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S Z O M J A S  A  FÖLD 
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A szélsőséges hatás eredménye: 

• Megsemmisült otthonok: 650 ezer 

• Kitelepített személyek száma: 1 500 000 fő 

• Elhalálozások: 200 fő 

Következmény: 

• Életveszély 18 országban 

• A termékek megsemmisülése 

• Humanitárius katasztrófa 

 



A főbb terhek 

Időszak Régió Keletkezett kár (€ milliárd) 

1976-77 Nyugat-Európa (csak London)   0,8 

1981-82 Ibériai félsziget   5,0 

1988-91 Mediterrán országok   2,1 

1992-94 Kelet – Európa   1,1 

1992-95 Spanyolország    3,7 

2000 Közép-Európa    0,5 

2003 Európa  11,6 
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Megítélés 

2006. I. félév

Nyomtatott 

316

Elektronikus 

144

On-line 505

2007. I. félév

Nyomtatott 

1219

Elektronikus

1092

On-line 

2699



Üvegházhatás 

• Természetes folyamat, nélküle nem lenne élet a 

Földön 

• Legnagyobb üvegházhatású természetes gáz a 

vízgőz 

• Legnagyobb üvegházhatású antropogén eredetű 

gáz a széndioxid 



A földfelszín energiát 
sugároz ki az űrbe 

A napsugárzás 
felmelegíti a 
földfelszínt 

Üvegházgázok 
nélkül: 
-18 fok! 

Üvegházgázokkal a 
Föld átlagos 

hőmérséklete: 
+15 fok! 

Az üvegházgázok 
felmelegszenek a Föld 

kisugárzásától 

A légkör által 
kisugárzott energia 



A nagy kérdés: mi okozza a 

változásokat? 

Tények: 

• Üvegházgázok koncentrációja növekszik 

• Ha a koncentráció növekszik, az melegedéssel 

jár 

Bizonytalanság: 

• A természetes és a mesterséges változások 

aránya 



ÜVEGHÁZGÁZOK ÉS AEROSZOLOK 
az elmúlt 1000 évben  

szén-dioxid 

metán 

nitrogén-oxid kén 



ÉGHAJLATI 

JÖVŐKÉP 



Az éghajlati rendszer 



Klímamodellek 

modellek:  

 a valóság  

 egyszerűsített  

 reprezentációi 

klímamodellek:  

 a légkört reprezentáló bonyolult számítógépes programok  

                                                         

 klímamodellezés nagyon nehéz, mert a légkör egyike a 

     valaha modellezett legbonyolultabb rendszereknek!! 

DNS molekula modellje egy épület modellje 



Forgatókönyv 

Gazdaság 

Környezet 

A1 gazdasági és 

technológiai 

növekedés 

A2 heterogén világ, 

helyi szokások 

B1’dematerializált’ 

világ, tiszta 

technológiák 

B2 a fenntarthatóság 

helyi megoldásai 

globális 
Regi- 

onális 



 

 

Földfelszíni hőmérséklet változása 1000-től 2100-ig 

1,4-5,8°C 



A GLOBÁLIS HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁS  

2100-RA SZIMULÁLT ÉRTÉKEI 

(BÁZISIDŐSZAK: 1971-90) 



A globális éves csapadék megváltozása 2100-ra 

(Referencia-időszak: 1961-1990) 

(IPCC, 2001 nyomán) 



Gleccserek 



 

 

 

 

 

 

 



Terméshozamok változása 

2002/2003 



Gazdasági károk 



Árvízi események, emberi 

veszteségek 1975-2001 



Kullancs 



Szalmonella 



Az erdőtűz-kockázat tényezői 

• Emberi tényezők 
– gondatlanság, mulasztás, felelőtlenség, szándékosság 

(tűzgyújtási tilalom megszegése, csikk eldobás, erdők elhanyagoltsága) 

• Természeti tényezők 
– földrajzi helyzet 

– meteorológiai, klimatológiai helyzet 

– vegetáció állapota, összetétele 

• Egyéb tényezők 
– megközelíthetőség 

Március 







Cél és / vagy kötelezettség: 

Jog az élelemhez és a tiszta ivóvízhez 

• Társadalmi és természeti feltételek: 

– Tiszta és egészséges környezet kialakítása 

– Természeti erőforrások optimalizálása 

– A biomassza előállítás növelése 

– Az állatvilág „humanizálása” 

– Civilizációs ártalmak csökkentése 

– A jövőt építő fejlesztések révén az előre haladás mérése 



Tudásbázis 
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Tiltott 

cselekvés! 



Tudásbázis 

 



A siker egyik záloga a  

hatékony vízhasznosítás 



Vízkivétel 

 



Öntözővíz felhasználás 

 















Öntözésfejlesztés 

a Mekong 

völgyében 



Egy megtartó jövő támogatása 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Thanks for your kind attention! 


