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Rövidítésjegyzék 

 

DP- Deepwater Horizon 

EV- Exxon Valdez 

PWS- Prince-William szoros 

PAH- policiklikus aromás szénhidrogének 

EMC- Exxon Mobil Corporation 

BB- Barataria-öböl 

SB- Sarasota-öböl 

OPEC- Organization of the Petroleum Exporting Countries, Kőolaj-exportáló Országok 

Nemzetközi Szervezete 

OAPEC- Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, Kőolaj-exportáló Arab 

Országok Szövetsége 

USA- Amerikai Egyesült Államok 

OECD- Organisation for Economic Co-operation and Development, Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

KGST- Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 

SAR- Synthetic Aperture Radar, apertúra-szintézisű műholdradar 

WHOI- Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole Oceanográfiai Intézet 
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Bevezetés 
 

 

Dolgozatomban a tengeri haváriák megelőzésének és kezelésének lehetőségeivel 

foglalkozom, ezen belül is a fő hangsúlyt az olajkitermelések tengeri életközösségre mért 

hatásainak feltárására fektetem. Arra szeretnék rávilágítani, hogy az olajszennyezés az 

egész ökoszisztémára kiterjedő hosszútávú, visszafordíthatatlan következménnyel bír. 

Bemutatom az ok-okozati összefüggéseket, éppen ezért a szennyezés általános hatásainak 

leírása előtt röviden ismertetem a kőolaj és a kőolaj kitermelés történetét. Tanulmányozom 

a tengeri életközösséget érintő környezetszennyezést, a címadó olajszennyezések 

reverzibilis és irreverzibilis hatását, az eddigi és várható következményeket pedig konkrét 

példákon, a történelem legnagyobb olajkatasztrófáin keresztül szemléltetem. 

Manapság ez a téma egyre inkább a figyelem középpontjába került, de sajnálatos 

módon ennek fő oka a közelmúltban történt olajkitermeléshez köthető incidensek övezte 

rendkívüli mértékű médiafigyelem. Lehetőséget próbálok keresni a kockázatok 

csökkentésére, ezért a fogyó energiaforrásokat helyettesíthető alternatív energiák 

jelentőségére, végül a környezetvédelem, és azon belül is az olajkitermelés szabályzásával 

foglalkozó szervezetek növekvő, és egyre fontosabb szerepére térek ki. 

Előrevetíteném azonban, hogy a szakirodalomban nem mindig találunk objektív 

publikációkat, illetve a kormány és a környezetvédő szervezetek általában teljesen 

ellentétes véleményen vannak egymással. Így a hatások mértékét tekintve, sokszor csak 

találgatni tudunk.  

 

 

1. A haváriák 

 

 
A havária emberi tevékenység vagy természeti csapás következtében kialakuló 

váratlan, jelentős hatású, véletlenül okozott esemény. Egyfajta szükséghelyzet vagy 

veszélyhelyzet, mely a természeti környezetet, a természeti értékeket, a természet 

élőközösségét károsíthatja, veszélyeztetheti. Havária lehet, a teljesség igénye nélkül, 

többek között a tűzvész, árvíz, aszály, földrengés, szélvihar, ipari balesetek, légszennyezés, 
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vízszennyezés stb. Dolgozatom első felében bemutatom, hogy milyen lépéseket kell 

tennünk elkerülésük érdekében, majd kitérek a tengeri élőlényeket leglényegesebben érintő 

haváriákra, illetve ezen belül részletesen feltárom az olajkitermelés okozta 

olajszennyezések tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatását.  

 

 

1.1. A haváriák megelőzése 

 

 

A katasztrófák nagymértékű odafigyeléssel, szakmai hozzáértéssel, felkészültséggel 

és a megfelelő megelőző lépésekkel esetlegesen elkerülhetőek, illetve elháríthatóak. Ez 

általában különleges intézkedések bevezetését, specifikus törvényalkotást, valamint állami 

és nemzetközi szervezetek összehangolt együttműködését teszi szükségessé. A témát a 

dolgozatom későbbi szakaszában bővebben kifejtem. 

A biztonsági előírások, szabályzatok és veszélyhelyzeti tervek elkészítése 

nélkülözhetetlen, erre a veszélyes üzemeket általában jogszabály kötelezi. Hazánkban a 

munka törvénykönyve mentési, intézkedési, kárelhárítási, tűzvédelmi, veszélyelhárítási, 

valamint belső- és külső védelmi terv készítésére kötelez (1993. évi XCIII. törvény a 

munkavédelemről). Ez azért is nagyon fontos és elengedhetetlen, mivel a veszélyes 

anyagok tárolása, felhasználása és feldolgozása, magában hordja a súlyos ipari balesetek 

kockázatát.  

A munkavédelmi törvényben olvashatjuk, hogy „a rendellenes körülmények 

kialakulása esetére, a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a 

veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra tekintettel 

mentési tervet kell készíteni, a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. A mentési 

tervet valamennyi munkavállalóval ismertetni kell. A munkahelyen biztosítani kell a 

munkahelyi egészségnyújtás személyi, tárgyi és szervezési feltételeit. A veszélyforrások 

elleni védekezés módját a munkáltató köteles megállapítani” (részlet a 2011. évi CXCI. 

törvényből, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításából). 

Annak ellenére, hogy a többi nemzet törvénykezését nem ismerem, úgy gondolom, 

hogy az előbbi pár sorból képet kapunk arról, hogy mennyire összetett és széleskörű 
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ismeretek birtoklása szükséges a jogászok számára a fent megnevezett törvény 

megalkotásához. 

A fokozott biztonsági intézkedések ellenére azonban sajnos előfordulhatnak 

balesetek, ebben az esetben pedig gondoskodni kell az érintettek tájékoztatásáról, a 

megoldáskeresésről és a kárelhárításról. 

 

 

1.2. A tengeri életközösséget érintő haváriák  

 

 

„Bár a tengerek, óceánok méretük miatt hatalmas mennyiségű szennyet, 

hulladékot képesek elnyelni, napjainkban egyre gyakrabban hallani súlyos tengeri 

katasztrófákról” (Dr. Farkas János és Dr. Németh Szabolcs: Az Adriai-tenger élővilága). A 

téma bő kifejtése és a teljesség igénye 

nélkül, pár gondolat erejéig szeretnék 

ezekről említést tenni. „Főként a kikötők, 

hajógyárak és nagyobb települések 

környékén jut sok szennyezés a tengerbe. 

Ezek az algák elszaporodását idézhetik elő. 

Egyes algák mérgező anyagokat termelnek, 

melyek felhalmozódhatnak a kagylók 

testében, és az őket elfogyasztó emberek is 

megmérgeződhetnek” (Dr. Farkas János és 

Dr. Németh Szabolcs: Az Adriai-tenger 

élővilága). A primer producensek1 

(fitoplanktonok, algák, macrofitonok) 

szaporodását részben az emberi tevékenységből származó megemelkedett ammónia, nitrit 

és nitrát koncentrációk okozzák. A következmény eutrofizáció2, mely az oldott oxigén 

alacsony koncentrációjához vezet az alsó vízrétegekben és üledékben, és ez a hipoxiás 
                                                             
1 olyan szervezetek, amelyek szervetlen anyagokból szerves anyagot állítanak elő; általában 

fotolitoautotrófok vagy kemolitoautotrófok 
2 másnéven vízvirágzás; az a folyamat, melynek során az állóvizekben a tápanyag feldúsul, ezért 

elszaporodnak a primer producensek 

1. ábra: Egy halászhálóba gabalyodott közönséges 

levesteknős (Chelonia mydas). Ramon Dominquez 

fotója, (Letöltés ideje: 2014.12.07.,  

http://surfspots-gps.com/entangled-marine-debris-

causing-animals-to-suffer-in-ocean/) 
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állapot3 a gerinctelenek és a halak nagyszámú elhullásához vezet (Smith 2003). A 

kereskedelmi és létfenntartó célú túlhalászat és vadászat globális szinten okoz problémát. 

A halállomány, és más tengeri élőlények súlyos mértékű megfogyatkozásának viszont nem 

ez az egyetlen oka. Az építkezések redukálják a tengerparti élőhelyeket, beleértve a 

táplálkozási és szaporodási zónákat. A hajózás, a halászhajók által kinnfelejtett hálók, és 

sajnálatosan a búvártevékenység is mind-mind okozhat fizikai károkat.  

A tengerparti szemetelés és az illegálisan lerakott műanyaghulladék kritikus 

állapotokat teremt. A hulladékba belegabalyodhatnak és megsérülhetnek. A műanyag 

fennakad az állatok emésztőrendszerében és mérgező összetevők válhatnak ki belőle. 

Ezután egyre kevesebb táplálékot képesek magukhoz venni, anyagcsere egyensúlyzavar, 

végül halál következik be. A műanyag sós vízben történő bomlásakor potenciálisan 

mérgező anyagok szabadulnak fel, a polisztirén műanyag bomlásakor például a biszfenol-

A4. A nagy csendes-óceáni szemétfolt („The Great Pacific Garbage Patch”), az 1950-es 

évek óta folyamatosan növekszik a Csendes-óceán északi medencéjében. A területen lévő 

tengeráramlások összességének eredményeképpen az óramutató járásával megegyező 

irányú örvény alakult ki, ebből adódóan a hulladékfolt a 135. és a 155. nyugati hosszúsági, 

és a 35-45. északi szélességi fokok között lebeg a víz felszínén. Területének méretéről 

eltérő információkat lehet találni, a becslések 700 000 km2-től egészen 15 000 000 km2-ig 

terjednek, mélysége 10-30 méter, becsült tömege pedig 100 millió tonna.  

                                                             
3 oxigénhiányos állapot; a szervezet kóros állapota, amikor a test vagy annak egy része meg van fosztva a 

megfelelő oxigénellátástól 
4 (CH3)2C(C6H4OH)2,  az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott kémiai anyag, legfőképpen polikarbonát 

műanyagok előállításához, monomereként és epoxigyanták prekurzoraként használják, bizonyítottan számos 

egészségügyi problémáért felelős (Takeuchi és mtsai, 2014) 

2. ábra: Az ábrán a nagy csendes-

óceáni szemétfoltot látjuk. Balra a 

nyugati szemétfolt (western garbage 

patch), mely Hawaii és Kalifornia 

között terül el, jobbra a keleti 

szemétfolt (eastern garbage patch), 

Japán partjánál (Young és mtsai, 

2009). 
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Young és kutatócsoportja a Csendes-óceán 

északi részén élő Laysan-albatroszokat (Phoebastria 

immutabilis) tanulmányozta. Ezt a fajt táplálkozásai 

szokásai teszik igen sebezhetővé, mert szinte 

mindent megesznek, ami útjukba kerül. Azt 

vizsgálták, hogy a sodródó szemétfolt mekkora 

hatással van a Kure-atollon és Oahu-szigetén 

fészkelő példányokra. 22 kifejlett állatra szereltek 

geolokátort. Megfigyelték a táplálkozásuk helyét, 

illetve az elhullott fiókák gyomrában felhalmozott 

hulladék mennyiségét és minőségét is vizsgálták. 

Arra az eredményre jutottak, hogy a kure-atolli 

fiókák tízszer akkora mennyiségű műanyag 

hulladékot kapnak táplálékként, mint az oahuiak, 

ugyanis az előbbi fészkelő egyedeinek táplálékszerző 

területe jobban egybeesik a szemétfolt nyugati 

áramlatával (Young és mtsai, 2009).   

Az ausztrál part menti vizekben található szemét több mint 75%-a műanyag, a 

vizsgált tengeri madarak 43 %-ának volt műanyag hulladék a gyomrában. A hulladék 

pusztító hatással van a korallzátonyokra, a kisebb teknősfajokra pedig különösen nagy 

veszélyt jelentenek az élelemnek nézett lágy hulladékok (Reisser és mtsai, 2013). A 

halászhajók gyakran ottfelejtik hálóikat a tengerben, melynek áldozatául eshetnek nem 

csak halak, hanem veszélyeztetett tengeri emlősök is. A tengeri életközösséget érintő 

haváriákkal kapcsolatban azonban talán a legnagyobb kockázatot az olajkitermeléshez 

fűződő ipari balesetek okozzák. Bekövetkezésük veszélyes anyagok kibocsátásához vezet, 

melyek elterjedhetnek az üzemi területen kívül, az emberi egészséget és környezetet 

károsíthatják, talaj és vízszennyezést okozhatnak. A baleseteket általában tűz és robbanás 

kíséri. A továbbiakban az olajszennyezést, mint tengeri ökoszisztémát megváltoztató és 

hosszútávú káros következményeket okozó tengeri haváriát szeretném részletesen 

bemutatni. 

