Széndioxid kibocsátás, üvegházhatás,
globális felmelegedés és
éghajlatváltozás.

(Láng István akadémikus elhunyta alkalmából)

Bevezetés
Évtizedek óta keresi a kutatás az emberi életfeltételek összefüggéseit. Szinte
nincs olyan nap, hogy ne találkoznánk a címben szereplő kifejezések
valamelyikével. Ezek a jelenségek egymással szorosan összefüggenek.
1.táblázat.
Különböző gázok élettartama és globális felmelegedési potenciálja

Élettartam
(évek)

Gáz tipusa

GWP
Idő horizont
20 év

100 év

500 év

Metán

12

62

23

7

Dinitrogén-oxid

114

275

296

156

HFC-134a (fluorozott szénhidrogének)

13,8

3 300

1 300

400

HFC-23 (fluorozott szénhidrogének)

260

9 400

12 000

10 000

Kén-hexafluorid

3200

15 100

22 200

32 400

A leegyszerűsített értelmezésben úgy jelenik meg az egész problémakör, hogy a
jelenlegi emberi tevékenység >>> hatására a széndioxid kibocsátás oly
mértékben megnőtt, hogy az üvegházhatást fokozva globális felmelegedéshez
vezet. Ez a folyamat számos olyan kedvezőtlen hatással jár, amely a földön való
élhetőséget veszélyeztetheti. Esetünkben a „fő ellenség” a széndioxid. Ennek a
kibocsátását kell tehát csökkenteni, mert ez a megoldás kulcsa. A világ
országainak vezetői megállapodtak a „széndioxid-kibocsátás” csökkentéséről és
„kvótákat” határoztak meg. Pedig itt messze nem csak erről van szó. A
precízebb megjelölésekben a CO2 eqv. szerepel.
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Ez pedig nem széndioxidot,
hanem
széndioxid
egyenértéket jelent. Mi is
ez tartalmilag?
A föld légkörének felső
peremén
létrejövő
vízgőzből és különböző
gázokból, valamint ezek
vegyületeiből - „burok” ez
a
burok
a
hőre
vonatkozóan félig áteresztő. A napból érkező magas hőmérsékletű hő - és
fényhullámok számára ez a burok átjárható, de amikor a föld felületét nem éri a
„napsütés”, ilyenkor a korábban felmelegedett felület a világűrbe sugározná
vissza a hőt – ami sokkal alacsonyabb hőmérsékletű a nap sugárzásánál – az
ilyen hőhullámok számára már nem átjárható. Az egyes gázok vegyületeinek
„élettartama” különböző. Az élettartam és az áteresztő képesség alapján a
leggyakoribb gázokra vonatkozóan „egyenérték számokat” hoztak létre, alapul
véve a széndioxid által okozott „üvegházhatás” értékét (CO2=1). Itt jön be egy új
fogalom a GWP =globális felmelegedési
potenciál>>>. Ez egy meglehetősen bonyolult
képlettel – időszakokra vetítve - az adott gázra ki
számítható (1. táblázat).
Nos tehát ezek az úgynevezett kvóták soha nem pusztán a széndioxidra,
hanem az összes kibocsátott üvegházhatást okozó gázok – azok GWP szerinti
egyenértékük alapján számított összes mennyiségére vonatkoznak.
Ez a különbségtétel nagyon fontos. Ugyanis a problémánkat – szerintünk - nem
elsősorban a széndioxid okozza. (Lásd: Madarász László cikkét >>>) A
széndioxid ugyanis a levegőt alkotó gázok közül a legnehezebb. Ez pedig azt
jelenti, hogy lehetetlen, hogy ebből a légkör külső peremén alakuljon ki
valamiféle „határréteg”. Sokkal valószínűbb, hogy ez a légkörben – a
gázmolekulák kaotikus mozgása következtében – nagyjából egyenletesen fog
elhelyezkedni. (Zárt tér esetén nem vitatható, hogy az a legalsó réteget fogja
elfoglalni)
Ennek igazolására kissé részletesebben tekintsük át a címben szereplő
fogalmakat.
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2. Üvegház hatás. >>>
„Az üvegházhatás olyan bolygó hőháztartásában lejátszódó jelenség,
amelynek légköre a csillagja fényére átlátszó, de a saját hőmérsékleti
sugárzása számára átlátszatlan. Emiatt a bolygó felszínéről a hő nem tud
fénysebességgel visszasugározódni az űrbe, hanem jóval lassabb fizikai és
meteorológiai folyamatok során távozik. A jelenség szokatlanul magas
felszíni és légköri hőmérsékletet okoz. Hasonló, de nem azonos folyamat
alakul ki üvegházban, amiről a jelenség nevét kapta.”
A
földünket
körülvevő
légkör (21% oxigén, 78%
nitrogén, 1% egyéb gáznemű
anyag) a Napból érkező
6 000
°C
hőmérsékletű
elektromágneses
(hő)
sugárzás számára nagyrészt
átlátszó
(átjárható).
E
sugárzást a föld felszíne (és a
víztestek) elnyelik, ez által
felmelegszenek. A folyamat
eredménye több tényezőtől
függ.

