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Téli olimpia: kizárólag műhavon
A pekingi téli olimpiai játékok előkészületei teljes gőzzel folynak, hiszen több kilométernyi lejtőt kell
mesterségesen hóágyúzni. Természetes hó biztosan nem lesz.
Pár héttel a téli olimpia kezdete előtt több száz hóágyú dolgozik a Pekinghez tartozó Yanqingban.
Időben el kellett kezdeniük a munkát, hogy az ötkarikás játékok kezdetére az összes pályát be
tudják havazni. Mert természetes hó nem fog rájuk esni - legalábbis az előrejelzések miatt a
szervezőknek erre kell készülniük.
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Nem a magas hőmérséklet a probléma, hanem az éghajlati öv amelyen a verseny lesz.
Peking területe a "nedves kontinentális éghajlaton" helyezkedik el, de a nedves monszunszelek csak
nyáron fújnak itt. Az éves csapadék háromnegyede a három nyári hónapban esik.
A szibériai hegyvidék miatt Észak-Kínában a telek szárazak, a havazás bizonytalan és ritka. A
pekingi térségben évente átlagosan csak hat havas nap van. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
jelentése egyértelműen tartalmazza, hogy a téli olimpiai játékok ezen helyszíne azt jelenti, hogy a síés snowboard versenyszámokat "teljes mértékben a mesterséges havon fogják lebonyolítani".
Miért döntött Kína mégis a téli játékok megrendezése mellett? Valószínűleg a presztízs miatt. Peking
lesz az egyetlen város, amely 2015-ben a nyári, 2022-ben pedig a téli játékoknak ad otthont. És ez
lesz az első olyan téli játék, ahol a kizárólag mesterséges havon tartják a versenyeket.
A műhavas pályák előállításának érdekében több, mint háromszáz hóágyú működik Pekingtől
északra. Mindegyikük több százezer liter vizet fog használni az elkövetkező hetekben. Összesen
milliónyi liter vízre lesz szükség az olimpiai pályák hóágyúzására.
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illusztráció
Fotó: Pixabay

A kínai hatóságok nem aggódnak túlságosan emiatt. Viszont a Nature folyóiratban 2020-ban
megjelent cikk arra figyelmeztetett, hogy
Kína északi része a világ azon régiói közé tartozik, amelyeket leginkább veszélyeztet a felszín alatti
vízkészletek kimerülése.
A kínai hatóságok állítása szerint az olimpiai lejtőkről származó hó tavasszal visszakerül a folyókba
és a földalatti víztározókba, és a mesterséges hó előállításához szükséges energia megújuló
forrásokból származik.
Ez nem változtat azon a tudományos véleményen, hogy teljesen felelőtlen dolog a téli játékokat
kizárólag műhavon megrendezni.
– Így akár a Holdon vagy a Marson is rendezhetnénk olimpiát" - mondja Carmen de Jong professzor, a
Strasbourgi Egyetem geográfusa.
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