 

3. ábra: A képen egy elpusztult Layson-

albatrosz fióka látszik műanyaggal a 

gyomrában (Young és mtsai, 2009). 
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2. Az olajszennyezés 
 

 

A természetbe kiszabaduló olajnak rendkívül súlyos és összetett hatásai vannak. Az 

olajszennyezés egyaránt előfordulhat szárazföldön, tengerekben, valamint az azt övező 

partokon. Begyulladása légszennyezést okoz (füst és korom árad a levegőbe), kikerülve 

talaj- és vízszennyező hatású. A robbanás és az azt követő hulladékképződés mechanikai, 

fizikai sérüléseket okoz az élőlényekben, és számtalan veszélyes, mérgező anyag kerül ki a 

környezetbe, a füst belégzése fulladáshoz vezethet. Ahhoz, hogy lássuk és megértsük az 

olajszennyezés mekkora károkra képes, az alapokhoz kell visszamennünk. Éppen ezért a 

dolgozat most következő részében bemutatom magát a kőolajat, mint kémiai anyagot, 

valamint feltárom a kőolaj kitermelés történetének általam fontosnak tartott eseményeit. 

 

2.1. A kőolaj 

  

Bora Gyula definíciója szerint „természeti erőforrásokon azok a természeti 

(földrajzi) adottságok értendők, amelyeket az ember (társadalom) a termelés adott 

fejlettségi szintjén sajátos tulajdonságaiknál fogva anyagi szükségleteinek kielégítésére 

hasznosít”, létfenntartó funkciójuk van. Két csoportba oszthatjuk őket: fogyó 

energiaforrások, melyek készletei végesek, illetve a megújuló energiaforrások. A kőolaj az 

előbbi csoportba tartozik. A természeti erőforrások alapvető sajátossága, hogy nem 

egyenletesen helyezkednek el a szilárd kéreg eltérő geológiai feltételei között végbemenő 

kialakulása miatt. A természeti erőforrások változatossága miatt azok kereskedelme és 

forgalma a Föld országai között a kölcsönös gazdasági függés globális rendszerét alakította 

ki. A földrajzi munkamegosztás a természeti erőforrások térbeli különbözőségéből adódik. 

Vannak a természeti erőforrásokban gazdag kibocsátók, illetve a vásárlók. A kitermelő- és 

feldolgozó helyek közötti kapcsolatra épül a gazdaság két nagy ágazata, a 

világkereskedelem, és a közlekedés és szállítás. A természeti- és gazdasági tényezők 

mellett azonban számos politikai aspektus van jelen, ami kitermelésüket és 

elhelyezkedésüket illeti (Bora Gyula - Korompay Attila: A természeti erőforrások 

gazdaságtana és földrajza). Erről részletesen a dolgozatom következő fejezetében írok. 
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A kőolaj ma általánosan elfogadott felfogás szerint legnagyobbrészt tengeri 

élőlények maradványiból, elhalt növényi és állati szervezetekből keletkezett, anaerob 

körülmények közötti bomlás és átalakulás során, megfelelő nyomáson és hőmérsékleten. 

Összetételét tekintve legnagyobbrészt folyékony halmazállapotú telített szénhidrogénekből 

áll. Elemi összetétele lelőhely-függő: körülbelül 80-88% szén, 10-14% hidrogén és 0,01-

5% kén, nitrogén, oxigén és fémek. Színe változatos, világosbarnától egészen feketéig.  A 

kőolaj a fő alkotórésze alapján lehet paraffinos, intermedier, nafténes és aszfaltbázisú. 

Viszkozitás5 szerint megkülönböztetünk könnyű6- és nehézolajakat7 (Vasily 

Simanzhenkov, Raphael Idem: Cruid oil chemistry; Richard C. Selley: Elements of 

Petroleum Geology). 

 

 

 

2.2. A kőolaj és a kőolaj kitermelés története 

 

 

A kőolaj első felfedezése az ókorra tehető, de ekkor leginkább a véletlennek 

köszönhetően vagy természetes előfordulása révén bukkantak rá. Kezdetben 

gyógyszerként, kozmetikai anyagként használták Mezopotámiában, olajlámpa 

égőanyagaként alkalmazták, Egyiptomban pedig a balzsamozás egyik alapanyaga volt. 

Széles körben alkalmazták építkezéseknél, festmények készítésénél, illetve a középkorban 

tengeri csatáknál a „görögtűz” a Bizánci Birodalom által használt égőfolyadék-fegyver 

volt, vízzel olthatatlan tulajdonsága miatt. Az ókori Kínában elsősorban sós oldat, illetve 

só kinyerésére használták fel. Az ősi Japánban 3000 évvel időszámításunk előtt használták 

fazekasáruk ragasztására, vízhatlanná tételére. Habár az olaj története több mint kétezer 

évvel ezelőttről indult, valódi kitermelése Edwin Drake nevéhez fűződik, 1859. augusztus 

27-én kezdődött el, amikor is a pennsylvaniai Titusville-nél, 22 méter mélységből feltört az 

olaj.  

                                                             
5 egy gáz vagy folyadék belső ellenállásának mértéke a csúsztató feszültséggel szemben, vagyis arányossági 

tényező, amely a belső folyadékrétegek egymáshoz viszonyított elcsúszása során fellépő súrlódást jellemzi 
6 kis sűrűségű, alacsony viszkozitású és fajsúlyú, könnyen áramló nyersolaj 
7 nagyobb sűrűségű és fajsúlyú, erősen viszkózus, nehezebben áramló nyersolaj 
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Eleinte, körülbelül a 19. századik, egyik frakcióját, a petróleumot tudták csak 

hasznosítani, világításra. A petróleumlámpa széleskörű alkalmazásával megnőtt a 

munkaidőszak. Szerepe folyamatosan 

nőtt, a belső égésű motorok elterjedése, 

valamint a II. világháború után 

kibontakozó petrolkémia és az utána 

következő iparosodás miatt az olaj 

globális politikai fegyverré vált. 1965-től 

a legfontosabb, stratégiai jelentőségű, 

legszélesebb körben alkalmazott fosszilis 

energiahordozó. 

A korban egyre inkább kiéleződő 

globális egyenlőtlenségeket és a 

hidegháborús helyzetet tekintve nem 

meglepő, hogy a nagy jelentőségű 

energiahordozó hamarosan 

konfliktusforrássá vált.  

1973. október 6-án kitört a 20 

napig tartó jóm kippúri háború, melyet 

Izrael az Egyiptom és Szíria vezette arab 

unió ellen vívott. Az Amerikai Egyesült 

Államok ekkor jelentős gesztusokat tett 

Izrael felé. Október 17-én erre válaszul Szaúd-Arábia vezetésével az OPEC8 négy arab 

tagja (OAPEC9) embargót hirdetett Japánnal, az Egyesült Államokkal és annak nyugat-

európai szövetségeseivel szemben. Ez termelésük mérséklésével, óriási, rövid idő alatt 

                                                             
8 Organization of the Petroleum Exporting Countries, magyarul Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi 

Szervezete, elsődleges célja a tagországok nyersolaj kitermeléssel kapcsolatos politikájának koordinálása. 

1960-ban alapították, jelenlegi tagjai: Algéria, Angola, Indonézia, Irán, Irak, Kuvait, Líbia, Nigéria, Katar, 

Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Venezuela és Ecuador. 
9 Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, magyarul Kőolaj-exportáló Arab Országok 

Szövetsége, 1968-ban alakult, tagjai: Algéria, Szaúd-Arábia, Bahrein, Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek, 

Irak, Kuvait, Líbia, Katar, Szíria és Tunézia 

4. ábra: A világ első kereskedelmi olajkútja. Helyszín: 

Titusville, Pennsylvania, 1859. A fotón jobbra Edwin 

Drake látható (Letöltés ideje 2014.12.7., 

http://news.investors.com/photopopup.aspx?id=50460

2). 
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négyszeres áremelkedéssel (3 dollárról 5, majd 12 dollárra) és benzinhiánnyal járt. Az igen 

energiaéhes fejlett világ gazdasága, tőzsdéi komolyan megrendültek. 

 

5. ábra: Az OPEC országai 2013 júniusi adatok alapján (Letöltés ideje: 2014.12.07., 

http://en.wikipedia.org/wiki/OPEC#mediaviewer/File:OPEC.svg). 

 

Néhány év késéssel ugyan, de a Szovjetunióban és a tőle függő KGST10- országokban is 

begyűrűzött az áremelkedés. Hazánkban ekkor kezdődött a később hitelválsággá fajuló 

nyugati kölcsönök lehívása, melyekkel a deficites külkereskedelmi mérleg teremtette 

állapotokat próbálta meg a kádári vezetés egyensúlyba hozni.  

A világ az új helyzetre különböző takarékossági intézkedésekkel, ágazati 

leépítéssel, bérbefagyasztással, radikálisabb esetben a bérek csökkentésével, majd később 

innovációval reagált. A gazdasági és lakossági életben használt mechanizmusok, gépek, 

autók fogyasztása (benzin) a hatékonyabb technológiák, motorok alkalmazása hatására 

csökkent. Beindult egy új, globálisan jellemző folyamat, melyet a hatékonyságra, a 

fogyasztás minimalizálására való törekvés jellemzett, de ez időszakra datálható a 

fenntarthatósággal, környezetvédelemmel foglalkozó tudományterületek születése is, 

valamint megkezdődött a megújuló energiaforrások és a rá épülő technológiai lehetőségek 

kutatása, és egyre szélesebb körű alkalmazása is.  

                                                             
10 Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, a közép- és kelet-európai szocialista országok gazdasági 

együttműködési szervezete a hidegháború alatt, 1949. január 25-én alakult 
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A 70-es évek Iránja (Perzsia), mely az Egyesült Államokkal is jó kapcsolatot ápolt, 

néhány év alatt dollár-milliárdokat halmozott fel olajügyleteiből, azonban Reza Pahlevi11 

sah12 sok egyéb elhibázott intézkedései mellett e bevételek sem a népjóléti célokat 

szolgálták. Ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1979. elején sikerre jutott a korábban 

elűzött Khomeini ajatollah13 nevéhez fűződő forradalom. Az Iránból korábban az USA-ba 

irányuló olajszállítmányok gyakorlatilag megszűntek, a nyersolaj hordónkénti világpiaci 

ára rövidesen 250%-kal emelkedett (15 dollárról 40-re). Ezt nevezik a második 

olajárrobbanásnak, mely ismét megingatta a világ gazdaságait, a Szovjetunió gazdaságát 

pedig alapjaiban. Ennek hatására az USA déli államai megkezdték addig gazdaságosan ki 

nem termelhető készleteik feltárását, így néhány év alatt ismét 10 dollár közelébe került a 

kőolaj hordónkénti ára. Körülbelül 1986-ig tartó olajbőségről beszélhetünk.  

A következő konfliktus sem váratott magára sokáig: 1990. augusztus 2-án Irak 

lerohanta a britek által létrehozott, Irakkal közös olajmezőket birtokló Kuvaitot. A casus 

belli14 Szaddám Husszein részéről az volt, hogy Kuvait kvótán felüli kitermelésével 

mesterségesen alacsonyan tartja az olaj világpiaci árát, ám a hivatalos iraki közlés szerint 

kuvaiti forradalmárok megsegítésére érkeztek az iraki csapatok. A háborús események 

hatására az olaj- és így a benzinár is elszállt.  

A világ ugyan sokat tanult a korábbi két évtized eseményeiből, csökkentette 

energiafüggőségét és átalakulóban volt a lakossági, gazdasági energiafelhasználás 

nyersanyagigényeit tekintve is, azonban még így is igen kellemetlen hatásai voltak az 

áremelkedésnek. Hazánkban pl. az ekkori benzinár-emelkedés - mely tulajdonképpen a 

piac és az árak rendszerváltással járó liberalizálásának következménye volt - vált az 1990. 

októberi taxisblokád apropójává. 1991-ben az amerikaiak vezetésével beavatkozó 

szövetséges erők hamar rendet teremtettek a Perzsa-öbölben.   

A 90-es, valamint az ezredforduló utáni években már folyamatos, azonban az 

átlagos árdrágulásnál szerényebb mértékű olaj- és benzinár-emelkedés jellemző. Ismeretes, 

hogy az Egyesült Államok folyamatos közel-keleti jelenléte többé-kevésbé szoros 

                                                             
11 Perzsia (Irán) utolsó sahja 
12 a király iráni neve újperzsa nyelven 
13 Ruholláh Muszavi Homeini, iráni síita vallási vezető, az 1979-es iráni forradalom egyik vezéralakja, 

Pahlavi sah elűzésétől haláláig Irán államfője volt 
14 a háború oka, vagy ürügy a hadüzenetre 
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összefüggésben áll az amerikai gazdaság olajéhségével, az olajárak alakulásával. Cél 

minden esetben, hogy a térség vezetői stabil, Amerika-barát rendszereket alakítsanak ki 

(2000-es évek konfliktusai, afganisztáni és iraki katonai jelenlét). 