2. ábra. Üvegházhatás jelensége: légkör hő
visszatartó képessége (Lakotár 2010)

- A legnagyobb hatást a
föld felszínét érő sugárzás mennyisége idézi elő, amelyet meghatároz
o
o
o
o

a napból érkező sugárzás mennyisége (ez is változhat),
a föld tengelyének helyzete,
a szélességi kör,
az évszak és napszak.

Mindezek együttesen egy maximum 60 °C – ra történő felmelegedést
eredményezhetnek.
Abban az esetben, amikor az adott területet nem éri a nap sugárzása,
megfordul a folyamat. A felmelegedett felületek sugároznának a hideg tér
(világűr) felé. A 60 °C fokos felület azonban csak „infravörös” >>> sugárzást fog
kibocsátani. Az infravörös sugár nem tud a légkörön átjutni. A légkör
átlátszatlansága miatt a hő nem tud fénysebességgel a légtérbe kisugározódni,
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hanem jóval lassabb hőátadási és áramlási folyamatokkal tud csak elindulni az
űr felé. Ez a felszín és a légkör melegedését eredményezi.
Ahhoz, hogy a leírt jelenség lejátszódhasson, a légkörben olyan gázokra van
szükség, amelyek a bolygó hőmérsékleti sugárzása számára átlátszatlanok. Az
ilyen tulajdonsággal rendelkező gázokat üvegházhatású gázoknak (ÜHG)
nevezzük.
Az eddigiekből is látható hogy:
Az üvegházhatás nélkül a föld nem lenne lakható. Éjszaka a napközben
felvett hő fénysebességgel sugárzódna ki a világűrbe, így a levegő és a
felszín hőmérséklete ( - 180 °C) hűlne le.

