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A jelen recenzió írója szintén köszönhet valamit 
annak a nehezen kivívott kölcsönös tiszteletnek. 
Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy olyan 
Gurkha-ezredben szolgálhattam, melyben a zubbo-
nyok ujján a Brit Hadsereg 14/20 huszárezredének 
porosz sas jelvénye díszelgett. Az utóbbiak viszont 
büszkén viselték zubbonyukon a két keresztbetett 
ghurka tQrt, azaz kukrit ábrázoló jelvényt. Ez a 
rendkívüli megtiszteltetés annak az 1945-ös ese-
ménynek az emlékét Qrzi, amikor a brit és az indiai 
hadsereg fent említett ezredei vállvetve harcoltak az 
olasz város, Medicina utcáin házról házra haladva, 
hogy felszabadítsák a német megszállás alól.

Ha egyszer kialakul egy ilyen egyenrangú 
viszony, már nincs visszatérés az elQzQ állapo-
tokhoz. Egyik fél sem viselné el. A tragédiát 
természetesen az jelentette, hogy miért került 
ennyi áldozatba ennek elérése.

Az India háborúja cím_ könyvében Shrináth 
Raghavánnak azt sikerült megmutatnia, miben 
rejlett ez az áldozat.

(The Asian Review of Books)

Laetitia Van Eeckhout

Városi légszennyezés világszerte

A világon tízbQl több mint nyolc városi lakost 
érint a levegQszennyezés, és a helyzet tovább 
romlik, fQként a feltörekvQ országokban. 2016 
májusában a WHO, az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezete terjedelmes összefoglalót tett 
közzé a városi területek levegQjének minQségé-
rQl. Az új adatbázis 103 ország 3000 városáról 
(vagyis a világ városi lakosságának 42%-áról) ad 
információt, csaknem megkétszerezve az elQzQ, 
2014-ben közzétett tanulmány adatainak számát.

Az elmúlt 5 évben a városokban a szállópor 
koncentrációjának szintje összességében 8%-
kal emelkedett. A gazdag országok többé-kevés-
bé képesek uralni a helyzetet, a fejlQdQ orszá-
gokban azonban nQ a légszennyezQdés mértéke.

A WHO elQírása szerint, a levegQben szálló 
PM10-részecskék (azaz a 10 mikrométer, vagy 

ennél kisebb átmérQj_ szennyezQ anyagok) kon-
centrációjának felsQ határa éves átlagban 20 µ/m³ 
(20 mikrogramm/m³). A feltörekvQ országok vá-
rosi övezeteinek nagy részében ezek a levegQben 
porladnak szét. A világ legszennyezettebb városa 
már nem Újdelhi, mint ahogy ez 2014-ben volt, 
hanem az észak-kelet pakisztáni Peshawar (több 
mint 3 millió lakossal) ahol a szálló részecskék 
koncentrációs szintje eléri az 540 µ/m³-t.

Peshawar, a világ legszennyezettebb városa
Az alacsony vagy közepes jövedelm_ országok 
100 ezer lakost meghaladó településeinek csak-
nem mindegyike (98%-a) – gyakran jelentQs 
mértékben – túllépi a WHO által meghatározott 
felsQ küszöböt. Ezek jóval magasabb rekordér-
tékek, mint amilyeneket a légszennyezés csúcs-
idQszakában szoktak mérni egy országban, mint 
Franciaországban (2014 márciusában Párizsban a 
koncentráció mértéke 100 µ/m³ volt).

Pakisztán, Afganisztán és India t_nnek a leg-
veszélyeztetettebb országoknak. Karacsiban, 
Pakisztán gazdasági fQvárosában (290 µ/m³) vagy 
Ravalpindiben (448 µ/m³) a levegQ nem kevésbé 
fojtogató, mint Peshawarban. Hasonló a hely-
zet a szomszédos Afganisztánban: Kabulban 
(260 µ/m³) és Mazar-e-Sharifban (334 µ/m³). India 
is a lista élén áll számos nagyon szennyezett város-
ával: ilyen például az ország közepén fekvQ Raipur 
(268 µ/m³), a fQvárostól, ÚjdelhitQl délkeletre ta-
lálható Allahabad (317 µ/m³), és Újdelhi is, ahol a 
szállóanyag-koncentráció még mindig 229 µ/m³.

