
Kilencven olasz tudós, mérnök beadványa

Kilencven olasz tudós beadványt juttatott el az olasz politika vezetőihez.  

A klímapetíció Pprof. Uberto Crescenti védnöksége alatt született meg, aki a Chieti G.
d'Annunzio Egyetemen az alkalmazott geológia rendes professzora, 1985 és 1997
között a G. d'Annunzio egyetem rektora, 1999 és 2005 között az Olasz Földtani
Társaság elnöke, az Olasz Alkalmazott és Környezetvédelmi Geológia Szövetség
alapítója és elnöke. 1999-től 2005-ig az Olasz Geológiai és Turisztikai Egyesület 
alapítója és elnöke. Crescenti professzor a petíciót azzal a céllal fogalmazta meg a
tudósokkal együtt, hogy a jelenlegi tudományos ismereteken alapuló, komoly vitát
kezdeményezzenek politikai szándék nélkül bolygónk jövőjéről.  

A köztársasági elnöknek

A szenátus elnökének

A képviselőház elnökének

A kormányfőnek

PETÍCIÓ AZ ANTROPOGÉN GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS ÜGYÉBEN

Alulírott polgárok és tudósok melegen ajánlják a politikai vezetőknek, hogy járuljanak 
hozzá egy olyan környezetvédelmi politikához, amely összhangban áll a tudományos
ismeretekkel. Sajnálatos, hogy a rendelkezésre álló tudást és kutatási potenciált nem a
ténylegesen meglévő szennyeződések leküzdésére használják, hanem az állítólagos 
antropogén károsanyag kibocsátás csökkentésére.

De tudnunk kell, hogy a széndioxid nem károsanyag. Éppen ellenkezőleg, 
elengedhetetlen bolygónk életéhez.

Az elmúlt évtizedekben elterjedt a vélemény, hogy az 1850-től kezdődően a Föld 
felszínének kb. 0,9 ° C-os fölmelegedése rendkívüli, és kizárólag emberi
tevékenységből, első sorban a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származik, amely 
CO2-t bocsát ki a légkörbe. Ezt a tézist az antropogén klímahatásról (AKH) az
Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozás Kormányközi Testülete (IPCC) terjeszti. Eszerint
a globális felmelegedésnek olyan következményei lesznek, amelyek komoly
környezeti változásokat és óriási károkat okoznak a közeljövőben, hacsak nem hoznak 
azonnal drasztikus és óriási költségeket fölemésztő intézkedéseket.  

Ebben a tekintetben a világ számos nemzete csatlakozott a széndioxid-kibocsátás
csökkentésére irányuló programhoz. Ezeket az országokat folyamatos propagandával
ösztönzik, hogy egyre igényesebb, és a tagállamok költségvetését rendkívüli
mértékben megterhelő programokat fogadjanak el az éghajlat és a bolygó 
„megmentésére”.

A globális felmelegedés antropogén eredete azonban egy bizonyítatlan hipotézis,
amely csak néhány, számítógépen generált klímamodellből származik.  

Evvel szemben, a tudományos szakirodalom egyre inkább rávilágít arra, hogy létezik
egy természetes éghajlatváltozás, amelyet a modellek nem képesek reprodukálni. Ez a
természetes változás az 1850 óta megfigyelt globális felmelegedés jelentős részét 
megmagyarázza. Ezért az elmúlt évszázadban megfigyelt, az éghajlatváltozással
kapcsolatos emberi felelősség indokolatlanul eltúlzott, és a katasztrofális
előrejelzések nem reálisak.



Az éghajlat a legbonyolultabb rendszer bolygónkon, ezért olyan módszerekkel kell
vele foglalkozni, amelyek megfelelőek és összhangban vannak a komplexitás 
szintjével.

Az éghajlati szimulációs modellek nem reprodukálják az éghajlat megfigyelt
természetes variabilitását, és különösen nem rekonstruálják az elmúlt tízezer év
meleg időszakait. Ezek ezer évenként megismétlődtek, és magukban foglalják a jól 
ismert középkori meleg időszakot, a forró római korszakot, és általában a meleg
időszakokat az optimális holocén időszak alatt.