Az üvegházhatás, tehát elengedhetetlen feltétele a földi életnek.>>>
Az
üvegházhatás
erősödése azonban a
földfelszín
hőmérsékletének
emelkedésével jár. A
felszín hőmérséklet változása viszont kihat
az éghajlatra, a földön
kialakult „jégtakarók”
kiterjedésére, így a
tengerszint
alakulására is. Ez a föld
történetében már több
esetben megtörtént.
(A geológusok állítása szerint az utóbbi 800 millió évben legalább 8 jégkorszak”
és ezt követő felmelegedés volt.) Most egy felmelegedési időszakban vagyunk.
Ennek hatásai azonban a jelenlegi helyzetben nagy problémákat okoznak. Ez a
felismerés vezetett oda, hogy különböző szervezetek (ENSZ, EU) erőfeszítéseket
tesznek a folyamat lassítása érdekében. Ennek eszköze – az általános felfogás
szerint
– a széndioxid kibocsátás csökkentése. Azért alakult ki ez a szemlélet, mivel:
3. ábra
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- a hosszú idősor alapján bizonyítható, hogy a légkör széndioxid
koncentrációja és a földfelszín hőmérséklet alakulás tendenciájában
azonos ( ez - a többségi vélemény szerint - oksági összefüggést jelent).
- ezt a feltételezést
csak
erősítette,
hogy a legutolsó
időszakban a légkör
széndioxid
koncentrációja - a
korábbi
legmagasabb
értékhez
viszonyítva mintegy
20% - al megnőtt,
(korábbi 300 ppm
390 ppm – re.) E
növekedés valóban
4. ábra. >>>
köthető az emberi
tevékenységhez.
Ezt a jelenséget sokan, sokféle összefüggésben vizsgálták a továbbiakban
Demény és Haszpra>>> vizsgálatát tekintjük át. Ők NOA>>> (National Oceanic
and Atmospheric Administration) adatait felhasználva az elmúlt 160 000 évben
vizsgálták a légkör széndioxid koncentrációját, és változásának okait.
„Ezt mutatja be a 4. ábra>>>amely az utóbbi 160 ezer évet öleli fel. A sarkvidéki
jégtakaróba fagyott levegõzárványok analízisébõl ismerjük a légkör múltbeli
összetételét. A glaciálisok során a CO2 mennyisége csökken, az interglaciálisok
során pedig növekszik. Az utolsó néhány száz év azonban a természetes
folyamatoktól eltérő mértékű növekedést mutat (lásd a kisméretű ábrát), ami
az emberi tevékenységhez, az ipari termelés növekedéséhez, az erdőirtásokhoz
és a fosszilis tüzelőanyagok egyre nagyobb mennyiségű elégetéséhez
kapcsolható. A légkör széndioxid tartalma ugyan folyamatosan nő, ugyanakkor
a növekedési ütem erősen ingadozik. 1992 táján a növekedés megállni látszott.
Ennek oka a Mt. Pinatubo 1991. nyári kitörése volt. A légkörbe juttatott
nagyszámú aeroszol részecske átmenetileg mintegy 0,5°C fokkal csökkentette
az északi félgömb hőmérsékletét. Ez mérsékelte a szerves anyagok bomlásából
származó CO2 kibocsátást, miközben nem befolyásolta lényegesen a
fotoszintézissel felvett mennyiséget. A növekedési ütem ingadozásában szerepe
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lehet az El Niño jelenségnek, és más folyamatoknak is. A 90-es évek elején
belejátszhatott a Szovjetunió szétesésével az ipari termelés csökkenése is.
Az üvegházhatású gázok koncentrációnövekedésének mérséklésére hívták
életre a Kiotói Egyezményt, amely az antropogén CO2 kibocsátás csökkentéséről
rendelkezik. A legújabb eredmények azt mutatják, hogy az északi félgömb
bioszférája nettó széndioxid felvevő, azaz a növényzet több széndioxidot vesz
fel, mint amennyit a talajjal együtt kibocsát. Ebből is látható, hogy a
döntéshozatalban jelentős szerepe lehet a tudományos kutatásnak. A
széndioxid-kutatás fő problémája a kibocsátók és nyelők azonosítása és
arányaik meghatározása”
A vizsgálatuk megállapítása a széndioxid koncentráció változására vonatkozóan
nem vitatható. Figyelembe kell azonban venni, hogy az üvegházhatást –
ahogyan ezt az egyéb kutatások igazolták –
messze nem csak a széndioxid okozza.
2. táblázat. Különböző
gázok megoszlása a
A Föld légkörében a 2. táblázatban felsorolt
légköri üvegházhatást
természetes eredetű gázok találhatók az általuk
előidéző „szigetelő”
rétegben
Részarány kiváltott hatással együtt. A táblázatból látható,
Gázok
hogy az üvegházhatást döntően a magasabb
az
megnevezés
összesből légrétegekben mindig megtalálható vízgőz okozza. A
széndioxid maximum az üvegházhatás negyedéért tehető
vízgőz
36–70%
felelőssé. Ezzel kapcsolatban még egy fontos
széndioxid
9–26%
megjegyzés.
A
légkörben
lévő
összes
metán
4–9%
széndioxidnak mindössze 20%-a köthető az
ózon
3–7%
ember tevékenységéhez. Az viszont kétségtelen,
hogy az utóbbi időszakban (100 év) ez meredeken emelkedik.>>>
A légkör széndioxid tartalmának növekedése és az üvegházhatás növekedése
között lehet ugyan összefüggés, ez azonban semmiképpen nem lehet egyenes
arányú. A széndioxid ugyanis a legnehezebb „légköralkotó” gáz, így nagyon
nehezen elképzelhető, hogy abból, a magas légkörben valamiféle „határréteg”
kialakulhasson. Valószínűbb, hogy a széndioxid a gázmolekulák „kaotikus
mozgásának” hatására a légkörben egyenletesen fog eloszlani. Ha így van,
akkor az üvegházhatásra nem túl sok befolyást gyakorolhat.
