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A KORNYEZETTUDATOSSAG
MINT ERKOLCSI KERDES

BALOG. ADALBERT

I A Hfsv6t-szigeten 6vsz6zadokig vir6g-
zott egy civilizdci6. Amikor tril sokan let-
tek, az 6llatokal 6s az erd6ket kipusztitot-
tdk, a talajt az er6zi6 belemosta a tenger-
be, az 6lelem 6s a viz sz[ikoss6ge miatt
hdborrik tortek ki.  A sziget eltart6-
k6pess6ge tored6k6re csokkent, igy az (rj

egyensrilyi 6llapot azdltal jott l6tre, hogy
az emberi n6pess69 nagy rdsze elpusztult.

Az El6 Bolyg1 lelent1s 1998-t6l kezd6-
d6en 6vente elemzi a vil6g helyzet6t, el-
s5sorban a term6szeti er6forr6sok kimeri
t6s6nek, a rnez6gazd.asdgi termel6snek 6s
a n6pess6g noveked6s6nek alapj6n. Az
egyik legfontosabb, riltala m6rt mutat6 az
fgynevezett okol6giai l6bnyom. Az oko-
I6giai l6bnyom az az egy orsz6gra vagy
szem6lyre es6, biol6giailag term6keny te-
riilet, amely mag6ba foglalja a mez6gaz-
das6gi parcell6kat, erd6ket, be6pitett te-
reket, de a mell6kterm6kek fhullad6k) 6l-
tal elfoglalt teret is. M6s definici6 szerint
az emberi beavatkozds ama m6rt6ke,
mely a kimeritett er6forrdsok tertileti el-
oszldsdban nyilvdnul meg. Egy irjabb mu-
tat6 a bolyg6 biokapacit6sa, vagyis az a
biol6giailag term6keny teriilet (fosszilis

energia, biomassza stb.), amely k6pes
megtermelni a sztiks6ges javakat 6s a ki-
akn6z6s ut6n megfjulni.'

Ha az emlitett param6tereket ossze-
vetjiik az emberis6g jelenlegi szaporod6si
iitem6vel 6s erkolcsi felfogds6val, megle-
het6sen sot6t jov6k6p t6rul el6nk. felen-
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leg tobb mint hatmilli6rd ember 6l a Fol-
don, a 21. sz6zad mdsodik fel6re pedig ez
a sz6m a tizmillidrdot is meg fogja halad-
ni.  A felm6r6sek szerint 2003-ban az enl-
beris6g okol6giai ldbnyoma 14,1 milliSrd
glob6lis hektdr volt, ami 2,2 hektdrt jelen-

tene szem6lyenk6nt, ha egyenlden lenne
elosztva. A bolyg6 biokapacitdsa ugyan-
akkor a mostani hatmilli6rd emberhez vi-
szonyitva 11,2 millidrd globdlis hektSr,
vagyis mindossze 1,8 gha/szem6ly. Mind-
ebb5l kidertil, hogy a 20. szdzadban a
nyolcvanas 6vek mdsodik fel6t6l napjain-
kig a bolyg6 okol6giai l6bnyoma megha-
ladta a biokapacitrist, 6s ez az elt6r6s
2003-ra huszonot szdzallkra n6tt. A leg-
nagyobb,,l6bnyomri", egymilli6n6l na-
gyobb l6leksz6mt orszdgok az Egyesiilt
Arab Emir6tusok (11,9 gha), az USA (9,6

gha), Finnorszig (7,6 gha), Kanada (7,6
gha), Kuvait (7,3 gha), Ausztr6lia (6,6
gha), Esztorsziry $,5 gha), Sv6dorszdg
(6,1 gha), IJ1-Z6land (5,9 gha), valamint
Norv6gia (5,8 gha). Kina ma ugyan meg
csak a hatvankilencedik, de noveked6
gazdas6ga 6s gyors fejl6d6se miatt el6re-
l6that6an kulcsfontoss6gf szerepet j6t-

szik majd a fenntarthat6s6gban. Magyar-
orsz6g jelenleg a harminckettedik helyen
ell (5,1 gha), Rom6nia 6kol6giai lSbnyo-
ma 2003-ban 3,5 gha volt .