 

6. ábra: A kőolaj világpiaci kereslete fő régiónként: OECD15 országai, OECD-n kívüli országok és a kettő 

összegezve, 2012-2013-ban (Letöltés ideje: 2014.12.07., http://www.opec.org/opec_web/en/). 

 

 
7. ábra: Az OECD országai 2014-ben (Letöltés ideje: 2014.12.07., 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OECD_member_states_map.svg). 

 

                                                             
15 Organisation for Economic Co-operation and Development, magyarul Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet, globális szervezet, melynek célja az, hogy segítse a tagállamok kormányait a lehető 

legjobb gazdasági és szociális politika kialakításában és értékelésében 
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A 2013-ban kiéleződő ukrán belpolitikai válság utcai harcokba torkollott, majd a régi 

vezetés elűzését eredményezte, mely az ország nyugat felé fordulásának esélyével 

kecsegtet. Ez természetesen sérti Oroszország biztonság- és gazdaságpolitikai érdekeit, de 

megfelel Amerika Oroszországgal szembemenő óhajának: Ukrajna gyakorlatilag földrajzi 

és történeti értelemben egyaránt kulcsfontosságúnak nevezhető pozíciója miatt a nyugat és 

kelet, vagy az Egyesült Államok, Európai Unió és Oroszország legújabb ütközőzónájává 

avanzsált.  

A forradalmi események újabb forradalmi eseményekbe torkollottak Krímben és 

Kelet-Ukrajnában, ahol az Ukrajna keleti részét uraló orosz és oroszbarát csoportok 

szeparatista cselekményei az ukrán hadsereggel való szembenálláshoz vezettek. A Krím 

orosz annektálása után vélhető, hogy a kelet-ukrajnai szakadárok számára is komoly orosz 

segítség teszi lehetővé a folyamatos harcot.  Az orosz fél szokásos módon előhúzta a 

gázár-kártyát, de a nyugati világ is Oroszország-ellenes gazdasági, diplomáciai szankciókat 

ígért. Ezek közül talán az egyik legkomolyabb a „nyugati fennhatóságú” kőolaj-kitermelés 

stabil szinten tartása, melyet az OPEC szavatol. A piacon így túlkínálat alakult ki, mely 

jelentős olaj- és benzinár-csökkenést generál Oroszországon kívül (2010. óta nem 

tapasztalt árszínvonal). Oroszország ma Szaúd-Arábiát megelőzve a világ legnagyobb 

kitermelője (2014. november: 43,5 millió tonna), azonban az ország költségvetése 50%-

ban a fölgáz- és kőolaj-kitermeléstől függ. Oroszországban e piaci manipuláció hatására 

egyre nagyobb léptékben nőnek az üzemanyagárak. 

 
 

8. ábra: A diagramon azt láthatjuk, hogy az OPEC országai hány millió hordó kőolajat termeltek ki naponta 

2013-ban (Letöltés ideje: 2014.12.07., http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=QA). 
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Oroszország a világ legnagyobb tőzsdén jegyzett olajvállalatának, a Rosznyefty-

nek 69,5%-os tulajdonosa, 19,5% értékesítésére készülnek éppen, így még többségi 

tulajdonos marad az állam, de a bevételből pótolná a fent említett okokból következően 

elszabadult államháztartási hiányt. 

(Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században; Salamon Konrád: Világtörténet; 

Vasily Simanzhenkov, Raphael Idem: Cruid oil chemistry).  

A történelem után pedig következzenek a kitermelés tudományos alapjai. 

 

 

2.3. A kőolaj kitermelés folyamata 

 

 

A kőolaj a Föld szilárd kérgében található. Kitermelésének lépései: felderítés, fúrás, 

kitermelés, stabilizálás. A képződött kőolaj keletkezési helyéről általában elvándorol, 

kőolajcsapdában megreked. Ez kétrétegű: van egy porózus vagy réteges tároló kőzet, 

felette pedig egy nem áteresztő záró kőzet. A permeábilis réteg lehet homok, mészkő és 

dolomit, a porozitás aránya 5-35% között mozog. Minél nagyobb az arány, annál 

alkalmasabb az olaj tárolására. Az olajtároló réteg alatt vizet, felette gázt tartalmazó réteget 

találunk. 

 

 
9. ábra: A sematikus ábrán egy kőolajcsapdát látunk. A tároló és záró kőzet között elhelyezkedő olajtároló 

réteg alatt víz, felette gázt tartalmazó réteg található (Letöltés ideje: 2014.12.07., 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/454454/petroleum-trap). 
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Egy szénhidrogénmező kialakulásának ideje 1–2 millió év, és az üledékréteg 

vastagságának el kell érnie a 600–700 métert. A felderítés során olyan helyeket keresnek, 

ahol egyszerre van jelen a három kőzet A keresést mágneses, illetve gravitációs 

terepfelméréssel, pozitív eredmény után pedig további szeizmikus vizsgálatokkal végzik. 

Az olajkutakat speciális acél vagy 

gyémántborítású fúrófejjel fúrják. A 

fúrás előrehaladtával a rudazatot 

folyamatosan toldják 9 méteres 

darabokkal. A törmeléket bentonit 

tartalmú iszap cirkuláltatásával hozzák 

felszínre, a fúrófejet bizonyos 

időközönként cserélik. A fúrási 

sebesség függ a kőzet keménységétől, 

300 mm/órától 60 m/óráig változhat. 

Ha elkészült a fúrólyuk, a csöveket 

átlövik, hogy utat engedjenek a 

kőolajnak. Mivel a kőolaj sokféle 

változatos szerves vegyületet tartalmaz, feldolgozása az összetevők elkülönítését jelenti. A 

kőolaj finomítás magába foglalja a tisztítási eljárást és a részekre bontást, frakcionálást. A 

kinyert kútfolyadék sok szennyeződést tartalmaz, azokat el kell távolítani (stabilizálás 

folyamata). Ezek a szennyeződések többnyire vízben oldott ásványi sók, kísérő gáz, 

mechanikai szennyeződések. Általában a lelő- és feldolgozási hely nem esik egybe, ezért a 

kőolaj szállítása tartálykocsikkal, tankhajókkal és kőolajvezetékekkel történik. A tengeri 

olajplatform lehet: rögzített, horgonyzott (200m-nél mélyebben) vagy úszó. 

Az iparban frakcionált kondenzációt alkalmaznak az összetevők szétválasztására. A 

finomítás termékei például: nyersbenzin (motor-, gyógyászati benzin előállítása), gázolaj 

(dízelmotorok hajtóanyaga, fűtés), petróleum (traktor üzemanyag, belőle nyerik a kerozint, 

ami repülőgépek és rakéták üzemanyaga), pakura (visszamaradó anyaga az aszfalt), 

kenőolaj (feldolgozásával nyerik a paraffint, vazelint, paraffin viaszt) és bitumen (útépítés, 

szigetelés).  

10. ábra: Tengeri olajplatform (Letöltés ideje: 2014.12.09., 

http://www.processengr.com/markets/offshore.html). 
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(Richard C. Selley: Elements of Petroleum Geology; James G. Speight: Subsea and 

Deepwater Oil and Gas Science and Technology) 

 

 

 

2.4. Az olajszennyezés általános hatása 

 

 

 

Olajszennyezést okozhatnak a tengeri platformok, fúrótornyok, kutak, az olajos 

hulladék, nagy hajók üzemanyaga, és semmiképp nem szabad kihagynunk a felsorolásból a 

katonai beavatkozások eredményeképpen történő robbantások, robbanások és különböző 

támadások okozta szennyezést. A kitermelés és feldolgozás helye általában nem esik 

egybe, tartálykocsikkal, tankhajókkal és kőolajvezetékekkel oldják meg szállítását. Ezen 

struktúrák használata szintén jelentős kockázatot hordoz magában, ami a haváriák 

lehetséges bekövetkezését illeti. 

Az évente a tengerekbe kerülő olajszennyezés 48%-a üzemanyag, 29%-a nyersolaj 

(Brekke és Solberg, 2005). A vízbe kerülő olaj gyorsan szétterül, vékony filmszerű réteget 

alkot, majd 1 mm vastagságú olajfedettség alakul ki. Tiszta vízben ez a fedettség terjed, és 

0,2 mm-re csökken. A szétterülés gyorsaságát az adott olaj viszkozitása szabja meg, függ a 

környezeti tényezőktől: szélsebesség, vízhőmérséklet, hullámzás. Ezután több folyamat 

játszódhat le: rövidtávon terjedés, párolgás, diszpergáció16, emulzifikáció17, valamint 

oldódás, hosszú távon oxidáció, biodegradáció18, szedimentáció19. Erős hullámzás és szél, 

illetve magasabb hőmérséklet erősíti a párolgást. A hullámok és a vízfelszín turbulenciája 

diszpergálja az olajfoltot kisebb cseppekre. Az emulzió két fajta lehet: az olajos fázis a víz 

felszínén úszik ("víz az olajban" emulzió) vagy a vizes fázisba merül ("olaj a vízben" 

emulzió). Ezek egymásba átalakulhatnak, mennyiségük illetve arányuk változó. Az 

oldódási folyamat az adott olajfajta összetételétől és állapotától (pl. hőmérséklet) is függ, a 

                                                             
16 felaprítás, szétoszlatás 
17 emulzió létrehozása, vagyis két, egyébként egymással nem elegyedő fázis egymásba rázása, az egyik fázis 

cseppecskéinek szétoszlatása (diszpergálása) a másik fázisban 
18 biológiai lebomlás 
19 ülepedés 
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beoldódott vegyületek között sok a rákkeltő anyag. Oxidáció során az olaj az oxigénnel 

reagálva oldható komponensekre bomlik, illetve még perzisztensebb vegyületekké alakul 

át (például kátrány). Ezt a folyamatot a napfény is elősegíti. Bizonyos finomított 

nehézolajok nehezebbek a víznél, ezért lesüllyednek. Ez abban az esetben következik be, 

ha lebegőanyag és üledékszemcsék épülnek be az olajba, illetve a partra kerülve homokkal 

és üledékkel keveredve is visszamosódik. 

Az olaj hatásai egyrészt az olajok fizikai természetéből adódnak, másrészt a kémiai 

komponensek hatásaiból (toxikus20 és bioakkumulatív21 hatások). Harwell és Gentile az 

olajszennyezés stresszorait kategóriákba sorolta, ezáltal négy elsődleges csoportot 

határoztak meg. Az első kategória az illékony szerves vegyületek volt, melyek bejuthatnak 

az élőlények szervezetébe. A második maga az olaj, mely az állati testfelületre tapadása 

miatt a legtöbb megfigyelt halálozásért volt felelős a hőszabályozás elvesztése révén 

(habár ez rövid ideig okozott gondot az olaj eltávolítása miatt). A harmadik a policiklusos 

aromás szénhidrogének22 (PAH), melyek hosszútávú toxicitási faktorok voltak, valamint 

negyedikként az emberi jelenlét a tisztítási tevékenységek által. Az olaj gyors párolgása 

következtében az azonnali mortalitás ritka, de bekövetkezése esetén gyors és lokalizált. A 

szubletális hatások miatt változás áll be az élőlények szaporodásában és növekedésében, a 

krónikus hatás pedig az adott szervezet halálához vezet. A növények és állatok 

érzékenysége a toxicitásra eltérő (Harwell és Gentile, 2014).  

A kőolajról és a PAH-ról ismert, hogy befolyásolja a vízi élőlények és az élővilág 

immunrendszerét. Az olajszennyezés hatása az immunválaszra változó, gyakran a 

szennyezés mértékétől is függ, és káros hatásait megfigyelték mind a tengeri, mind pedig a 

tengerparti életközösségben (Barron, 2012). 

Az olajszennyezés konkrét, hosszú távú következményeit igen nehéz meghatározni, 

mivel az esemény előtti és utáni állapotok összehasonlítását csak úgy lehet elvégezni, ha 

egy kutatás már zajlik a katasztrófa előtt. A legtöbb esetben viszont nem állnak 

                                                             
20 mérgező 
21 a bioakkumuláció az élőlények azon tulajdonsága, hogy  egyes, a környezetből felvett elemek és 

vegyületek koncentrációját megnövelik, feldúsítják saját szervezetükben 
22 kémiai vegyületek, amelyek kondenzált aromás gyűrűkből állnak, és nem tartalmaznak heteroatomot vagy 

szubsztituenseket; előfordulnak az olaj, kőszén- és a kátrányüledékekben, valamint az üzemanyagok égetése 

során is melléktermékként keletkeznek; környezetszennyező anyagok 
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rendelkezésre adatok a szennyezés előtti, természetes ökológiai állapotról. Sajnos a 

katasztrófák hatásait vizsgáló kutatásoknak pont ez az egyik támadó felülete. Legtöbb 

esetben az adott terület kormánya, vagy a baleset bekövetkezéséért felelős céget képviselő 

személyek érdekellentétben állnak a tudomány képviselőivel, a vizsgálatokat végző 

kutatókkal és a környezetvédőkkel. Ebből kiindulva számos példát láttunk már a múltban 

arra, hogy a politikai szféra megpróbálta elbagatellizálni a következmények súlyosságát, és 

a megfelelő fórumokon támadásba lendültek a tudomány képviselőivel szemben. Erre 

később konkrét példát fogok bemutatni a DP és a Prestige katasztrófájával kapcsolatban. 

