyezmények tagjai és munkatársai látják el (http 9, 10). 

ACCOBAMS volt az első, országokat összekötő ilyen egyezmény, amely képessé tette őket a 

közös cél érdekében történő együttműködésre, ami nem volt más, más mint az említett 

szubrégiók területén élő ceteket veszélyeztető hatások csökkentése, védett területek 

létrehozásával (http 9). Ezekben az országokban az állami szféra is szerepet vállal az ember és 

a cetek közti interakciók szabályozásában, kutatások támogatásában és a folyamatos 

monitorozásban, valamint a tájékoztató jellegű oktatásban. ASCOBANS hasonló jellegű 
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egyezmény, mely a Bonni Egyezmény égisze alatt született 1991-ben és lépett hatályba 1994-

ben (http 10).  

Fontos még kiemelni, hogy bár egyes területeken védelem alatt állnak az állatok, vannak fajok 

amik hosszú migrációs utakat járnak be az egyezményekhez nem csatlakozó, más országok 

vizeiben. A Bonni Egyezmény, vagyis CMS (Convention of Migratory Species of Wild 

Animals) valójában ennek orvoslására hivatott (http 11). A CMS összeköti azokat az 

országokat amelyek a migráns fajok útvonalába esnek és jogi alapot teremt nemzetközileg 

koordinált konzervációs tevékenységeknek. A cetek esetében a legtöbb fontos mélyvízi 

élőhely a parttól távol, nemzetközi vizekre esik, és ezeken a területeken semmilyen 

szervezetnek nincs esélye MPA-t létrehozni (Hoyt, 2008b).  

1999-ben azonban megszületett az első olyan MPA, amely a Földközi-tenger nemzetközi 

vizeit, a nyíltvízi régiót is magában foglalja egy közel Magyarországnyi területen, francia 

monacoi és olasz vizek mentén (Pelagos Sanctuary for Mediterranean Marine Mammals). 

Területének 50 %-ába mélyvízi élőhelyek tartoznak és 3 ország együttes elhatározásból 

született, ami szintén figyelemreméltó. Ez a terület rezidens ámbráscet, közönséges 

barázdásbálna, Cuvier-csőröscet (Ziphius cavirostris), csíkos delfin (Stenella coeruleoalba), 

palackorrú delfin, Risso-delfin (Grampus griseus) és közönséges delfin (Delphinus delphis) 

populációknak nyújt otthont. Ez a kiemelkedő jelentőségű tengeri konzervációbiológiai lépés 

fontos példája a közös cél érdekében történő nemzetek közötti összefogásnak. 
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6. Következtetések 

Ahogy a legtöbb feldolgozott téma alapján megállapítható, hogy a ceteket érintő humán 

hatások skálája széles. Egy-egy hatás önnmagában is teher a tengeri élőlényekre nézve, de 

mindezek együttes hatása hosszú távon komoly problémákat okozhat. A tengerek kihasználása 

túlzott mértékű és jelen állapotában nem fenntartható. A kutatások az elmúlt néhány 

évtizedben egyre több figyelmet fordítanak a pusztítás mértékének felderítésére, azonban az 

információk egyelőre még hiányosak. Általánosan ismert tény, hogy a Föld nagyobb részét 

borítja tenger, mint szárazföld, ha más által nem is, így érzékelhető, hogy az óceánokról és 

annak flórájáról, faunájáról szerzett ismeretek bővítése elengedhetetlen. A munkám során 

olvasott tanulmányok rávilágítottak - többek között - a tengerek szennyezésének mértékére. 

Az évi 500 milliárd forgalomba kerülő műanyagzacskó csak egyetlen információ a rengeteg 

adat közül, mivel ezek legnagyobb része a tengerparti hulladéklerakókba jut, önmagában is 

elég súlyos tényező. A rohamosan növekvő hajóforgalom és az ipari halászat szabályozása 

elég alacsony szintű, egyes kutatások eredményei szerint ezek drasztikus visszafogása lenne 

hathatós megoldás. Változtatásra mindenképpen szükség van. Létfontosságú az ökoszisztéma 

kezelési terveken és nemzetközi összefogáson alapuló védett tengeri területek kijelölése minél 

nagyobb területeken, és az ottani hajóforgalom és halászat szigorú szabályozása valamint a 

cetek monitorozása. A konzervációbiológia összetett tudományág, így a társadalmi kérdések 

és problémák is elengedhetetlen összetevői a tengeri konzerváció gordiuszi csomójának.  
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7. Összefoglalás 

Munkám során környezeti hatások hosszú sorát vonultattam fel, hogy bemutassam a tengerek 

és a cetek habitat degradációjának folyamatát. A trofikus hálózatok rendszere komplex és 

ennek köszönhetően valamennyire rugalmas, egy bizonyos - általunk nem ismert - határig. A 

táplálékláncra az ipari halászat növekvő tendenciát mutató tevékenysége veszélyt jelent. 