Az emberis6g tehdt gyorsabban fo-
gyasztja a nyersanyagokat, mint ahogyan
azok megfjulni k6pesek. lelenlegi fo-90



gyasztdsi rdtiink mellett az egy 6v alatt el-
fogyasztott nyersanyag egy 6v 6s hdrom
h6nap alatt rijul meg. Ha a n6pess6gnove-
ked6s tendencidja folytat6dik, 6s az em-
beris6g kornyezetpusztit6 technol6gidi
sem vdltoznak, 2050-re m6r k6lsz6z sz6-
zal6kos tt l l6p6s v6rhat6, ami olyan
mennyis6gii fogyasztdst lelent egy 6v
alatt, amennyit a Fold csak h6rom 6v alatt
tud p6tolni. Vagyis ekkorra mdr h6rom
Foldre lenne sziiks6ge az emberis6gnek,
mindez pedig el6bb-ut6bb az er6forrdsok
teljes kimeriill,s1t hozza mag6val. Egy
ember 6vi 6lelmiszerell6tdsa jelenleg 0,4
ha-r6l biztosithat6, ami a 21. szilzad dere-
kiira v6rhat6an 0,3 ha-ra fog csokkeni.

Az adatok ismeret6ben meghat6roz-
hat6 egy rigynevezett kumulativ okol6giai
deficit, vagyis a kiakndzott nyersanyagok
fogyaszt6si m6rt6k6nek noveked6se miatt
fell6p6 hidny. Ez alapjrin az orszdgokat
k6t csoportba oszthatjuk: 1. okol6giai tar-
tal6kkal rendelkez6 orszdgok; ide tartoz-
nak els6sorban az Egyenlit6t6l d6lre fek-
v6 fejl6dd orszdgok. 2. okol6giai deficittel
rendelkez6 orsziigok; vagyis a Fold 6szaki
f6ltek6j6n fekvd fejlett orszdgok.

Sflyos probl6mdkat vet fel a vizk6sz-
letek apadiisa is. A magas n6pszaporulat-
tal iel lemzett ter0letek ID6l-Azsia, Afr ika)
vizhiiinyban szenvednek. Konkurrencia
alakult ki a viz6rt nemcsak az egyes ter-
melddgazatok, amezSgazdas6g 6s az ipar,
hanem az illet6 teriileteken 616 emberek
kozott is. P6lddul Egyiptom b4 milli6 Ia-
kosa vizk6szlet6nek g7 szAzal6k6I hasz-
n6l ja (osszn6pess6ge 75 mil l i6).

A m6sik kovetkezm6ny a biodiver-
zitds csokken6se, vagyis a fajok kipusztu-
l6sa. Ezt m6ri a WWF 6ltal alkalmazott
EM AotygA Index, mely vil6gszerte 1300
gerinces faj tobb mint 3600 populdci6j6t
koveti nyomon 1970 6ta. 695 szdrazfoldi,
344 €desvizi 6s 274 Iengeti faj elemz6se
alapjdn kimutatja, hogy 1970 6s 2003
kozt rendre 31, 28 6s 27 sz6zal6k, teh6t
nagyjdb6l a gerinces fajok egyharmada
t i in t  e l '

Sokan a g6nm6dositott nov6nyekben
ldtj6k a jdvd mezdgazdasdgi vrilsdgiinak
megold6sdt. Ugyanakkor szdmos ellenz6-

je is van az ilyen nov6nyek termeszt6sbe
val6 bevonSs6nak 6s a beldliik sz6rmaz6
term6kek fogyasztiisdnak. A tudomdnyos
irodalomban szdmos konyv 6s szakcikk
l6tott napvildgot ebben t6mdban; magyar
vonatkozdsban a legjelent6sebbek aligha-
nem dr. Darvas B6la professzor munk6i.