 

Általánosságban az olajszennyezésről elmondható, hogy közvetlen mérgező hatása 

van a gerinctelen tengeri állatokra, puhatestűekre (csigákra, kagylókra), rákokra, illetve 

közvetetten hat az őket fogyasztókra, vagyis az egész táplálékhálózat veszélybe kerül, az 

embert is beleértve. A halállományban ikra, ivadék, és a kifejlett példányok pusztulását 

okozza, mivel megmérgezi azok szervezetét, illetve kopoltyúra rakódva is elhulláshoz 

vezethet. Habár kis koncentrációban nem okoz elhullást, de az őket fogyasztó madarakban 

és emberekben táplálékkal és vízzel a szervezetbe kerülve toxikus hatású. Belátható tehát, 

hogy a teljes ragadozó-zsákmány dinamikára hatással van, károsítva a tengeri 

életközösségek élőhelyét is (Moreno és mtsai, 2013). 

Az olaj rátapad a madarak tollára, a tengeri emlősök bundájára, csökken, vagy akár 

meg is szűnhet a hőszigetelés, így érzékenyebbek lesznek a hőmérséklet-ingadozásra, ez 

pedig pusztulásukhoz vezethet. Csökken a felhajtóerő, a halak elsüllyedhetnek. A tollazatra 

rakódott olaj repülésképtelenné teszi a madarakat, ezáltal sokkal sebezhetőbbé válnak a 

ragadozókkal szemben, illetve az állatok szemébe kerülvén vaksághoz vezethet. Számos 

 

 

11. ábra: A fotón egy olajszennyezés borította 

madarat láthatunk (Letöltés ideje: 2014.12.07., 

http://www.oilspillnews.net/oil-spill-clean-

up/oil-spill-cleanup-methods-work-on-any-oil-

spill-oil-spill-2011-news/) 
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kutatás bebizonyította, hogy a szervezetbe 

kerülve a gerinces állatoknál 

vérszegénységet, csökkent reprodukciós 

képességet, esetleg meddőséget okoz.  

Amellett, hogy toxikus az élőlényekre 

nézve, az eltávolítására használt 

vegyszerek és eszközök, vagyis maga a 

kárelhárítás is további problémákat okoz 

az élővilágban. Mivel az olaj a víz tetején 

lebegve vékony réteget képez, elzárja a 

vizet az oxigéntől, sötét színe pedig a 

fényt a víz alatti élővilágtól. A víz oxigén-

utánpótlása megszűnik, leáll a 

fotoszintézis. A fénytől elzárt növényzet 

bomlásnak indul, és a fellépő 

nagymértékű oxigénhiány hatására az 

állatok megfulladnak. A szennyezett területeken a vízhasználatokat korlátozhatják, vagy 

időlegesen ellehetetlenítik (ivó- és ipari vízkivétel), egészségügyi okokból betilthatják a 

halászatot, így veszélybe kerül a helyi lakosok megélhetése, visszaesik a turizmus, vagyis 

gazdasági hatással is bír.  

 

 

2.5. Az olajszennyezés kezelése 

 

 

Az olajszennyezte terület megtisztítása, és az olajszennyezésből való felépülés 

hosszadalmas folyamat, több tényezőtől is függ: víz hőmérséklete, kiömlött olaj 

mennyisége és minősége. Az olajfoltok a tengeren általában sokkal nagyobb hatással 

bírnak, mint a szárazföldön, mivel ott elterjedhet több száz tengeri mérföldre, a szárazföld 

viszont bizonyos gátat szab a kiömlésnek, az állatok pedig elkerülhetik a szennyezett 

területeket. A tengerben erre sajnos nincs lehetőségük. A legtöbb esetben emberi 

12. ábra: A képen egy olajszennyezéstől szenvedő 

rákot látunk. A fotót Patrick Baz készítette 2006-ban,

Bejrút tengerpartján, az izraeli bombázások után 

(Letöltés ideje: 2014.12.08. 

http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/photos/oce

an-pollution#/pollution12-oil-covered-

crab_16642_600x450.jpg). 
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beavatkozás nélkül a felépülés lehetetlen. A legnagyobb olajkatasztrófák után 

környezetvédők, állatorvosok és civil önkéntesek százai járták az érintett partszakaszokat, 

hogy begyűjtsék a szerencsétlenül járt állatokat, és egyenként, manuálisan tisztították meg 

azokat.  

Az olaj egy része a felszínen 

marad, másik része leülepszik. Első 

lépés a felderítés, mely leggyakrabban 

műholdfelvételek használatával, 

főként apertúra szintézisű 

műholdradar (Synthetic Aperture 

Radar, SAR) képek alkalmazásával 

történik. A SAR mikrohullámú 

szenzorokkal az optikai fényképekhez 

hasonló, 2 D-s, fekete-fehér képeket 

készít.  Ez egyben a leghatékonyabb 

módszer, mivel nagy területet képes 

lefedni, és akár éjjel is használható, az 

időjárástól függetlenül. Hátránya viszont, hogy nem szolgál információval a kiömlött olaj 

típusáról, és az olajfolt vastagságáról sem (Brekke és Solberg, 2005).  

A kezelés további lépései a 

következők: a szennyezés lokalizálása, a 

lokalizált szennyező anyag összegyűjtése 

és eltávolítása, és a szennyező anyag 

biztonságos elhelyezése, újrahasznosítása 

vagy megsemmisítése. Fontos szerepe van 

a védekezés helyének, módszerének és az 

eszközök megválasztásának.  A lokalizálás 

klasszikus módja a merülőfalas olajzárak 

alkalmazása. Ezek a víz felszínén úszó 

szerkezetek, amelyeknek a vízfelszín 

közelébe eső réteg lezárásával 

megakadályozzák az olajfolt további 

terjedését. Az összegyűjtött olaj elhelyezése jelenti az egyik legnehezebb és 

14. ábra: Kontrollált égetés, az olajszennyezés 

tisztításának további módszere (Letöltés ideje: 

2014.12.07., 

http://www.oilspillsolutions.org/controlledburning.htm

). 

13. ábra: Merülőfalas olajzár, az olajszennyezés 

tisztításának egyik módszere (Letöltés ideje: 2014.12.07., 

http://holykaw.alltop.com/math-predicts-oil-spills-path-

through-ocean). 
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legköltségesebb feladatot a kárelhárításban, mert veszélyes hulladékként kell kezelni.  

Bizonyos esetekben az olaj újrahasznosítható, de az esetek többségében megsemmisítik, 

mert szennyezettsége olyan mértékű, hogy további felhasználását nem teszi lehetővé, vagy 

gazdaságtalan lenne.  

Az olaj egy bizonyos része magától, természetes körülmények között lebomlik, a 

fennmaradt szennyeződés eltüntetésére pedig számos módszer közül választhatunk. 

Bioremedáció23 során mikroorganizmusokat, biológiai anyagokat és bioremedációs 

katalizátorokat használnak fel, melyek az olaj vízoldékony komponenseit részben vagy 

egészben lebontani, illetve a folyamatot felgyorsítani képesek. A kontrollált égetés 

hatékony lehet, de számos környezeti feltétel szükséges a módszer használatához (például 

gyenge szél). Diszpergáló szereket is igénybe lehet venni, azonban Schein és 

kutatócsoportja publikációjában azt olvashatjuk, hogy ezen diszpergáló szerek növelik 

azon szénhidrogének mennyiségét, melyek káros hatással vannak a halakra. Tanulmányuk 

szerint a toxicitás százszorosára nőtt, ezt a következtetést pedig a májban lévő emelkedett 

enzimtermelés mértékéből vonták le (Schein és mtsai, 2009). Nem csak a halak, a 

korallzátonyok is megszenvedték e szerek használatát. A diszpergált olajcseppek elérték a 

mélytengereket, és a Corexit 9500A24 használatának eredményeképpen az olajszennyezés 

mértéke ötvenkétszeresére nőtt (Rico-Martínez és mtsai, 2013).  A következő módszer az 

olajszilárdítás. Az olajszilárdítók hidrofób polimerekből állnak, adszorpció25 és 

abszorpció26 segítségével az olaj fizikai állapotát változtatják meg, ami során egy félig 

szilárd vagy gumiszerű anyag keletkezik, amely úszik a vízen. Az olaj felszivattyúzása 

során az olajat vízzel együtt nyerik ki, majd különválasztva lehetővé válik a viszonylag 

tiszta olaj elkülönítése, és további hasznosítása (Bai & Bai: Subsea Pipeline Integrity and 

Risk Management). 

 

                                                             
23 a szennyezett talaj, talajvíz, felszíni víz, vagy felszíni vízi üledék környezeti kockázatának csökkentése 

biológiai módszerekkel 
24  Olajdiszpergáló szer, melyet az olajszennyezés eltüntetésére alkalmaznak. A Nalco Holding Company 

terméke, a BP és az EV olajkatasztrófakor is használták 
25 megkötődés;  kémiai folyamat, gáz, gőz vagy folyadékok megkötődése egy szilárd felületen 
26 fizikai-kémiai folyamat,  gázok vagy gőzök atomjai-molekulái folyadékkal vagy szilárd testtel érintkezve 

abban elnyelődnek 
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2.6. Legjelentősebb olajkatasztrófák 

 

 

Az alábbiakban a történelem legnagyobb hatású olajkatasztrófáit mutatom be, hogy 

rajtuk keresztül érzékeltessem az olajszennyezés egész ökoszisztémára kiterjedő negatív 

hatását.  

 

 

 

2.6.1. Exxon Valdez, Prince William-szoros, 1989 

 

 

 
 

15. ábra: Az EV katasztrófa helyszíne a baleset után. Natalie Fobes fotója (Letöltés ideje: 2014.12.09., 

http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2012/03/ship-formerly-known-as-exxon-v.html). 
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Habár a katasztrófák történetében a kiömlött olaj mennyiségét tekintve nem ez volt 

a legsúlyosabb, az Exxon Valdez (EV) tankhajó balesete az olajkitermelés és az általa 

okozott olajszennyezés veszélyeire irányította a közfigyelmet. A valóságban azonban 

látnunk kell, hogy a szennyezés évtizedek óta tart. A szerencsétlenség után készült fotók az 

egész világot bejárták. Az olajszennyezés hatásainak vizsgálatára számos publikáció 

született. 

1989. március 24-én következett be a történelem legnagyobb, emberi kéz által 

okozott katasztrófája. Az Exxon Mobil Corporation (EMC) tulajdonában lévő, Exxon 

Valdez nevű olajszállító tankhajó 

megfeneklett Bligh Reef zátonyán, az 

alaszkai Prince William-szoros (PWS) 

északkeleti részén.  A hajó kapitánya, 

Joseph Hazelwood, valamint 20 főből álló 

legénysége sértetlenül megúszta a 

balesetet, mely feltehetőleg emberi 

mulasztás következtében történt.  Vitatott, 

de egyezményesen elfogadott adatok 

szerint a hajón lévő teljes olajmennyiség 

25%-a, azaz 42 millió liter szivárgott a 

tengerbe, vastag olajréteggel borítva be, 

több mint 1000 négyzetkilométernyi 

területet és 2000 km partszakaszt. Az 

okozott kár viszont sokkal nagyobb mértékű volt ehhez képest. Ez több okra vezethető 

vissza.  A baleset helyszíne eleve nehezen megközelíthető volt, és ezen csak rontott a 

viharos, zord időjárás a szóban forgó napokon. A segítségre siető hajók nem tudtak 

elindulni, a közeli repülőterek épületei pedig megsérültek. A mentéshez, és az 

olajszivárgás megfékezéséhez sem kész forgatókönyv, sem megfelelő felszerelés nem állt a 

rendelkezésre. Mindezek eredményeképpen késve kezdték meg a munkálatokat. Első 

lépésként a hajótestben lévő olajat átszivattyúzták egy másik hajóba. Az időjárás viszont 

felgyorsította az olaj terjedését. A rákövetkező hetekben a szél és az áramlatok délnyugat 

felé sodorták, mígnem elérte a tengerpartot. A kezdeti hónapokban a kiömlött olaj 

mindössze 20%-át sikerült eltávolítaniuk, természetes folyamatok, illetve az olaj fizikai 

megsemmisítése révén. Az olajszennyezés azonnali hatása látható volt. Több mint 30 ezer 

madártetemet fedeztek fel az érintett területen, ebből 3400-at a PWS- nál. Ezek a tetemek 

16. ábra: Tisztítási munkálatok az Exxon Valdez 

katasztrófája után, Natalie Fobes fotója (Letöltés ideje: 

2014..12.09., 

http://ngm.nationalgeographic.com/1990/01/alaska-oil-

spill/hodgson-text). 
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főleg búvármadarakból álltak: lummák, tengeri récék, kárókatonák, galamblummák és 

vöcskök (Lance és munkatársai, 2001; Harwell és Gentile, 2014). 