Erre a
következtetésre jutott Madarász László is, aki a cikkében>>> ezt a problémát
részletesen elemzi. (A cikk megújuló energia felhasználására vonatkozó
állításaival ugyan vitatkozunk, de a széndioxidról írtakkal egyetértünk.)
Az emberi tevékenységhez köthető üvegházhatású gázok eredete: A légkör
Széndioxid>>> tartalmának mintegy 80%-a a természetben az élő szervezetek
biológiai folyamataiból, vulkánok és óceánok működéséből ered. Az emberi
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tevékenység nyomán (20%) a fosszilis energiahordozók (kőolaj, földgáz, kőszén)
elégetésével kerül legnagyobb mennyiségben a légkörbe. A legjelentősebb
kibocsátók az erőművek, illetve az ipar és a közlekedés. A széndioxid légköri
koncentrációjának növekedéséhez nagymértékben hozzájárul a rohamos
léptékű erdőirtás is, hiszen a széndioxid természetes megkötője a növényzet.
Metán >>>: a természetben is előforduló üvegházhatású gáz, amely főként a
szerves anyagok rothadási folyamataiból eredhet. A legnagyobb – jövőbeni veszélyforrást az olvadó tundraövezetek mocsári és tőzegláp-területeinek
kibocsátása jelenti. Az emberi tevékenység nyomán az energiaszektor, a
mezőgazdaság
(rizstermesztés,
állattenyésztés),
valamint
a
hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés révén jut a légkörbe. Nagyjából 20%ban felelős az éghajlatváltozásért.
Dinitrogén-oxid>>>: a természetben a nitrogéntartalmú élő szervezetek
bomlásából ered, az emberi tevékenység nyomán pedig a műtrágya használat
juttatja a legtöbb dinitrogén-oxidot a légkörbe, de jelentős a hőerőművek és a
közlekedés dinitrogén-oxid kibocsátása is. Az éghajlatváltozásért kb. 6%-ban
felel.
A mesterséges, vagy más néven szintetikus üvegházhatású gázok kizárólag az
emberi tevékenység révén kerülnek a légkörbe.
A legjelentősebb mesterséges ÜHG-k a kén-hexafluorid>>> (SF6), a fluorozott
szénhidrogének (HFC-k) és a perfluor-karbonok (PFC-k). A mesterséges
üvegházhatású gázok leginkább az ipari folyamatokból származnak.
Oldószerként, hűtőközegként, habosító anyagként, tűzoltó készülék
töltőanyagaként, zsírtalanító anyagként, épületek szigetelőanyagainak alapvető
összetevőjeként kerülnek a légkörbe. Hatásuk az éghajlatváltozásra több
ezerszerese lehet a széndioxid. Ennek mérésére vezették be a globális
felmelegedési potenciált (GWP), amit az egyes gázok üvegházhatásának
számszerűsítésére használnak. Az értéket azonos tömegű széndioxidhoz
viszonyítják, tehát míg 1 tonna széndioxid 1 tonna széndioxid egyenértékkel
egyenlő (t CO2e), addig 1 tonna kén-hexafluorid 15 100 tonna széndioxid
egyenértéknek felel meg 20 éves időhorizontot alapul véve.
A fentiekből leszűrhető az a következtetés, hogy az üvegház hatás-erősödés
ütemcsökkentésében talán nem is a kibocsátott széndioxid minden áron való
csökkentése lesz a legcélravezetőbb. Túlságosan kevés szó esik azoknak az
igen magas GWP értékű anyagok légkörbe kerülésének megakadályozásáról,
amelyek kizárólag emberi tevékenység következményei.
Az üvegházhatással összefüggésben még meg kell említenünk egy fontos
tényt. A természeti jelenségek (homokviharok, tűzhányó kitörések,
aszteroida becsapódás, stb.) és az emberi tevékenység is (korom, füst,
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egyéb aeroszolok) jelentősen megnövelhetik a légkör szilárd anyag
tartalmát. Ezek már a napból érkező elektromágneses hullámokat is
visszaverik, így kevesebb jut el a föld felszínére, tehát az kevésbé
melegszik fel. Ezek nagy koncentrációban való jelenléte ellentétes az
üvegházhatással, tehát lehűlést fog okozni. (Erre egy tudományosan
elfogadott földtörténeti példa a 65 millió évvel ezelőtt történt kisbolygó
becsapódása>>> a földbe, amely kétségtelenül közrejátszhatott a
dinoszauruszok kipusztulásában.)
Összegezve: A földi élet, feltétele az üvegházhatás jelenléte. Ennek erőssége
azonban egyáltalán nem mindegy. Ha ez túl erőteljes, az káros felmelegedést
okozhat. Ha túl gyenge, akkor pedig az alacsony hőmérséklet okoz károkat. Az
már bizonyított tény, hogy a földtörténet során a jégkorszakok és
felmelegedések változásait (amikor az embernek még nyoma sem volt) jelentős
részben az „aktuális üvegházhatás” változása okozta. Ennek erősségét pedig
egyértelműen a légkör összetétele határozza meg. Azt is el kell fogadnunk, hogy
a légkör pillanatnyi összetételét csak kis mértékben (20% körüli) határozza meg
az ember tevékenysége. Az egyensúly azonban nagyon sérülékeny. A jelenlegi
földi élet egy szigorúan meghatározott erősségű „üvegházhatást” igényel.
Ehhez viszonyított nagyon kicsi eltérés is az időjárás, ehhez kapcsolódva a flóra
és a fauna alapvető megváltozását okozhatja. Emiatt kell mindent megtenni
annak érdekében, hogy tevékenységünk miatt ne, vagy csak minimálisan
változzon a légkörünk összetétele. Ha ezt a tevékenységet alárendeljük a profit
érdekeknek az igen nagy valószínűséggel, ökológiai katasztrófával fog járni.