1986 6s 1993 kozott a vi l6g huszon-
nyolc orszdg6ban 675 transzg6nikus no-
v6nyfajtdt bocsdtottak ki a term6szetbe.
Ezek koziil kiemelked6 gyakoris6gri a no-
v6nyv6delemben a glufozindt, glifozdt,
szulfonilurea 6s bromoxinil gyomirt6
szerek rezisztenci6j6val kapcsolatos kibo-
cs6t6sok szdma. Eldszor 1994-ben keriil-
tek genetikailag manipuliilt nov6nyek
mez6gazdasisi termeszt6sbe, 19g6-ban
pedig mdr tizenot transzg6nikus nov6nyt
illet6en nytijtottak be enged6lyk6relmet
az USA-ban 6s Kanadiiban.'felenleg a vi-
ldg tizenh6t orsz6gdban kilencvenmilli6
hekt6ron termesztenek g6nm6dositott
nov6nyeket, melyek gyakorisdgi sorrend-
ben a sz6ja, a gyapot, a kukorica 6s a kii-
lonboz6 zolds6gf616k. Legnagyobb teriile-
ten az Egyestilt Allamokban termeszte-
nek g6nm6dositott nov6nyeket, rnintegy
a2 milli6 hektdron. A m6sodik helyen Ar-
gentina 611 14 milli6 hektdrral, ut6na ko-
vetkezik Kanada 4,a milli6 hekt6rral, Bra-
zilia 3 milli6 hektArral, Kina 2,8 milli6
hekt6rral. A fennmarad6 egy sz6zal6kot
Ausztrdlia, Spanyolorszdg, Uruguay, Ro-
m6nia, Kolumbia, Honduras, a Fiilop-szi-
getek, India 6s Indon6zia adja. A termesz-
tett GM-nov6nyek megoszl6sa a kovetke-
zo: sz6ja 61%o, kukorica 23o/o, gyapot
11.o/o, repce 5/o.

A g6nm6dositott nov6nyeknek k6t
csoportja terjed a vildgpiacon: az egyik
valamilyen gyomirt6szerre ellen6ll6, a
mdsik egyes rovarkdrtev6k lekiizd6s6t te-
szi lehet6v6. A gyomirt6szertiir6 nov6ny-
be egy olyan enzim kertil, amely a no-
v6ny szdmdra azt kev6sb6 m6rgez6 sz6r-
maz6kkd bontja le, 6s ezt kovet5en a per-
metez6st csak a m6dositott nov6ny 6li
tril. A rovarellenes toxint termel6 nov6ny
viszont elpusztitja sajdt kdrtevdi egy 16-
sz6t, ily m6don biztositvdn v6delmet elle-
niik. Gyakran hangoztatott 6rv, hogy a ge-
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netikailag m6dositott nov6nyek termesz-
t6se kevesebb vegyszerhaszndlatot ig6-
nyel, amit viszont szdmos adat c6fol. A
kdrtev6k 6s gyomok hamar rezisztensek-
k6 vdlnak, ami egy id5 utdn m6g er6sebb
nov6nyv6d6szer haszndlatdt teszi sztiks6-
gess6. Senkinek sincsenek ellenben meg-
bizhat6 adatai arr6l, hogy mi tort6nik a
talajban 616 mikroorganizmusokkal ennyi
toxin hatiisdra. Ezeknek az 6i6l6nyeknck
legfeljebb egy sz6zal6kdt ismeriirk, habdr
civilizdci6nk az dltaluk befoly6solt talaj-
term6kenys6gre 6piil, ami az emberis6g
kozos tuddsiinak alighanem egyik legna-
gyobb vakfoltja.'