Lance és munkatársai 1989-1998 között vizsgálták a PWS területén élő tengeri 

madarakat, hogy értékeljék azok felépülését. A legtöbb vizsgált taxon nem mutatott 

javulást, illetve az olaj növekvő káros hatását mutatták ki náluk 9 évvel a szennyezés után. 

4 taxon, a búvárok (Gavia spp.), a tarka réce (Histrionicus histrionicus), a Bucephala spp. 

(kercerécék) és az amerikai varjú (Corvus caurinus) mutatta a felépülés gyenge vagy 

nagyon gyenge bizonyítékát. 9 taxon nem mutatott bizonyítékot a felépülésre: Podiceps27 

nem, Phalacrocorax28 nem, az alaszkai csigaforgató (Haematopus bachmani), a viharsirály 

(Larus canus), a bering-tengeri sirály (Larus glaucescens), a Sterna29 nem, az Uria spp., 

(lummák), a galamblumma (Cepphus columba) és a Brachyramphus nem (törpelummák). 

Végül 4 taxon folyamatos, növekvő hatást: Melanitta spp. (tengeri récék), Mergus spp. 

(valódi bukók), kerceréce (Bucephala clangula) és a háromujjú csüllő (Rissa tridactyla) 

(Lance és munkatársai, 2001). 

 

A tengeri vidrák (Enhydra lutris) különösen ki voltak téve az olaj fizikai 

hatásainak. Sűrű szőrzetük, és rendkívül gyors anyagcseréjük miatt (mely kétszer-

háromszor gyorsabb, mint egy hasonló nagyságú szárazföldi emlősé), az olajszennyezés 

hipotermiát30 okozott a szigetelő kapacitás csökkenése miatt. Érzékenyek az illékony 

                                                             
27 Podicipedidae (vöcsökfélék) családján belül 
28 Phalacrocoracidae (kárókatonafélék) családján belül 
29 Sternidae (csérfélék) családján belül 
30 a szervezet fokozott mértékű kihűlése, amely akár halállal is járhat 

17. ábra: Olajjal borított nőstény borjúfóka

(Phoca vitulina) és kölyke. Natalie Fobes 

fotója (Letöltés ideje: 2014.12.09., 

http://www.art.co.uk/products/p14263452-sa-

i2892880/natalie-b-fobes-an-oiled-female-

harbor-seal-phoca-vitulina-still-knows-her-

pup-despite-its-oil-blackened-

skin.htm?sOrig=CAT&sOrigID=0&dimVals=

5052290&ui=B763621DAFB042A5AB09D4

C360291373). 
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szerves vegyületekre, melyet könnyen belélegezhettek, illetve nagy mennyiségben 

fogyaszthattak olajjal szennyezett táplálékot is (Harwell és Gentile, 2014). 

Hogy pontosan hány állat halálát okozta a katasztrófa, nem lehet tudni. A legjobb 

becslések szerint 250 000 tengeri madár, 2800 tengeri vidra (Enhydra lutris), 300 

borjúfóka (Phoca vitulina), 250 fehérfejű rétisas (Haliaeetus leucocephalus), legfeljebb 22 

kardszárnyú delfin (Orcinus orca), valamint lazac- és heringikrák milliói pusztultak el az 

olajszennyezés közvetlen következményeként (Lance és társai, 2001). A halak kifejlett 

példányainak és petéinek pusztulása az egész táplálékláncban zavarokat és 

visszafordíthatatlan károkat okozott, és megsemmisült a költöző madarak számos állandó 

költőhelye is. 

Hogy a térség rehabilitációja milyen mértékben volt eredményes, a mai napig 

vitatott. Az EMC és a környezetvédők ellentétes véleménnyel vannak azzal kapcsolatban, 

hogy a kiömlött olaj visszafordíthatatlan károkat okozott-e. Hivatalosan 1992-ben értek 

véget a tisztítási munkálatok, de egy 2010-ben végzett kutatás szerint 75 ezer liter olaj 

maradt partokon, mely az utóbb említett oldal állításait támasztja alá. A tanulmány szerint 

a PWS-nál egyes partszakaszokon elég mindössze pár centire lefúrni a talajban, hogy 

ráleljünk az olajra. Boufadel leírja ennek okát is, miszerint a talaj struktúrájában két réteget 

lehet megfigyelni: a felső egy mérsékelten permeábilis kavicsos réteg, az alsó pedig egy 

tömörebb, csak kis mértékben permeábilis31 réteg, ahova lassan átszivárog az olaj. Az 

oxigén- és tápanyagszegény talaj pedig már nem kedvez az olajfaló mikrobák 

szaporodásának (Boufadel és mtsai, 2010). 

 

 

 

2.6.2. Deepwater Horizon, Mexikói-öböl, 2010 

 

 

 

2010. április 20-án felrobbant, majd elsüllyedt a British Petroleum által 

üzemeltetett Deepwater Horizon fúrótorony a Mexikói-öbölben, mely hivatalosan is a 

legnagyobb környezeti katasztrófa volt az Egyesült Államokban, és a második legnagyobb 
                                                             
31  áthatolható, áteresztő 
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a történelemben. 11 ember halt meg és kormányzati becslés szerint 780 millió liter olaj 

ömlött a tengerbe, összesen 87 napig. Az okozott kár felfoghatatlan mértékű volt. Hatása 

több életközösségben szignifikánsan érezhető volt: mélytengeri élőlények, part menti 

élőhelyek, ár-apály zónák, torkolatok, ivó-, tojásrakó- fészkelő habitatok. Fizikai, 

ökológiai, biológiai, kémiai változások sorozatát keltette életre, 20 millió hektárnyi 

területet elzártak a halászat elől a Mexikói-öbölben. Hatalmas területek kerültek a 

szennyezés alá, beleértve a mélytengeri közösségeket és közel 1600 kilométernyi 

partszakaszt (Morris és mtsai 2013, Shultz és mtsai 2014).  

Több módszerrel próbálták megakadályozni a terjedést. Az olaj körülbelül a 

negyede magától elpárolgott vagy feloldódott, volt, amit kiszivattyúztak még a kút fejénél, 

bevetettek hajókat és úszó kordonokat a begyűjtéshez, felhasználtak vegyszereket a 

szétoszlatáshoz, irányított égetéssel próbálkoztak és egy része természetes úton szóródott 

szét. David Valentine, a Santa Barbarai Kaliforniai Egyetem kutatója szerint azonban az 

olaj egy jelentős hányada, mintegy 318 millió liter sorsa az volt, hogy a robbanást 

követően nem emelkedett a felszínre, hanem réteges sávokban összegyűlve esett csapdába, 

és leülepedett 1000-1300 méter mélyen, beszennyezve több mint 3200 négyzetkilométeres 

területet az óceán mélyén. Valentine és munkatársai kutatásaik során e térségből, összesen 

540 helyről vettek több mint 3000 üledékmintát. Az adatok kiértékelése során 

megállapították, hogy a szennyeződés 40 km-es távolságig kimutatható (Valentine és mtsai 

2014). 

Az olaj lebontásában segítséget nyújtottak az olajfaló mikrobák is. A Woods Hole 

Oceanográfiai Intézet (WHOI) munkatársai többek közt azt vizsgálták, hogy a gyorsan 

táplálkozó mikrobák miként bontják le az olajszennyeződést a vízfelszínről. Módszerük 

szerint a begyűjtött minták egy része a leginkább olajjal fedett területeiről származott, 

másik része pedig a kisebb mértékben szennyezett felszínről. A kutatás eredménye röviden 

az, hogy az előbbi területről származó mikrobák lebontási sebessége ötször gyorsabb volt, 

illetve, hogy a katasztrófa helyszínén ezen élőlények jelentősen hozzájárultak a kiáramló 

olaj eltüntetéséhez. Ez viszont sajnos nem elég, mivel vannak a mikrobák számára is 

lebonthatatlan vegyületek, amik ezek után sem semmisülnek meg, és további mérgező 

hatással bírnak. Nem beszélve arról, hogy maguk a mikrobák is mérgezőek lehetnek az 

őket elfogyasztó élőlények számára, és a táplálékláncon keresztül más területekre és 

életközösségekhez is eljuthatnak (Bethanie és mtsai, 2011). 
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Lori Schwacke, a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Intézet (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) kutatója és munkatársai egy évvel a robbanás után vizsgálták 

a Mexikói-öböl élővilágát. Hogy értékelni tudják a lehetséges káros hatásokat a delfinekre 

nézve, egészségügyi felméréseket, állatorvosi vizsgálatokat végeztek. 32 egyedet a 

súlyosan szennyezett louisianai Barataria-öbölből (BB) fogtak be, 28-at a floridai Sarasota-

öbölből (SB), ahol az olaj nem volt kimutatható, majd összehasonlították a két terület 

példányainak egészségi állapotát.  Az előbbi élőhely mintáiban bizonyítékot találtak 

Addison-kórra (Hypoadrenocorticism), mely összhangban állt a laboratóriumi 

körülmények között olajnak kitett példányoknál megfigyeltekkel. Abnormálisan alacsony 

mellékvese hormonszintet mértek. Tüdőbetegségtől, fogvesztéstől és vetéléstől szenvedő 

palackorrú delfineket (Tursiops truncatus) találtak. Az emlősöknél hormonális 

egyensúlyzavarokat, tüdőgyulladást és májbetegséget is diagnosztizáltak, az egyik nőstény 

méhében pedig halott magzatot találtak. Itt ötször több volt a mérsékelten erős, illetve a 

18. ábra: Hatalmas füstfelhő száll fel a DP katasztrófa után egy nappal. Gerald Herbert fotója (Letöltés 

ideje: 2014.12.10, http://news.nationalgeographic.com/news/2014/09/140905-bp-gulf-oil-spill-science-

energy-environment/). 
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súlyos tüdőbetegség. Az állatok 48 %-a volt súlyosan beteg és 17%-uknál nem volt várható 

túlélés. Szignifikánsan nagyobb volt a betegségek gyakorisága és súlyossága. Általában 

rossz fizikai kondícióban voltak, 25%-ukat pedig túl soványnak találták (Schwacke és 

mtsai, 2013).  

Lucinda A. Jacobs, a BP szaktanácsadója 2014-ben leközölt cikkében reagált 

Schwacke eredményeire. Szerinte a kutató nem alapozta meg az ok-okozati 

összefüggéseket a DH incidens és a BB delfinnek egészségi állapota között. Leírta, hogy 

hasznos lenne, ha a tudományos közösséggel megosztanák azon adataikat, melyek delfinek 

százainak, váratlan halálozási eseményéről szóltak, mely 2010 februárjában kezdődött a 

Mexikói-öbölben (Jacobs 2014). 

Schwacke és munkatársai válaszul kifejtették, hogy etikai és logisztikai korlátok 

tiltják a kísérleti manipulációt a szóban forgó ok-okozati összefüggés vizsgálatában. Ezért 

terveztek korrelációs tanulmányt, és vizsgáltak a BB és az SB területéről. Elismerték, hogy 

ez kevésbé szignifikáns eredményre vezet, mint a kísérleti tanulmányok, viszont nem 

történt mintavételezés a katasztrófa előtt.  Kitartottak amellett, hogy a BB egyedekben 

alacsonyabb volt a tűzgátló és növényvédő vegyi anyagok szintje, mint az SB egyedeknél, 

következésképpen, nem általános vagy a mezőgazdasági szennyezés volt a tünetek kiváltó 

oka (Schwacke és mtsai 2014).  

Ebből is láthatjuk, hogy az olajkatasztrófák következményeinek hosszútávú hatását 

felmérni igen nehéz. Nem csak a rendelkezésre álló adatok hiányossága miatt, hanem a 

politika és a tudomány-környezetvédelem érdekellentéte miatt. A BP egyik mérnökét 

például azért tartóztatták le, mert bizonyítékot próbált megsemmisíteni a kiömlött olaj 

mennyiségével kapcsolatban. 