A múlt ezen időszakai is melegebbek voltak, mint a jelenlegi, annak ellenére, hogy a 
CO2-koncentráció alacsonyabb volt, mint a mai. Ezek a meleg periódusok a Nap-
aktivitás évezredes ciklusaihoz kapcsolódnak. Ezeket a hatásokat a modellek nem
reprodukálják.

Emlékeztetni kell arra, hogy az 1900 óta megfigyelt fölmelegedés valójában az
1700-as években kezdődött, azaz, az utolsó tízezer év leghidegebb időszakának 
vége körül (amely megfelel az asztrofizikusok által a Maunder Minimumnak
nevezett évezredes minimumaktivitásnak). Azóta növekszik a Nap aktivitása az ezer
éves ciklusnak megfelelően, és ez melegíti a Föld felszínét.  

Túl ezen, a modellek csődöt mondanak az elmúlt időszakok hatvan éves éghajlat-
ingadozási ciklusainak magyarázatánál.

A média azt is állítja, hogy riasztóan nőtt a szélsőséges események, mint például a 
hurrikánok és a ciklonok gyakorisága. Evvel szemben a hatvan éves periódusok
figyelembevétele jól megmagyarázza ezeknek a jelenségeknek az ingadozását is.
Például, ha figyelembe vesszük az észak-amerikai trópusi atlanti ciklonok hivatalos
adatait, úgy tűnik, hogy erős 60 éves ingadozásuk van, összefüggésben az Atlanti-
óceán termikus oszcillációjával, az Atlanti Multidekád-oszcillációval. Az
évtizedenként megfigyelt csúcsok összeegyeztethetők egymással az 1880-90, 1940-50 
és 1995-2005 években. 2005 és 2015 között a ciklonok száma a fent említett ciklus
után pontosan csökkent.
Így az 1880-2015 közötti időszakban a ciklonok száma (amely oszcillál) és a CO2
koncentráció között (ami folyamatosan növekszik) nincs korreláció.

Az éghajlati rendszert még nem értjük eléggé. Bár igaz, hogy a CO2 üvegházhatású
gáz*, az IPCC szerint is rendkívül bizonytalan annak szenzitivitása, azaz az éghajlatra
gyakorolt hatása. A becslések szerint a légköri CO2 koncentrációjának
megduplázódása mintegy 300 ppm-ről 600 ppm-re a bolygó átlaghőmérsékletét 1-5 
°C-kal emelheti.

Ez a bizonytalanság óriási. Mindenesetre a kísérleti adatokon alapuló számos
közelmúltbeli tanulmány szerint az éghajlati érzékenység a CO2-re nézve lényegesen
alacsonyabb, mint az IPCC modellek által becsült érték.
[Közzétevő: olyannyira alacsonyabb, hogy gyakorlatilag a nullával egyenlő. Lásd 
összefoglaló tanulmányunkat. http://klimaszkeptikusok.hu/?p=1586]

Ezek alapján tudományosan alaptalan, hogy a múlt századtól napjainkig
megfigyelt felmelegedést az embernek tulajdonítsuk. A pánikkeltők előrejelzései 
ezért nem hitelesek, mivel olyan modelleken alapulnak, amelyek eredményei
ellentmondanak a kísérleti adatoknak. Minden bizonyíték arra utal, hogy ezek a
modellek túlbecsülik az antropogén hatást, és alábecsülik a természetes éghajlati
változásokat, különösen a Nap, a Hold és az óceáningadozások által okozott
változásokat.



Végül a média azt próbálja elhitetni, hogy a tudósok között szinte egyhangú a
konszenzus klíma kérdésben, ami kizár bármiféle tudományos vitát.

Először is, tudatában kell lennünk annak, hogy tudományos módszert alkalmazva
csakis a tények, és nem egy teória támogatóinak száma dönt a tudományos
elméletről.

Mindazonáltal az állítólagos konszenzus a kérdésben nem létezik. Sokkal inkább,
jelentős azoknak az – igen változatos szakterületeket képviselő – szakembereknek a 
száma, akik utalnak az éghajlatváltozások természetes okaira. Köztük vannak
klimatológusok, meteorológusok, geológusok, geofizikusok, asztrofizikusok. Születtek
olyan petíciók is, amelyeket több ezer tudós írt alá, akik nem osztják az ember okozta
globális felmelegedés feltételezését.