Bizonyos genetikai tartalom osszedll,
,,megkiizd" az okol6giai niche-ben, kiala-
kitja g6nszintii diverzit6s6t, meg6llapo-
dik, etalakul, alkalmazkodik vagy ki-
pusztul: a bioszisztematika 6s az evolfci-
6s tanok ezt a k6pet tdrj6k el6nk. Azaz-
hogy a foldi 6let szervez6d,6s6re bizo-
nyos torv6nyszerris6gek jellemz6k, egyes
kapcsolatok kialakuldsdnak a val6szinii-
s6ge nulldhoz kozelit, a k6rd6ses 6letfor-
ma tehdt nem jon l6tre. A g6nseb6sz
azonban m6st is l6tre tud hozni, mint az
evoltci6, vagyis dthdghatja az evohici6s
val6sziniis6geket.5

Sz6mos vizsg6lat igazolta a g6nm6-
dositott  nov6nyek 6l lat i  szervezetekre
gyakorolt negativ hat6sdt. A g6nm6dosi-
tott sz6j6val etetett tehenekn6l megfi-
gyelt6k, hogy tejiik zsirtartalma sokkal
nagyobb, mint norm6lis esetben, de a
kiv6lt6 okokat eddig m6g nem azonosi-
tott6k eg6szen pontosan. A g6nm6dosi-
tott  sz6j6val etetett egerek eset6ben a
megszi i letett  ut6dok lelent6s 16sze a
szi i let6s ut6n elpusztult ,  az 6letben
maradottaknri l  pedig nagyfokri  test-
tomegelt6r6st figyeltek meg, mely a nor-
m6lis testtomeg otven sz6zal6k6t sem
6rte el,  s emellett  a ves6k 6s a her6k m6-
rete is jelent6sen csokkent.

Az egyik 6rv, amely a g6nm6dositott
nov6nyek mellett sz6l, hogy kevesebb
herbicid sztiks6ges a termeszt6s sordn.
Szdmos vizsgdlat igazolta ugyanis a her-
bicidek negativ hatrisdt az emberi szer-
vezetre. N6tt p6ld6ul a spontdn abortu-

szok sz6ma azon ndk eset6ben, akik
ilyen iiltetv6nyeken dolgoztak, mig a
megszti letett  csecsem6kn6l nagy volt  a
kiilonb026 malform6ci6kkal sziiletettek
ar6nya." Vannak olyan felt6telez6sek is,
miszerint a k6t6lt i iek kipusztuldsi hul l6-
m6nak egyik oka 6ppen a glifozlt tirlzott
haszndlata.

Mig a szakemberek szdm6ra a nov6-
nyek 6s az dllatok kl6noz6sa jelenti a leg-
kisebb fejtor6st, a l i loz6fusok 6s a kozv6-
lem6ny is az 6llatok kl6nozdsa 6s a kim6-
rdk (idegen fajri 6llatok korai embri6frizi-
6jdb6l keletkez6, elt6r5 eredetii seitekb6l
dll6 l6nyek) l6trehozdsdt tartja megbesz6-
l6sre 6rdemesnek. Term6szetes, hogy eb-
ben a vitdban a transzg6nikus 6l6l6nyek-
kel kapcsolatos kutat6sok valldsi 6s etikai
aspektusaira helyezik a hangsflyt. A fo-
gyaszt6k tekint6lyes r6sze alapvet6en
konzervativ az 6telek tekintet6ben. Mint
ismeretes, az ltellogy aszt6sbeli konzerva-
tivizmus sok esetben valldsi szabdlyokon
alapul. Ha ebb6l a szemszogb6l n6zztrk a
k6rd6st, kordntsem lehet elit6lni p6lddul
azt a}:.iv6 kereszt6nyt, aki felhdborodris6-
nak ad hangot, ha a boit idej6n 6ltala fo-
gyasztani kivdnt kukorica vagy sz6ja 6lla-
ti g6neket tartalmaz. Hat6rozott vissza-
utasitdsban r6szestilhetnek ugyanakkor
azok az Sllati term6kek, amelyekbe vala-
milyen emberi eredetii g6n keri-ilt, amit a
fogyaszt6 egyenesen a kannibalizmussal
asszocidlhat. Az Egyesiilt Kirdlysdgban a
Food Advisory Committee igyekszik hat-
ni abba az ir6nyba, hogy az ilyen 6lelmi-
szereken a gy6rt6 koteles legyen feltiin-
tetni a transzg6nikus eredetet, hiszen a
fogyaszt6nak joga van 16, hogy ezeket a
term6keket felismerie 6s adott esetben
visszautasitsa.