A kiömlött olaj számos kereskedelmileg és ökológiailag fontos nyílt tengeri halfaj 

életét, élőhelyét sodorta veszélybe. Itt nem csak a juvenilis32 egyedekre kell gondolni, 

hanem az érzékeny korai életstádiumokra is. Csak néhány példát említenék. A tonhalak, 

kardhalak és más ragadozó fajok fejlődő példányai, beleértve az embrió és 

lárvastádiumokat is, potenciálisan ki voltak téve a nyers kőolajszármazékoknak, a PAH-

nak. A hal embriók igen érzékenyek a PAH-indukált toxicitásra, és ez számos élettani 

hiányra, elváltozásra, valamint betegségre vezethet. Incardona és munkatársai a 

                                                             
32 fiatalkori 
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kardiotoxicitást helyezték kutatásuk középpontjába. Három nyílttengeri hal embrióját 

vizsgálták, a katasztrófa helyszínéről vett mintában: a kékúszójú tonhalét (Thunnus 

thynnus), a sárgaúszójú tonhalét (Thunnus albacares) és sárgafarkú fattyúmakréláét 

(Seriola dumerili). Kedvezőtlen változásokat figyeltek meg a szív fiziológiájában és 

morfológiájában. Ez azért fontos, mert az egészséges szívműködés különösen fontos a 

magas aerob igényű nyílt tengeri ragadozóknak, és ezek a változások akut és késleltetett 

halálozást okozhatnak. Válaszreakcióként az olajtoxicitásra, megjelent egy szabálytalan 

pitvari aritmia33. Ezek az abnormális jelenségek a szív működésében előrevetítenek számos 

veszteséget az öböl halpopulációjában, főleg azon egyedeknél, melyek ívási területe 

egybeesik az olajjal szennyezett területekkel. Mager kutatócsoportja a nagy 

aranymakrahal, közismert nevén mahi-mahi (Coryphaena hippurus) úszási 

teljesítményében észlelt csökkenést, szintén az embrió- és lárvakori kardiotoxicitással 

összefüggésben (Mager és mtsai, 2014, Incardona és mtsai, 2014). 

Pilcher kutatásában külön hangsúlyozza a már említett nehézséget, miszerint a 

legtöbb megfigyelő tanulmány csak az olaj közvetlen, azonnali hatásait vizsgálja, 

specifikus biológiai válaszoknál nehéz értelmezni az ok-okozati összefüggéseket. Továbbá 

az ökológiai tényezők tér- és időbeli változása, mint például a hipoxia, a sótartalom 

változása, a hőmérséklet-változás, a közösségi kölcsönhatások, és a változó populáció 

genetikai háttere is bonyolítja a megfelelő következtetések felállítását. Laboratóriumi 

körülmények között kontrollált tanulmánya előtte-utána szerkezetű volt. Kifejlett hím 

Fundulus grandis34 példányokat gyűjtöttek a Mexikói-öböl hat különböző területéről az 

olajszennyezés előtt, közben és után. A Fundulus grandis fontos modelfaj a DH 

olajkatasztrófa ökológia hatásainak becslésére, mivel a legnagyobb mennyiségben 

előforduló gerinces a szóban forgó területen, nem migráló faj, illetve relatív érzékenyek a 

szerves szennyezőanyagokra a többi fajhoz képest. Arra a következtetésre jutottak, hogy a 

területen észlelt génexpressziós válasz erős mutatója volt annak, hogy a toxikus 

olajkomponenseknek magas koncentrációja különösen a korai életstádiumban lévő 

állatokra káros, és az efféle kitettségek károsíthatják a DNS-t (Pilcher és mtsai, 2014). 

2010 végén fedezték fel, 1370 méter mélyen, hogy a korallközösséget is 

szignifikánsan befolyásolta az olajszivárgás. Fisher és munkatársai tanulmányukban leírtak 

                                                             
33 szívritmuszavar 
34 angolul gulf killifish néven találjuk meg 
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öt, addig ismeretlen korall közösség felfedezését, közel a Macondo fúrófejhez és 

bemutatták az olaj hatását további két korall kommunánál. 2010 októberében, 90 nappal a 

kútfej végleges elzárása után, tizenhárom mélytengeri korallközösséget látogattak meg 

350-2600 méter mélyen a Mexikói-öbölben, de nem észlelték vizuális jeleit az akut 

hatásoknak. 2010 novemberében azonban felfedeztek egy addig ismeretlen korall 

közösséget, 13 km-re a fúrófejtől, melyen tisztán látszódtak az olajszennyezés kedvezőtlen 

hatásai. A korallon található szénhidrogénről pedig bebizonyosodott, hogy a kútfej 

területéről származott. Bemutatták, hogy ez nem egyedüli eset volt, és legalább két másik 

korallközösséget is érintett a károsodás. Az egyik majdnem kétszer olyan messze volt a 

kútfejtől és másfélszer mélyebben. Ez jelentősen megnövelte annak a területnek a méretét, 

ahol eddig feltételezni vélték az olaj romboló hatását (Fisher és mtsai, 2014). 

White és munkatársai 11 területet vizsgáltak 3-4 hónappal a kútfej elzárása után. 

Egészséges korallközösséget figyeltek meg minden területen, ami minimum 20 km-re volt 

a kútfejtől. Köztük volt 7 olyan terület is, amit még 2009-ben, a katasztrófa előtt is 

megvizsgáltak, és ezek is változatlanok voltak. Az egyik területen azonban, 11 km-re a 

kúttól, a korall kolónia a stressz szerteágazó jeleit mutatta, beleértve például különböző 

mértékű szöveti veszteséget, és egy bizonyos barna anyag foltokban való megjelenését. Az 

kritériumokat figyelembe véve létrehoztak egy rangsort 0-4-ig, a károsodási szinteknek 

megfelelően. 46 %-uknál mutatkozott bizonyíték a káros hatásra, 56% mutatott abnormális 

színt és/vagy testtartást. Szintén sikerült kimutatniuk, hogy a korallokat beborító barna 

anyag a szóban forgó olajból származott. Összehasonlítva a katasztrófa utáni 

megfigyeléseket, vagyis a megsérült, illetve elpusztult korallokat, a katasztrófa előtti 

dokumentációkkal sikerült meggyőző bizonyítékkal előállniuk, miszerint a kiömlött olaj 

hatással van a mélytengeri ökoszisztémára. Eredményeikkel hangsúlyozták a szennyezés 

példátlan mértékét (White és mtsai, 2014). 

A tengeri madarak nagy számának pusztulása is megfigyelhető volt. A hosszútávú 

következmények azonban nem csak ezeket az élőhelyet érintették, mivel a Mexikói-öböl 

számos költöző madár otthonát jelentette a téli időszakban. Tanulmány született a PAH, 

prolaktin- és kortikoszterontermelésre gyakorolt hatásáról, mely a madarak szaporodási 

sikerét befolyásolja. Bonaventure-szigetén élő, 2010-2011-ben a Mexikói-öbölben áttelelő 

szulákat (Morus bassanus) vizsgálták. Az állatok 23,5 %-a itt, a maradék az Atlanti-óceán 

partvidékén telelt. A vérsejek PAH-koncentrációját minden esetben a megengedett érték 

alatt találták. Ez annak eredménye lehet, hogy a tengeri madarak képesek átalakítani ezeket 
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a vegyületeket az olajszennyezés és a vérvétel közt eltelt idő alatt. A kortikoszteron és a 

prolaktin szint, valamint a testtömeg nem különbözött a két csoportnál. A vizsgálatok 

eredményeként tehát arra jutottak, hogy az olajszennyezés nem volt hatással az itt telelő 

egyedekre, hozzátették és kihangsúlyozták viszont, hogy etikai okokból a mintavétel csak 

vérvételre korlátozódott le, ami leszűkítette a lehetőségeket az egészségi állapot 

felmérésére, ettől viszont lehetségesnek tartják a toxicitást a belső szervekben (Franci és 

mtsai 2014). 

Egy tanulmányban említik az olaj lehetséges hatásait a Mexikói-öböl északi részén 

élő álcserepesteknősökkel (Caretta caretta) kapcsolatban. Stressz és potenciális káros 

hatások a reprodukcióra nézve. Közvetett hatásként megemlíti a táplálék szennyezettségét, 

mely az egész táplálékláncra hatással van, illetve az élőhelyük degradációját, valamint a 

migrációjuk veszélyeztetettségét (Van der Ham és de Mutsert, 2014).  

 

 

 

2.6.3. Prestige, Spanyolország, 2012 

 

2012. november 13-án kapott léket, a bahamai zászló alatt közlekedő, 77 ezer tonna 

nyersolajat szállító Prestige tankhajó. Hat nappal később, november 19-én kettétört és 4000 

méter mélyre süllyedt le, 250 km-re az észak-nyugati spanyolországi galíciai partoktól. 50 

ezer tonna nyersolaj ömlött az Atlanti-óceánba, 2600 kilométer hosszan szennyezve be 

elsősorban Spanyolország, Franciaország, valamint Portugália tengerparti szakaszát, 

valamint 30 000 négyzetkilométernyi területet (Crego-Prieto és mtsai, 2013). 

Azt, hogy pontosan kit terhel a felelősség a katasztrófa bekövetkeztében, nem 

találták meg. 2013-ban bizonyíték hiányában felmentették az ügy vádlottjait, a hajó 

kapitányát Aposztolosz Manguraszt, főgépészét Nikolaosz Argüropuloszt, valamint José 

Luis López-Sorst, a spanyol kereskedelmi tengerészet igazgatóját. A másodtiszt, a 

negyedik vádlott, Ireneo Maloto a mai napig szökésben van. 

Kezdetben a spanyol kormány próbálta elbagatellizálni a katasztrófa 

következményeit, de idővel rá kellett jönniük, hogy nem manipulálhatják tovább a 

közösséget. A madarakra mért hosszútávú következményeket többek közt Barros 
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kutatócsoportja vizsgálta. Tanulmányuk során 18 üstökös kárókatona (Phalacrocorax 

aristotelis) kolóniájának szaporodását hasonították össze az olajszennyezés előtt és után. 

Mivel az olaj 7 kolóniát érintett csak, így lehetőségük volt szennyezett, illetve érintetlenül 

hagyott populációk vizsgálatára is. Minden adott volt tehát, hogy megdönthetetlenül 

feltárják az ok-okozati összefüggéseket, és talán az ő publikációjuk is hozzájárult ahhoz, 

hogy a kormány átgondolja a kezdeti nézeteit a katasztrófa hatásainak mértékével 

kapcsolatban. Itt is kiváló példáját látjuk a felsőbb vezetés manipulálási próbálkozásainak. 

A kutatók végül arra az eredményre jutottak, hogy az olajjal szennyezett kolóniáknál 45%-

kal csökkent a sikeres reproduktivitás esélye, annak ellenére, hogy a katasztrófa előtt ennek 

aránya egyenlő volt, vagyis az olajszennyezés szignifikánsan rontotta a szaporodási 

képességet (Barros és mtsai, 2014). 

A tengerparti táplálékhálózatban is zavarok keletkeztek, érintett több rák, puhatestű 

és tüskésbőrű populációt, ami viszont a ragadozó populációkra volt hatással. Mivel a 

baleset Spanyolország legfőbb halászati központjánál, Galícia partvidékén történt, a 

szennyezés nem csak az élővilágot, hanem a terület halászait is tönkretette. Erről több 

tanulmány is született. A helyreállítási munkálatokban több száz önkéntes vett részt, 

köztük voltak a helyi halászok is. Egy 2004-es felmérés szerint a halászok nagy részénél 

volt detektálható légúti megbetegedés egy évvel a munkálatok befejezése után (Zock és 

mtsai, 2014). Vagyis egy-egy havária visszahat ránk. Nem csak a körülöttünk lévő 

környezetet tesszük tönkre, az emberiség saját maga ellenségévé válik cselekedetei és 

gondatlansága révén. 

 

 

 

2.7. A történelem egyéb jelentősebb olajszennyezései 

 

 

Az alábbiakban felsorolom a történelem legnagyobb károkat és problémákat okozó 

olajszennyezésit. 

 

 1958 óta folyik olajkitermelés a Niger folyó deltájában. Becslések szerint 2 millió 

liter nyersolaj ömlik évente a folyóba. A torkolatvidék a világ legjelentősebb mocsaras 

területeinek egyike, mégis évente csaknem 300 szivárgás történik. Ennek következtében 
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károsodik a térség flórája és faunája, szennyeződik az ivóvíz, veszélyben a helyi lakosok 

egészségre (Lindén és Palsson, 2013). A mangrove közösségben a növények közvetlenül ki 

vannak téve a vízen úszó olaj káros hatásának, hisz az befedi és elzárja a speciális légző- és 

sókiválasztó szöveteiket. Vízben álló gyökereik számos gerinctelen állatnak nyújtanak 

otthont, nem beszélve a bevonatképző algákról, így nem csak a fák, hanem az általuk 

otthont kapó élőlények is veszélybe kerülnek (Jackson és mtsai, 1989). 