Többek között amiatt, mert nem hagyja regenerálódni a fogascetek számára zsákmányt jelentő, 

megtizedelt halpopulációkat, valamint a nem megfelelően célzott, mennyiség központú 

halászati technikák által, amelyek a mellékfogások következtében a csúcsragadozókat 

eliminálják a rendszerből. A tengerekbe juttatott szemét már szinte „eggyé” vált a nagy tengeri 

áramlatokkal és egy hatalmas, örökké tartó körforgás része, ezt kiegészítve a tengerekbe jutó, 

hulladékokon akár adszorbeálni képes külöböző kémiai szennyezőanyagokkal és 

származékaikkal. Ezek különös veszélyt jelentenek egy, a trofikus lánc csúcsán táplálkozó 

élőlény számára, legyen az cet vagy akár az ember. Az állandó zajhatásoknak kitett 

óceánokból származó kiemelkedő mértékű, szünet nélküli akusztikus diszturbáció okozhat 

fizikai sérülést, kommunikációs nehézséget, valamint változtathat az életfolyamatok 

fenntartásához fontos viselkedésformákban, mint a szaporodási és táplálkozási viselkedés. A 

kereskedelmi hajóflotta nő, hiszen az akár óceánokat átszelő teherhajókra egyre nagyobb 

szükség van, ezzel együtt nő a zajszennyezés mértéke is. Mindezek mellett a globális 

felmelegedés jelenségével is számolni kell, hiszen maga a klímaváltozás ténye már nem 

vitatott, idővel várható, hogy a hőmérséklet növekedésével a cetek életterei is eltolódnak, 

ennek következményeiről pedig egyelőre csak elképzelések vannak, ahogy azt korábban is 

kifejtettem az erre vonatkozó fejezetben. A legtöbb tanulmány során amit feldolgoztam, 

általában kevés háttér információ állt rendelkezésre. Ennek oka lehet az anyagi támogatás 

hiánya, valamint az, hogy a cetkutatást limitálják a rendelkezésre álló felszerelések és az 

emberi kapacitás. Már történt ugyan előrelépés a kutatási infrastruktúra fejlődése terén, de a 

legnagyobb problémát a különböző érdekek egyeztetése jelenti, annak ellenére, hogy a cél 

közös. Az előrelátó és fenntartható megoldások nem csak a cetek érdekét szolgálják hosszú 

távon, hanem az emberiségét is, hiszen a kettő sorsa elválaszthatatlan egymástól. 
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8. Summary 

My review demonstrates an extensive list of threats that clearly illustrates the degradation of 

oceans and cetacean habitats. The growing fishing industry heavily impacts the foodweb, 

which is although complex and therefore also resilient, but its compliance has a limit as fish 

stocks are unable to recover. Moreover, apex consumers are removed from the trophic chain 

due to bycatch as a consequence of quantity oriented fishing techniques. It is commonly 

understood that enormous floating garbage patches and gyres have „become one” as part of a 

neverending oceanic circulation, completed with the highly adsorbing chemical pollutants and 

harmful compounds. Organisms at the top of the food chain, whether they are cetaceans or 

human, are especially sensitive to the accumulation of these harmful substances. Furthermore, 

oceans are also exposed to a non-stop anthropogenic sound pollution that can cause physical 

damage, disturbance of essential communication and changes in vital behaviors such as 

reproduction and feeding. One major attributant to this underwater noise is shipping, and as 

economy keeps on growing, so do gigantic transoceanic cargo ships and their associated sound 

production. In addition, global warming is also an influence needed to be considered. With the 

estimated rising of temperature the habitats of cetaceans might shift and the consequences are 

only speculated. Most of the scientific papers I’ve studied, declared the absence of background 

information which is caused by difficulties in financial support as well as by the fact that 

research on marine wildlife is a very challenging discipline. In order to protect cetaceans from 

these threats, mitigation steps have already been done, but the many different fields of interest 

have to be attuned in pursuit of the common goal. Far-reaching and sustainable solutions 

would not only serve the interests of cetaceans but also of humans since their faith is 

inseparable from one another.  
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