Kiemelkedik közülük F. Seitz, fizikus, az Amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia
korábbi elnöke által 2007-ben kezdeményezett, továbbá a Nemkormányzati Nemzetközi
Éghajlat-változási Testület (NIPCC) által támogatott 2009-es kezdeményezés. Ezek
szerint a "természet, és nem az ember tevékenysége irányítja az éghajlatot".

Összefoglalva:
Tekintettel a fosszilis tüzelőanyagok fontosságára az emberiség 
energiaellátásában, javasoljuk, hogy ne kövessék a széndioxid-kibocsátás
csökkentésének értelmetlen politikáját, mintha evvel befolyásolni lehetne az
éghajlatot.

A PETÍCIÓS BIZOTTSÁG

1. Uberto Crescenti, az alkalmazott geológia professzor, G. D'Annunzio Egyetem,
Chieti-Pescara, emeritus rektor, az Olasz Földtani Társaság elnöke.

2. Giuliano Panza, a szeizmológia professzora, a Trieszt Egyetem, a Lincei
Akadémia, Nemzeti Tudományos Akadémia, az American Geophysical Union
2018 nemzetközi díjazottja.

3. Alberto Prestininzi, az alkalmazott geológia professzora, Róma La Sapienza
Egyetem, korábban az IJEGE nemzetközi folyóirat vezető szerkesztője és a
Geológiai Kockázati Előrejelző és Ellenőrző Kutatóközpont igazgatója.  

4. Franco Prodi, a Ferrara Egyetem légköri fizika professzora.
5. Franco Battaglia, a fizikai kémia professzora, Modena Egyetem; Galileo

mozgalom 2001.
6. Mario Giaccio, az energiaforrások technológiai és gazdasági professzora, G.

D'Annunzio Egyetem, Chieti-Pescara, a Gazdaságtudományi Kar korábbi dékánja.
7. Enrico Miccadei, a fizikai földrajz és geomorfológia professzora, G. D'Annunzio

Egyetem, Chieti-Pescara.
8. Nicola Scafetta, a légköri fizika és az óceánográfia professzora, a Federico II

Egyetem, Nápoly.

ALÁÍRÓK

1. Antonino Zichichi, a Bologna Egyetem fizikai professzora, az Erice-i Ettore
Majorana Tudományos Kulturális Központ alapítója és elnöke.

2. Renato Angelo Ricci, fizikai emeritus professzor, Padova Egyetem, az olasz
fizikai társaság és az Európai Fizikai Társaság korábbi elnöke; Galileo mozgalom,
2001.

3. Aurelio Misiti, Róma egészségügyi környezetmérnöki professzor.



4. Antonio Brambati, a Triesti Egyetem szedimentológia és tengeri paleoklíma
professzora, a PNRA projektvezetője, a Nemzeti Óceánográfiai Bizottság elnöke.  

5. Cesare Barbieri, a Padova Egyetem csillagászati professzora.
6. Sergio Bartalucci, fizikus, az olasz "Szövetség a Tudományos és Technológiai

Kutatásért" elnöke.
7. Antonio Bianchini, a Padovai Egyetem csillagászati professzora.
8. Paolo Bonifazi, az Interplanetary Space Physics Institute, a Nemzeti Asztrofizikai

Intézet korábbi igazgatója.
9. Francesca Bozzano, az alkalmazott geológia professzora, a Római Sapienza

Egyetem, a CERI Kutatóközpont igazgatója.
10. Marcello Buccolini, a geomorfológia professzora, a G. D'Annunzio Egyetem,

Chieti-Pescara.
11. Paolo Budetta, az alkalmazott geológia professzora, Nápolyi Egyetem.
12. Monia Calista, az alkalmazott geológia kutatója, G. D'Annunzio Egyetem, Chieti-

Pescara.
13. Giovanni Carboni, a fizika professzora, Róma Tor Vergata Egyetem; Galileo