 1967. márciusban a Torrey Canyon tanker zátonyra futott az Egyesült 

Királyságban, 80 ezer tonna nyersolaj ömlött a vízbe 

 1978 márciusában az Amoco Cadiz olajszállító hajó 223 tonna olajjal szennyezte be 

Franciaország tengerpartját (Gundlach és mtsai, 1989) 

 

 1979 júniusában felrobbant az Ixtoc I. olajplatform a Mexikói-öbölben, az 

olajszivárgást 90 nap alatt sikerült megállítani, 450 ezer tonna olaj ömlött ki 

 1979 júliusában az SS Atlantic Express görög olajszállító tanker összeütközött az 

Aegean Captain olajszállítóval a Karib-tengeren, 287 ezer tonna olaj szennyezte be a 

tenger élővilágát 
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19. ábra: Az olajszennyezések mérete a kiömlött olaj mennyisége szerint (tonnában), saját készítésű 

grafikon. 
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 1983-ban a dél-afrikai Fokvárostól nem messze tűz ütött ki a spanyol Castillo de 

Bellver tankeren, 252 tonna olaj ömlött a tengerbe 

 1988 novemberében az Odyssey, amerikai olajszállító tanker kettétört és elsüllyedt 

700 mérföldre Skócia partjától, 132 ezer tonna nyersolaj ömlött ki 

 1991-ben, az Öböl-háború vezetett a legnagyobb olajkiömléshez a mennyiséget 

tekintve. Több mint 770 km hosszú tengerparti szakasz szennyeződött be Dél-Kuvaittól 

Szaúd-Arábiáig. A becslések szerint kb. 1200 millió liter olaj ömlött a Perzsa-öbölbe 

(Hussain és Gondal, 2008). 

 1990-ben kigyulladt Mega Borg tankhajó, és 3 millió gallon olaj ömlött ki 57 

mérföldre texasi Galvestontól az Egyesült Államokban 

 1991 áprilisában, Olaszországban a Haven olajszállító balesete után 145 ezer tonna 

olaj szabadult el 

 1991. május 28-án az ABT Summer olajszállítón tisztázatlan eredetű robbanás 

történt, a hajó és rakománya égni kezdett Angola partjának közelében, a személyzetből 

öten meghaltak és 260 ezer tonna olaj ömlött ki 

 1993-ban a libériai zászló alatt hajózó Braer tankhajó sziklának ütközött a 

Shetland-szigetek közelében Nagy-Britanniában, a kiömlött olaj 40 km hosszú partszakaszt 

szennyezett be 

 1996-ban a Sea Empress tanker sziklának ütközött a walesi Milford Haven kikötője 

közelében Nagy-Britanniában, 40 ezer tonna nyersolaj ömlött ki, 6 kilométeres olajfolt 

keletkezett 

 1999 évében az Erika tanker darabokra tört és elsüllyedt, 15 ezer tonna olaj ömlött 

ki majd sodródott Franciaország tengerpartja felé 

 2010. májusban ütközött össze a malajziai Bunga Kelana 3 nevű olajszállító hajó a 

Saint Vincent-i Waily teherhajóval, 2500 tonna nyersolaj ömlött a tengerbe Szingapúr 

közelében 

 2011. június 4-én a Penglai 19-3– as olajmező 2 fúrótornyán történt olajkiömlés a 

Bohai-öbölben, Kínában. A két tulajdonos a China National Offshore Oil Corporation és az 

amerikai ConocoPhillips. A balesetet eleinte titkolni próbálták, aminek következtében 

sokkal súlyosabb károk keletkeztek, a munkálatok lassú megkezdése miatt. Június 21-én 

derült fény csak az esetre, egy blogger által. Közel 250 ezer liter olaj ömlött a tengerbe, és 

5500 négyzetkilométeres területet szennyezett be (Xu és mtsai, 2013). 
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 2013 augusztusában, a délkelet-ázsiai Fülöp-szigetek északi részén lévő Manila-

öbölben legkevesebb 500 000 liter olaj ömlött a tengerbe, 300 négyzetkilométert 

beszennyezve. A szennyezés érintette az öböl korallpopulációit, halállományát, ezzel 

veszélybe sodorva a környéken élő halászok megélhetését és egészségét.  

 

 

3. Szabályozás és a nemzetközi szervezetek szerepe 

 

 

„A környezetvédelem - a legtágabb értelmezés szerint- olyan társadalmi 

tevékenységi rendszer, amelynek célja a bioszféra létének (beleértve magát az embert mint 

biológiai fajt is) és egészséges fejlődésének megőrzése, oly módon, hogy környezetünket 

(és magát az embert is) megóvjuk mindenfajta emberi tevékenység nem szándékolt 

szennyező és pusztító hatásától; mesterséges környezetünket úgy alakítjuk, hogy az a 

természeti környezettel harmóniában legyen; bármiféle emberi tevékenység, ezen belül 

kiemelten a gazdasági tevékenység végzése során tekintettel vagyunk az élő rendszerek és 

az egyes élőlények tűrőképességére, és a tűrési határokat tevékenységünk során nem lépjük 

át.” (Kerényi Attila: Általános környezetvédelem) 

Az elmúlt évtizedek olajkatasztrófái még inkább ráirányították a figyelmet a 

környezetvédelem fontosságára. A jogalkotók kénytelenek voltak szembesülni azzal, hogy 

szükség van a kőolaj kitermelés, feldolgozás és szállítás törvény szintű szabályozására, a 

biodiverzitás védelmére, a természeti értékek megőrzésére. A nyomást még inkább 

fokozták a környezetvédő aktivisták rendíthetetlen, szenvedélyes kitartó megmozdulásai, 

tiltakozásai. 

 

3.1. Nemzetközi természetvédelmi szervezetek 

 

 

Természetvédelmi Világszövetség35 (IUCN)  

1948-ban alapították, központja Svájc. Fő feladata a biodiverzitás megőrzésének 

támogatása és a természeti erőforrások használatának felügyelete. 
                                                             
35 World Conservation Union vagy International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
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Vadvédelmi világalap36 (WWF)  

1961-ben alapították, központja Svájc. Tevékenységének középpontjában a 

biodiverzitás megőrzése, a környezetszennyezés csökkentése és a fenntartható 

fejlődés elősegítése áll. 

BirdLife International: a madarak és élőhelyük védelmével foglalkozik. 1922 

Vörös-tenger Védelméért Felelős Hatóság - Red Sea Protectorates Authority 

Olajszennyezés Elleni Harcért Felelős Központ - Center for the Combat of Petroleum 

Pollution 

 

 

3.2. Egyezmények, törvények: 

 

 

1972, Világörökség egyezmény: világ kulturális és természeti örökségének védelme 

1973, MARPOL37 73/78: nemzetközi környezetvédelmi egyezmény, célja a tengeri 

szennyezés minimalizálása, különös tekintettel az olajszennyezésre 

1976, Barceloniai egyezmény: A Földközi-tenger melletti országok környezetvédelme 

érdekében, elsősorban a szénhidrogén- és hulladékszennyezés ellen a tengerekben 

1979, Berni egyezmény az európai vadon élővilág és természetes élőhelyek védelme 

1979, Ramsari egyezmény: vízi élőhelyek védelme 

1986, Bonni egyezmény: vándorló vadon élő fajok védelme 

1986, Washingtoni egyezmény: veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi 

kereskedelmének szabályozása 

1990. augusztus: The Oil Pollution Act (OPA): az EV incidens után írták alá, célja a 

szennyezések megakadályozása, vagy esetleges kezelése jogi szabályozás útján; a 

tankhajók biztonságának javítása; ezzel egyidejűleg létrehozták az „Oil Spill Liability 

Trust Fund” állami alapot az olajszennyezések költségeinek fedezésére 

1992, Riói egyezmény38, a biológiai sokféleség védelme, megőrzése, használat és hasznok 

megosztása 

(Standovár Tibor, Richard B. Primack: A természetvédelmi biológia alapjai) 

                                                             
36 World Wide Fund for Nature 
37 neve a „marine pollution”-ból = tengeri szennyezés 
38 Biológiai Sokféleség Egyezmény 
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3.3. Egy témába vágó példa: A Kanári-szigetek 

 

 

 

Napjainkban nem csak a környezet- és természetvédelemben jártas személyek, hanem 

a civilek is kezdenek ráébredni, hogy nem szabad homokba dugnunk a fejünket, ha az 

olajkitermelés élővilágra gyakorolt káros hatásairól van szó. Ezzel kapcsolatban egy igen 

friss példát említenék. 

A spanyol kormány augusztusban engedélyt adott a Repsolnak, hogy próbafúrásokat 

végezzenek a 2 millió lakosú Kanári-szigetek partjaitól mindössze 60 kilométernyire, 

mivel két jelentős olajlelőhelyet fedeztek fel. Tervek szerint, sikeresség esetén, 2019-ben 

kezdenék meg a kereskedelmi célú kitermelést, és napi 140 ezer hordó olajat termelnének 

ki 30 éven keresztül. A próbafúrás november 18-án megkezdődött egy, a Repsol 

olajvállalatból, az ausztrál Woodside Petroleum Ltd.-ből és a német RWE Dea AG.-ből 

álló konzorcium39 végzi. Az engedély kiadása után a spanyol kormány környezetvédelmi 

indokkal fellebbezést nyújtott be az engedély visszavonásáért, de a bíróság azt elutasította. 

Az indokok között szerepelt többek között az, hogy becslések szerint ezen olajmezőkkel az 

ország olajszükségletének 10%-át lehetne fedezni. A szigeten élő civilek és 

környezetvédők ezrei mozdultak meg és szólaltak fel, hogy a fúrásokat megállítsák. 

Véleményük szerint a területen folyó kitermelés súlyos következményekkel járna a 

turizmusban, nem beszélve arról, hogy a térség fontos vándorlási útvonala számos 

veszélyeztetett tengeri élőlénynek, például a bálnáknak. Egy másik érv ellene pedig, hogy 

a Kanári-szigeteken javában folyik a megújuló energiaforrások kiaknázása. Sajnos 

próbálkozásaik a mai napig eredménytelennek bizonyultak. 

 

 

 

                                                             
39 bizonyos vállalkozói vagy banki befektetői csoportok alkalmi, szerződéses együttműködése nagyobb 

pénzügyi műveletek lebonyolítására 
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4. A világ energiafelhasználása 

 

 

 

Az elfogyasztott energia közel 38%-ban kőolajból, 30%-ban szénből, és 20%-ban 

földgázból származik. Ezek azonban, mint tudjuk nem megújuló energiaforrások, hosszú 

távon nem számolhatunk velük, korlátos készletek. Észre kell vennünk, hogy hatásuk 

drámai a környezetre nézve, nem beszélve a gazdasági és politikai függésről. Kitermelésük 

jelentős kockázatot hordoz magában. A technikai hiányosságokból fakadóan 

környezetszennyező hatásuk jelentős, a kőolaj kitermelő üzemek tájképrombolóak.  Az 

energetika a 21. század sorskérdése, a megoldáskeresés nehéz, a tudomány jelöli ki a 

lehetséges utakat, komoly kutatási, szervezési és beruházási feladatok összehangolására, 

társadalmi összefogásra, változásra van szükség. Megoldás lehet az energiatakarékosság és 

a megújuló energia alkalmazása.  

A fenntartható fejlődés megvalósításában kitüntetett szerepe van az 

energiaellátásnak. Ehhez kell a legtöbb természeti erőforrást igénybe venni, ezzel jár a 

környezet legnagyobb terhelése. Nem csak környezetvédelmi kérdés, a globális 

klímaváltozás megakadályozása mellett azért van szükség fenntartható 

energiagazdálkodásra, mert befolyásolja a gazdaság fenntarthatóságát.  Fokozni kell az 

energia-megtakarítást, támogatni kell az olyan energiaforrások használatát, amelyek nem 

járnak üvegházhatású gázok kibocsátásával (megújuló energiaforrások), és csökkenteni 

kell a fosszilis energiahordozók elégetését. 

A XX. században az energiaszükséglet folyamatosan nő. Demográfusok szerint a 

Föld lakosságának a száma jelentősen nőni fog az elkövetkezendő évtizedekben, ez pedig 

maga után vonja az energiafelhasználás növekedését.  

 (Peter Haggett: Geográfia - Globális szintézis; Bora Gyula és Korompay Attila: A 

természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza) 
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4.1. Energiahordozók nem-konvencionális bányászata 

 

 

Napjainkban a nem-konvencionális energiatermelés által a nem megújuló 

energiahordozók új korszakát éljük. Ez azonban több ponton is aggodalomra ad okot. 

Egyrészt visszaszorítja a megújuló energiák fejlődését, másrészt számos tanulmány 

igazolta egészségre káros effektusait.  

A nem-konvencionális szénhidrogének meghatározásánál a konvencionális 

szénhidrogének fogalmából kell kiindulni: gravitációs erők által, geometriailag 

meghatározható kiterjedésű olajcsapdákban felhalmozódó természetes szénhidrogének. 