1. A széndioxidról>>>
A földi élet szénalapú. Ebből az is következik, hogy széndioxid nélkül nincs élet.
A növényi szárazanyag – amelyből minden élőlény teste felépül – 95%-ban
széndioxidból keletkezik, és csak 5%-az, amit a talajból vesz fel. Botorság lenne
tehát a széndioxidra valamiféle „átokként” tekinteni.
„Döbbenetesnek tűnhet, de fából készült eszközeink, bútoraink, továbbá
ruházatunk, élelmiszerünk elemi anyagának döntő többsége közvetlenül,
közvetve a levegőből származik.” Mőcsény Mihály >>>
„Az üvegházi növénytermesztők régen rájöttek arra, hogy a széndioxidot
szellőztetéssel folyamatosan pótolni kell. A szellőztetés télen hő-vesztéssel jár,
ezért sokan mesterségesen adagolták a CO2-ot. Közben rájöttek arra, hogy a
természetesnél magasabb széndioxid koncentráció a – légtrágyázás –
terméknövekedéssel jár. A természetesnek akár százszorosára emelt CO2 arány
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a C3-as növények>>> esetében – ha nem is lineárisan – de még növeli a
hozamot.” (M.M>>>)
Általános vélemény szerint – a CO2 -t tartják az üvegházhatás erősödés, és
ehhez kapcsolódóan a hőmérsékletemelkedés (globális felmelegedés,
éghajlatváltozás) egyedüli okozójának.
Már az előző fejezetben utaltunk arra, hogy ez nem egészen így van. A
légkörben lévő széndioxid közel sem gyakorol akkora hatást a hőmérséklet
alakulására, mint ezt általában feltételezik. A feltételezés abból ered, hogy a
levegő széndioxid koncentrációja és átlaghőmérséklete általában közel azonos
tendenciát mutat. Ez az állítás igaz, de ebből még nem következik, hogy a
széndioxid koncentráció egyedüli okozója a hőmérséklet változásának.
A tudományos összefüggéseket keresők 2005 - ben az antarktiszi jégtakaró
3 000 m mélyen végzett furás mintáiból>>>
800 000 évre tudtak visszakövetkeztetni a légkör széndioxid, és metán
koncentrációjára, valamint a
hőmérséklet alakulására.
Ez a hosszú idősor azért
nagyon
fontos, mert
a
következőket igazolja.
- közelítően
100 000
évenként akkor is voltak
erőteljes lehűlések és ezt
követő felmelegedések,
amikor ember még nem
volt a földön,
- megállapítható az is,
5. ábra.
hogy
a
metán
koncentrációja ugyanúgy, vagy talán még jobban hasonul a hőmérséklet
alakulásához, mint a széndioxid.
Az előző logika alapján tehát mondhatnánk, hogy
emelkedésének okozója a metán koncentráció növekedése.