Mozgalom 2001.
14. Franco Casali, a Bolognai Egyetem és a Bologna Tudományos Akadémia fizikai

professzora.
15. Giuliano Ceradelli, mérnök és klimatológus, ALDAI.
16. Domenico Corradini, a Modenai Egyetem történelmi geológiájának professzora.
17. Fulvio Crisciani, a geofizikai folyadékdinamika professzora, Trieszt Egyetem és

Tengeri Tudományok Intézete, Cnr, Trieste.
18. Carlo Esposito, a távérzékelés professzora, La Sapienza Egyetem, Róma.
19. Mario Floris, a Padova Egyetem távérzékelésének professzora.
20. Gianni Fochi, kémikus, Scuola Normale Superiore, Pisa; tudományos újságíró.
21. Mario Gaeta, a vulkanológia professzora, La Sapienza Egyetem, Róma.
22. Giuseppe Gambolati, az amerikai Geophysical Union tagja, a Padova Egyetem

numerikus módszereinek professzora.
23. Rinaldo Genevois, az alkalmazott geológia professzora, Padova Egyetem.
24. Carlo Lombardi, a nukleáris üzemek professzora, Milánó Műszaki Főiskola.  
25. Luigi Marino, geológus, geológiai kockázati előrejelző és ellenőrző 

kutatóközpont, Róma La Sapienza Egyetem.
26. Salvatore Martino, a szeizmikus mikrozonáció professzora, La Sapienza

Egyetem, Róma.
27. Paolo Mazzanti, a műholdas interferometria professzora, La Sapienza Egyetem, 

Róma.
28. Adriano Mazzarella, a Nápolyi Egyetem Meteorológiai és klimatológiai

professzora.
29. Carlo Merli, Római Környezeti Technológiák professzora, La Sapienza Egyetem.
30. Alberto Mirandola, az Alkalmazott Energetika professzora és a Energetikai

Doktori Iskola elnöke, a Padova Egyetem.
31. Renzo Mosetti, a Trieszt Egyetem óceánográfiai professzora, az Osztrák

Köztársaság Oktatási Osztályának korábbi igazgatója, Trieszt.
32. Daniela Novembre, kutató a bányászati földtani erőforrások, az ásványtani és 

petrográfiai alkalmazások szakterületen, G. D'Annunzio Egyetem, Chieti-Pescara.
33. Sergio Ortolani, a Padova Egyetem csillagászati és asztrofizikai professzora.
34. Antonio Pasculli, az alkalmazott geológia kutatója, a G. D'Annunzio Egyetem,

Chieti-Pescara.
35. Ernesto Pedrocchi, Milánói Műszaki Főiskola professzora.  



36. Tommaso Piacentini, a fizikai földrajz és geomorfológia professzora, G.
D'Annunzio Egyetem, Chieti-Pescara.

37. Guido Possa, nukleáris mérnök, korábban miniszterhelyettes.
38. Mario Luigi Rainone, az alkalmazott geológia professzora, a Chieti-Pescara

Egyetem.
39. Francesca Quercia, geológus, kutatási igazgató, Ispra.
40. Giancarlo Ruocco, az anyag szerkezetének professzora, La Sapienza Egyetem,

Róma.
41. Sergio Rusi, a hidrogeológia professzora, G. D'Annunzio Egyetem, Chieti-Pescara.
42. Massimo Salleolini, az alkalmazott hidrogeológia és a környezeti hidrológia

professzora, a Sienai Egyetem.
43. Emanuele Scalcione, Alsia Regionális Agrometeorológiai Szolgálat vezetője, 

Basilicata.
44. Nicola Sciarra, az alkalmazott geológia professzora, G. D'Annunzio Egyetem,

Chieti-Pescara.
45. Leonello Serva, geológus, az olasz geológiai szolgálatok igazgatója; Galileo

Mozgalom 2001.
46. Luigi Stedile, geológus, Geológiai Kockázatfelmérési és Ellenőrzési központ, 

Róma La Sapienza Egyetem.
47. Giorgio Trenta, fizikus és orvos, az Olasz Orvosi Sugárvédelmi Egyesület elnöke;

Galileo Mozgalom 2001.
48. Gianluca Valenzise, kutatási igazgató, Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai

Intézet, Róma.
49. Corrado Venturini, a Bolognai Egyetem strukturális geológia professzora.
50. Franco Zavatti, csillagászati kutató, Bologna Egyetem.
51. Achille Balduzzi, geológus, Agip-Eni.
52. Claudio Borri, az építészeti tudományok professzora, a Firenze Egyetem,

nemzetközi építőmérnöki doktori koordinátor.  
53. Pino Cippitelli, Agip-Eni geológus.
54. Franco Di Cesare, ügyvezető, Agip-Eni.  
55. Serena Doria, a valószínűségi és matematikai statisztikák kutatója, a G. 