Az Öböl-menti országok sem maradnak le. 
Szaúd-Arábiában, az ország keleti részén Riyad 
és Al-Jubail lakosai 350 µ/m³ feletti koncentrá-
ciós szintet kénytelenek elviselni. Nem jobb a 
helyzet a szomszédos Bahrein közepén, Hamad 
Town-ban (318 µ/m³) és keletebbre, Ma’ameer-
ben (257 µ/m³) sem.

Kanada a legtisztább országok között
Ezekhez a kiugró számadatokhoz képest Kínában 
a levegQ majdnem hogy kedvezQ értékeket mutat. 
Mindamellett, közel 40 kínai város a 100-200 µ/
m³-es koncentrációs szintjével jóval meghaladja 
a WHO által ajánlott küszöbértékeket. A kelet-kí-
nai Sicsiacsuang, Hopej tartomány fQvárosa, mely 
számos iparágnak ad otthont, a 305 µ/m³-es évi 
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koncentrációs értékével a leginkább érintett város 
Kínában. Ha Peking nincs is a lista élén, a kínai 
fQváros szennyezettsége rendszeresen eléri a csúcs-
pontot, mint 2015 decemberében is, amikor a leve-
gQben szálló apró részecskék szintje 680 µ/m³ volt.

A villanyerQm_veket tápláló fosszilis tüze-
lQanyagoktól való függés, a feltörekvQ közép-
osztály körében egyre inkább terjedQ autózás, a 
nem túl energiatakarékos épületek tervezése, a 
szénnel való fQzés és f_tés – mind olyan ténye-
zQk, melyek miatt tartósan fennmarad ez az erQs 
szennyezettség a városokban.

A másik oldalon, a legtisztább levegQj_ orszá-
gok között van Kanada – Finnország, Észtország 
Ausztrália, Írország és Új-Zéland társaságában. 
Ezekben az országokban a levegQ szennyezettsége 
szinte sehol sem haladja meg a 20 µ/m³-es felsQ 
határt, ha nem számítunk ide minden várost. A 
többi fejlett országban, de „még Kelet-Európa és 
Latin-Amerika kis- vagy közepes jövedelm_ or-
szágaiban is, javul a városok levegQjének minQsé-
ge” – jelentette ki a WHO-nál dolgozó dr. Annette 
Prüss-Ustün, aki szerint különösen Argentínában, 
Bolíviában, Kolumbiában tapasztalható elQrelé-
pés, de megfigyelhetQ Bulgáriában, Litvániában, 
sQt még Franciaországban, Németországban és 
Olaszországban is.

3,7 millióan haltak meg 2012-ben
Az általánossá vált környezetszennyezés súlyos 
egészségügyi következményekkel jár. A levegQben 

szálló finom részecskék behatolnak a légutak leg-
mélyebb elágazásaiba és a véráramba légzési zava-
rokat, szív- és érrendszeri megbetegedéseket, illetve 
tüdQrákot okozva. Ezeket az anyagokat a WHO 
2012-ben rákkeltQnek minQsítette. Ugyanebben az 
évben a kültéri levegQ szennyezettsége 3,7 millió 
ember haláláért volt felelQs a világon.

„Bár a fejlQdQ országokban, mint Afrikában, 
a levegQ minQségének ellenQrzése továbbra 
is hagy maga után kívánnivalót, egyre többen 
ismerik fel a légszennyezés egészségügyi koc-
kázatait. Egyre több város állít fel a levegQmi-
nQség mérésére szolgáló berendezéseket” – ál-
lítja Sophie Gumy, a Nemzetközi Egészségügyi 
Szervezet (WHO) közegészségügyi, környezet-
egészségügyi és az egészségre ható társadalmi 
tényezQkkel foglalkozó osztályának tudomá-
nyos kutatója.

Az ENSZ szakosított szervezete hangsúlyoz-
za, hogy ebben fontos szerep hárulna a helyi 
önkormányzatokra. „Ha javul a levegQ minQ-
sége – állítja a WHO-tól dr. Carlos Dora –, ak-
kor csökkennek a környezetszennyezés okozta 
betegségek egészségügyi költségei, jobban tel-
jesítenek a munkavállalók, és emelkedik a vár-
ható élettartam. A légszennyezés csökkentése az 
éghajlatra is kedvezQen hat, tehát beilleszthetQ 
az országok párizsi megállapodásban vállalt 
kötelezettségeibe.”

(Le Monde)
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