Ujabb gazdas6getikai probl6m6t je-
lent, hogy vajon megengedhet6-e olyan
nov6nyek genetikai m6dositdsa, amelye-
ket eddig csupdn tr6pusi orszdgok ter-
meszthettek, 6s ebb6l ered nemzeti iove-
delmuk jelent6s r6sze, mig a g6nseb6sze-
ti beavatkozds hatdsSra ezek m6rs6kelt
6govi termeszt6sre is alkalmass6 v6lnak.
Mi lesz ezekkel a tr6pusi orszdgokkal? Az
6ket a vil6g tobbi r6sz6t6l elv6laszt6 saz-
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dasdgi szakad6k minden bizonnyal nove_
kedni fog, igy a g6nseb6szeti hagyomd_
nyokkal rendelkez6 6szak 6s az ilyenek-
kel nem rendelkez6 d6l kozott tovdbb n6_
het a fesztilts69.' Szabadalmaztathasson_
e tradiciondl isan d6l i  nov6nyfajtdkat
(gyapotot, kaka6t) 6szaki orszdg? A Fold
gyapotterm6se tobb mint fel6nek szdrma-
z6si helye Kina, az USA, a volt Szovjet_
unio, India, Pakisztiin, Brazilia, valamint
Torokorszdg; a transzg6nikus gyapotfaj_
tdk szabadahni joga viszont az USA 6s
Franciaorszdg birtokdban van. 1994_ie ti_
zennyo lc  fe j l6dd  orszdgban -  aho l  ez  nern
volt szab6lyozva, vagy megl6vd szabdlyo_
ka l  s t i r te l t  -  to r len l  gene l ika i  r r "nny" r " r ,
harmincn6gy transzg6nikus nov6nyfaj ki-
bocsdt6sa ki lencven esetben.

Az ellen6rvekkel szernben a mdsik ol_
dal is gyakran hatlatja a hangjdt ,,A GM-
nov6nyek - ugyanrigy, mint a term6szete_
sen eldfordul6 vagy keresztez6ssel l6tre_
hozott fajtdk - lehetnek drtalmasak, ko_
zombosek vagy hasznosak, ez6rt mind_
egyiket egyedileg kellene megvizsg6lni,, _
hangsrilyozza Szeitznl, dr. Szab6 Mdria, a
Magyar Elelmiszer-biztonsdgi Hivatal fd-
igazgal6ja. V6lem6nye szerint a vildgon
eddig enged6lyezett tipusok elvileg 6rtal_
matlanok." Graham Brookes brit kozeaz_
ddsz 6s Peter Barfoot okologus a GM-no-
v6nyek termeszt6s6nek els6 kilenc 6v6t
elemezte. Sz6mit6saik szerint az ilyen
nov6nyeket termeszt6 gazdik bev6tele
huszonh6t milli6rd dolldrral n6tt, 6s 172
milli6 kilogrammal kevesebb nov6nw6_
dd szer t  a lka lmaztak ,  ami  ha lszdza l i kos
csokken6st jelent, tovdbb 6 tizennlgy sz6_
zal6kkal csokkent az okol6giai l6bnyom,
6s egyedtil 2004-ben tizmilli6 kiloeram_
mal kevesebb sz6n-dioxid kertilt a lJveed-
be a GM-novdnyek termeszt6senek [o-
szdnhet6en.