D'Annunzio Egyetem, Chieti-Pescara.
56. Enzo Siviero, Ponti professzor, Velencei Egyetem, az e-Campus Egyetem rektora.
57. Pietro Agostini, mérnök, Tudósok Szövetsége az Olasz Kutatásokért és

Technológiáért.
58. Donato Barone, mérnök.
59. Roberto Bonucchi, tanár.
60. Gianfranco Brignoli, geológus.
61. Alessandro Chiaudani, Ph.D. agronom, G. D'Annunzio Egyetem, Chieti-Pescara.
62. Antonio Clemente, a városi tervezés kutatója, a G. D'Annunzio Egyetem, Chieti-

Pescara.
63. Luigi Fressoia, városi építész, Perugia.
64. Sabino Gallo, nukleáris mérnök.
65. Daniela Giannessi, vezető kutató, Ipcf-Cnr, Pisa.  
66. Roberto Grassi, mérnök, a G&G igazgatója, Róma.
67. Alberto Lagi, mérnök, a komplex sérült üzemek helyreállításának szakterületen.
68. Luciano Lepori, Ipcf-Cnr kutató, Pisa.
69. Roberto Madrigali, meteorológus.
70. Ludovica Manusardi, nukleáris fizikus és tudományos újságíró, Ugis.
71. Maria Massullo, technológus, Enea-Casaccia, Róma.



72. Enrico Matteoli, vezető kutató, Ipcf-Cnr, Pisa.  
73. Mincione Gabriella, a laboratóriumi orvostudomány professzora, G. D'Annunzio

Egyetem, Chieti-Pescara.
74. Massimo Pallotta, vezető technológus, Országos Nukleáris Fizikai Intézet.  
75. Enzo Pennetta, a természettudományok professzora, tudományos disztribútor.
76. Nunzia Radatti, vegyész, Sogin.
77. Vincenzo Romanello, nukleáris mérnök, kutatóközpont, Rez, Bohemian.
78. Alberto Rota, mérnök, kutató Cise és Enel.
79. Massimo Sepielli, kutatási igazgató, Enea, Róma.
80. Ugo Spezia, mérnök, ipari biztonsági vezető, Sogin; Galileo Mozgalom 2001.  
81. Emilio Stefani, a Modena Egyetem növénypatológiai professzora.
82. Umberto Tirelli, vezető tudós, Istituto Tumori d'Aviano; Galileo Mozgalom 2001.  
83. Roberto Vacca, mérnök és tudományos író.

[*Mivel az üvegházban nem a napfényt abszorbeáló majd IR-sugárzást kibocsátó
tengerszint és talajszint, illetve a kibocsátott IR-sugarakat csapdába ejtő és visszaverő 
határfelület miatt lesz melegebb, helytelen az "üvegházhatású gázok" terminológia.
Lásd R. Wood és E. Loock kísérleteit. Hogy mi is történik pontosan a földközeli
légkörben a Föld felszínéről visszavert és az IR-aktív molekulák által abszorbeált IR-
sugarakkal, lásd tanulmányunkat: http://klimaszkeptikusok.hu/?p=1586]
A fordítás fordítóprogram segítségével készült, ezért alkalmanként pontatlanságok
fordulhatnak elő benne. A fordítás nem az eredeti szöveg szó szerinti fordítása.  
Információink forrása:
http://www.opinione.it/cultura/2019/06/19/redazione_riscaldamento-globale-
antropico-clima-inquinamento-uberto-crescenti-antonino-zichichi/

Közzéteszi:
Király József
okl. vegyészmérnök