Amik ennek a feltételnek nem felelnek meg, azok a nem-konvencionális szénhidrogének. 

Ez alapján konvencionális: kőolaj és földgáz. Nem konvencionális: palaolaj, homokolaj, 

palagáz, homokgáz, széntelepek metánja és szénhidrogén hidrátok.  

Bányászatuk a 21. században újult erőre kapott nemzetközi szinten, az 

energiafüggetlenségre való törekvés és a technikai innováció (pl. hidraulikus törés 

vízszintes fúrás során) miatt, de termelésük gazdaságtalan. Az elmúlt évtizedekben a 

palaforrások extenzív fejlődése leginkább az Egyesült Államokon belül történt. Az olajpala 

és az olajhomok kitermelésénél a kőolajjal ellentétben nem segít a nyomás, nem alakultak 

ki olajtároló szerkezetek, így magát a kőzetréteget kell a felszínre hozni, ami igen 

költséges folyamat. A palaforrások kinyerése többlépcsős folyamat, számos 

biztonságtechnikai és egészségügyi kérdést vet fel, befolyásolják az ökoszisztémát 

(Bamberger és Oswald, 2012; Bamberger és Oswald, 2014; Brittingham és mtsai, 2014). 

A palaolajat olajpalából állítják elő pirolízissel, hidrogénezéssel vagy termikus 

módszerrel. Az Egyesült Államok pala-lelőhelyei egybeesnek több, a biodiverzitás 

szempontjából fontos területtel: lombhullató erdők, sztyeppek, lágyszárú populációk. 

Számos patak, folyó és mocsár potenciálisan veszélyeztetett. A kitermelés útépítést, 

vezetéképítést, az adott terület megtisztítását, tárolók építését és kompresszor állomások 

létesítését kívánja meg. Amellett, hogy tájképromboló, az élőhelyek fragmentálódásához 

vezet, ami hosszútávon számos élőhely megszűnését eredményezi (Brittingham és mtsai, 

2014). 
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A palagáz rétegrepesztéssel nyerhető ki. Nem véletlen, hogy több államban 

betiltották a palagáz-kitermelést, számos kutatás bizonyította káros hatását, szén-dioxidot 

és metánt juttat a levegőbe, fokozva az üvegházhatást. A repesztési technika több millió 

liter vizet igényel, ami újabb aspektusa a palafeldolgozás gazdaságtalan mivoltának. A 

műveletek során használt veszélyes vegyi anyagok kiszivároghatnak, így a talaj- és 

vízszennyezés kockázata is jelentős, illetve a felszabaduló benzol, és egyéb mérgező, 

esetleg rákkeltő szénhidrogén-származékok légszennyezést okoznak, valamint néhány 

esetben a rétegrepesztés szeizmikus aktivitással járt. A felszabaduló gázok hosszútávon 

hatnak az egészségre: rákos megbetegedéseket, légzési nehézségeket és idegrendszeri 

elváltozásokat eredményeznek. 

Fontosnak tartom megemlíteni Josh Fox által írt és rendezett 2011-es „Gasland” c. 

dokumentumfilmet. A film bemutatja a rétegrepesztéses technikát, és rávilágít számos 

egészségügyi problémára, melyet a helyi lakosoknak kell elszenvedniük a módszer 

technikai és biztonsági hiányosságaiból fakadóan.  

 

4.2. Megújuló energiaforrások 

 

 

Bora Gyula definíciója szerint „megújuló energiahordozók vagy energiaforrások 

alatt azokat az energiaforrásokat értjük, amelyek hasznosítása közben a forrás nem 

csökken, hanem azonos ütemben újratermelődik, vagyis megújul”.  Ezek a következők: 

napenergia, szélenergia, geotermikus energia, vízenergia (malmok, árapály erőművek, 

vízerőművek) és biomassza.  

Napenergia: A Napból érkező energia hasznosításának két módja a passzív és az 

aktív energiatermelés. Passzív esetén az üvegházhatást használják ki (nyílászárók, 

üvegházak). Az aktív energiatermelésnek két módja: a napenergia hőenergiává alakítása 

(naperőmű, napkollektor) és az elektromos energiává alakítása (napelem). 
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Az árapály40, mint alternatív energiahordozó: jelenleg kevés nagy teljesítményű 

árapályerőmű működik. Ezek a vízmozgás egy részét alakítják át elektromos árammá 

turbinák segítségével. Legjelentősebb árapályerőmű a franciaországi bretagne-i La Rance, 

illetve a kanadai Annapolis Royal erőmű. 

Szélenergia kitermelésre használják a szélturbinákat, melyek lapátjainak forgási 

energiáját alakítják át elektromos árammá. A szélmalmok ezzel ellentétben nem termelnek 

elektromos áramot, hanem mechanikai struktúrákat mozgat. Létesítésük akkor gazdaságos, 

ha állandó mozgásban vannak (offshore szélturbinák). A szélenergiát hasznosítják a hajók 

is. 

A biomassza biológiai úton létrejövő szerves anyag tömeg. Típusai: fitomassza 

(növényi eredetű), zoomassza (állati eredetű) és az ipari, kommunális hulladék (speciális 

eredetű).  

Az alternatív energiák mindegyike fejlesztési gondokkal küszködik. A megújuló 

energiaforrások további kutatása azért fontos, mert összhangban vannak a fenntartható 

fejlődéssel. Termelésük és használatuk nem károsítja a környezetet. Ellentétben a fogyó 

energiaforrásokkal, nem okoznak üvegházhatást, a levegő-, és vízszennyezést. 

(Peter Haggett: Geográfia - Globális szintézis; Bora Gyula és Korompay Attila: A 

természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 a dagály és az apály a tengervíz szintjének a Hold tömegvonzása által kiváltott és rendszeresen ismétlőtő 

emelkedése, illetve süllyedése  
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Következtetés 

 

 

Az olajkitermelés és az általa bekövetkezett olajszennyezés kutatása nehéz feladat. 

Megalapozott eredményekre csak akkor juthatunk, ha a szennyezés előtti, a szennyezés 

alatti és a szennyezés utáni állapotokról is rendelkezésünkre állnak adatok. Csak ennek 

eredményeképpen állíthatjuk fel az ok-okozati összefüggéseket és kaphatunk megbízható 

eredményeket. Habár egyes publikációk egymásnak ellentmondanak, az ember ipari 

tevékenysége, kiemelve a kőolajtermelést, bizonyítottan számos ponton károsítja az 

aquatikus ökoszisztémát, akkor is, ha a hatások mértékét tekintve sokszor csak találgatni 

tudunk. Mindemellett nem csak az élővilágot tesszük ki a veszélynek, hanem önmagunkat 

is, hisz a környezetszennyezés ránk is hatással van.  

Úgy gondolom, hogy a tengeri ökoszisztémákat érintő kutatásokat mindenképpen 

folytatni kell, hiszen a mélytengerek, és a tengerfenék élővilágának legnagyobb része még 

ismeretlen számunkra. A technika fejlődésével azonban egyre nagyobb esélyünk van ezen 

területek feltárására, információink bővítésére. A jövőben sokkal nagyobb figyelmet 

kellene szentelnünk a haváriák megelőzésére, mint a kárelhárításra.   

 

 

Összefoglalás 

 

 

Napjainkban a kőolaj kitermelése, szállítása és feldolgozása következtében 

keletkező olajszennyezés és az általa okozott környezetszennyezés egyre nagyobb 

közfigyelmet kap. Az olaj káros hatása egyrészt fizikai természetéből adódik, másrészt a 

bomlása során keletkező kémiai komponensek toxikus és bioakkumulatív hatásából. 

Rátapad az emlősök bundájára, a madarak tollára, csökken a hőszigetelés, érzékenység 

alakul ki a hőmérsékletingadozásokra. Röpképtelenséget okoz, így kiszolgáltatottá teszi a 

élőlényeket a ragadozókkal szemben, az emésztőrendszerbe kerülvén anyagcsere-

egyensúlyzavarhoz vezet. Az olaj a víz tetején lebegve vékony réteget képez, elzárja a 
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vizet az oxigéntől, sötét színe pedig a fényt a víz alatti élővilágtól. Nem csak a szennyezés 

okoz problémákat, hanem a kárelhárítási tevékenység is. Az egész ökoszisztémára 

kiterjedő káros hatással bír, változásokhoz vezet a táplálékhálózatban, ragadozó-zsákmány 

dinamikában.  

Az emberi tevékenység közvetlen és közvetett módon is veszélyezteti a természetes 

élőhelyeket. Tengeri haváriák közé soroljuk a halászatot, vadászatot, hajózást, 

búvárkodást, tengerparti építkezéseket, hulladéklerakást. A halászhajók elfelejtett 

halászhálói és a műanyag hulladék rendkívüli károkat okoz. A műanyag sós vízben történő 

bomlásakor potenciálisan mérgező anyagok szabadulnak fel, például a biszfenol-A. A 

vízszennyezés következtében elszaporodó algák pedig az állattokon keresztül 

végeredményben az embert is mérgezik.  

A környezetszennyezés (lég-, víz-, és talajszennyezés) globális probléma, a 

megoldást együtt kell keresnünk. Szabályokra, speciális környezetvédelmi- és 

munkavédelmi törvényekre van szükségünk. Direktívák megfogalmazása nem elegendő, 

törvények által kötelezni kell betartásukat. A haváriák megfelelő megelőzése és esetleges 

kezelése a tudományos, társadalmi és a politikai szféra összefogását és összehangolását 

követeli meg. 

A tengeri ökoszisztéma elválaszthatatlanul összefonódik a szárazföld 

életközösségével a rendszer kölcsönhatásai révén. A kölcsönös szimbiózist meg kell 

védenünk. A haváriák megelőzése mellett fontos, hogy hosszútávon gondolkodjunk. A 

kőolajkészleteink egyszer kimerülnek. A megújuló energiaforrások széleskörű 

alkalmazása, további kutatása és fejlesztése szükséges. Ezáltal csökkenteni lehet 

környezetünk szennyezését, a globális klímaváltozást és a körülöttünk lévő élőlények és 

élőhelyek pusztítását. Az emberiség jövője függ a tengeri életközösség által nyújtott 

javaktól. Amennyiben nem fektetünk kellő figyelmet környezetünk védelmére, a jövőben 

szembe kell néznünk az általunk okozott környezetszennyezés következményeivel, a 

globális felmelegedéssel, a Föld élőlényeinek kipusztulásával, energiakészleteink 

kifogyásával.  

A cél egyértelmű: globális összefogás az élővilág és az emberiség fennmaradásáért. 
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Summary 

 

 

Nowadays nascent oil pollution caused by petroleum extraction, transporting and 

refining, and the subsequent environmental pollution gets more and more attention. On one 

hand oil’s harmful impact arises from its physical properties, on the other hand from the 

toxic and accumulative effects of chemical components caused by oil degradation. Oil 

penetrates into the structure of the plumage of birds and the fur of mammals, reducing their 

insulating ability, and making them more sensible to temperature fluctuations. Oil can 

impair a bird's ability to fly, preventing it from escaping from predators and entering the 

digestive tract can lead to imbalance in metabolism. Oil floating on the top of the sea 

isolates the water from the oxygen and the underwater wildlife from the light due to its 

dark colour. Not only oil spill pollution causes problems, but also the clean-up activity. It 

has a significant influence on the whole marine ecosystem, causing changes in food chain 

and predator-prey systems. 

Human activity threatens the natural habitats directly and also indirectly. We 

classified the marine average into the followings: fishing, hunting, sailing, diving, coastal 

construction and waste dumping. Forgotten fishing nets and plastic waste cause 

exceptional damages. Potentially toxic substances, for example bisphenol-A, may be 

released during the degradation of the plastic in the salty sea. Algal blooms, because of the 

marine pollution, poison humans through animals. 

Environmental pollution (air-, water- and soil pollution) is a global problem; we 

have to search for the solutions together. Rules, specific environmental and safety laws are 

needed. Drafting directives is not enough, it should be required by laws to abide them. 

Appropriate prevention and handling of emergencies requires the collaboration and 

coordination of the scientific, social and political circles. 

The marine ecosystem is linked to the community of continent inseparably by 

system interactions. We have to protect this mutual symbiosis. Beside prevention of 

averages, long-term thinking is necessary. Crude oil reserves will be exhausted someday. 

Further research, development and widespread use of renewable energy sources is needed. 

This way we can reduce environmental pollution, global climate change, and destruction of 

organisms and habitats around us. The future of humanity depends mainly on goods 
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provided by the marine community. If we do not pay sufficient attention to the protection 

of our environment, in the future we have to face the consequences of pollution caused by 

us, global warming, extinction of species of Earth and running out of energy sources. 

The goal is clear: global collaboration for the survival of wildlife and humanity. 
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