Az Eur6pai Uni6 irdnymutatdst
[556/2003/EK) fogadott el a GM- 6s ha_
gyomdnyos nov6nyek koegzisztencidjd_
16l. Ez az ajdnlds leszogezi, hogy az Uni_
6ban mindegyik termeszt6si technol6si6_
nak  (konvenc ion i l l i s .  oko l6g ia i .  GMt  nu-
lye van, ugyanakkor a tagdllamok sz6m6_
ra nem kotelez6 jelleggel olyan szabdlyo_

zds kidolgoziisdt javasolja, mely nem 16_
hat ardnytalan terheket egyik technol6gia
mfvel6j6re sem. Spanyolorszdgban,
Franciaorszdgban 6s N6metorsz6gban
szamos vizsg6latot kezdtek el a koegzisz_
tencia-szabdlyok kidolgozds6hoz. Egy, a
nagyobb magyar gazddk kor6ben v6gzelt
HolTman-I'elrn6r6s szerint a rnegk6rdezet_
tek hetvenk6t sz6zal6ka termesztene GM_
nov6nyt."

Ami hazdnkat illeti, a Greenpeace fel-
hiv6sa szerint Romiinidban i l legdl isan
termesztenek iegaldbb tiz megy6ben ge_
netikailag mridositott sz6jdt, 6s a mintegy
szaznegyvenezer hekt6ron termesztett
nov6nyek majdhogynem fele genetikailag
m6dositott. A jelent6s ugyanakkor arra is
rdrnutat, hogy a sz6jdn kivtil genetikailag
m6dositott burgonya- 6s kukoricatrltetv6_
nyek is vannak az orsz6gban. A Romdn
Kornyezetv6delmi Miniszt6rium beszd_
moldja szerint az EU Kornyezetv6dehni
Bizottsdgdn6l a tag6llamok koziil egyediil
Magyarorsz6gnak sikeriilt el6rnie, hogy
teriilet6n csup6n igen szigorri felt6telek
meilett termeszthessenek g6nm6dositott
nov6nyeket. Romdnia egyediilik6nt tar_
t6zkodott a szavazdson, hallgat6lagosan
ellbgadvdn ez6ltal, hogy a hazai termel6k
g6um6dositott nov6nyeket termeszthes_
senek. Romiinia rendelkezik ugyanakkor
j6 n6hdny vonatkoz6 siirg6ss6gi kor_
mdnyrendelettel, amelyek tobbek kozott
kimondjdk, hogy biirmely g6nm6dositott
nov6ny termeszt6sbe vondsa el6tt kon_
zult6lni kell a kozv6lem6nnyel. Az el6itl_
litott term6kek cimk6in kotelezd feltiin_
tetni az eredetet, illetve azon adal6kanva_
gokat, amelyek gdnm6dosftott  nov6nylk-
b6l sz6rmaznak. 'o

Ogy trinik teh6t, hogy a genetikai de-
terminizmus elv6nek alkalmaz6sdval
megval6sul a biotechnol6giai vdllalatok_
nak a mez6gazdas6g megv6ltoztatiisdra 6s
ellen6rz6siik al6 von6sdra iriinyul6 torek_
v6se, melyet azzal ac6llal k6vetnek, hogy
az egyre gyarapod6 emberis6g t6pldlkoz6_
si ig6nyeit kiel6githess6k, megsziinion az
6hez6s, 6s mindezt rigy lehessen el6rni,
hogy ne kelljen 6serd6ket kiv6sni 6s a
kornyezetkdros f to  novenyv6dJ szerek
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haszn6lat6t tov6bb novelni. Ezdltal arra is
lehet6s6g nyilik, hogy a genetikailag m6-
dositott nov6nyekben gy6gyszereket 6s az

,immunrendszert segit6 ellenanyagokat,
valamint olt6anyagokat termeljiink, 6s
igy a kcizeg6szs6g eddig soha nem l6tott

m6rt6kben javuljon." Bdr senki sem k6-
telkedik abban, hogy az emberis6g vonat-
kozds6ban ezek nemes 6s hasznos c6lki-
t(rz6sek, a k6rd6s tovdbbra is az, hogy
el6gg6 6rettek vagyunk-e sz6mot vetni a
benniik rejl6 lehet6s6gekkel.
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