a

hőmérséklet

Hasonló következtetésre jutott Kovács >>>:
„A 4,5 milliárd éves földtörténet utóbbi 800 ezer évében kilenc
„jégkorszak”, lehűlés és utána 4-5 °C-os felmelegedés volt, esetenként
10-12 ezer éves időszakokban 10-14 °C-os melegedéssel. Mindezek olyan
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időszakban, amikor még ember nem élt a Földön és fosszilis
energiahordozókat sem tüzeltek. Az utóbbi 10-12 ezer éves időszakban
három-négy felmelegedési, illetőleg lehűlési ciklus volt 2-3 °C-os
hőmérsékletváltozással.
Más közelítését adják a kérdés – a CO2 hatása a globális felmelegedéshez
– megválaszolásának Mészáros Ernő akadémikus adatai, amelyek szerint
Magyarországon (közepesen fejlett ipari országban) a felszabaduló CO2
százegységnyi mennyiségéből 14-16 egységet (%-ot) jelent az antropogén
(emberi-ipari) hatás, a szén és a szénhidrogének elégetése.
A légköri gázok szerepét együttesen mérlegelve a légköri
hőháztartásban, azt mondhatjuk, hogy az 50%-os vízgőz, illetőleg az
50% széndioxid (+metán) hatását tekintve a 14-16%-os antropogén
széndioxidnak összességében 0,5x14-16%=7-8%-os hatása lehetne a
légköri hő háztartásra.”
Ezzel teljesen összecseng Bartholy és Pongrácz >>> megállapítása.
„ ………. az antropogén eredetű széndioxid kibocsátás csupán 1/25-öd
részét adja a teljes légköri széndioxid forgalomnak s a maradék 24/25-öd
rész természetes felszíni folyamatok következtében jut a légkörbe. A
jelentéktelennek tűnő kis antropogén részarány ellenére a fenti
folyamatok fenyegető következménye –( jelentős CO2 –koncentrációnövekedés formájában) már napjainkban is jól mérhető. Ennek
hátterében egyrészt a légköri széndioxid forgalom egyensúlyi állapotának
szignifikáns megbillenése, másrészt a koncentrációtöbblet évről-évre
kumulálódó jellege áll. Ez egyben a légköri egyensúlyi állapot nagyfokú
érzékenységét is jelzi.”

1.1. A széndioxid koncetráció
hatása a növényzetre

növekedésének

A bevezetőben már említettük, hogy a széndioxid koncentráció növekedésével
gyorsul a növények fejlődési üteme és a terméshozama is (légtrágyázás).
Amennyiben elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a levegő széndioxid
koncentrációja (törekvésünk ellenére is) növekedni fog, és ezzel párhuzamosan,
egyéb okok miatt emelkedik a hőmérséklet is, akkor várhatóan – első lépésként
– át fog alakulni az adott terület növényflórája. Kelet - Európát tekintve az itteni
zömmel C3-as növények vezető szerepét a C4-es növények>>> veszik át. Mi
következik ebből:
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„A C3-as és a C4-es növények főbb jellemzői között igen sok az eltérés. A
nettó fotószintézis hőmérsékleti optimuma a C3-asoknál 15-25 oC, a C4eseknél 30-45 o C. Az 1 g szárazanyag termeléséhez elpárologtatott
vízmennyiség a C3-asoknál 500-1000 g, a C4-eseknél mindössze 250-400
g. A nettó fotószintézis termék a C3-asok növekedési fázisában 200, a C4eseknél 400-800 mg szárazanyag dm-2 /nap. A C3-as növények primer
CO2 kötő enzimje, a Rubisco>>> alacsony széndioxid koncentráció esetén
C helyett O-t „fog be”, ezért a fénylégzés következtében a már asszimilált
szerves anyagnak akár negyven százaléka is bomolhat. A PEPC, (……)a C4esek enzimje nem kelt fénylégzést.
Lényeges különbség a két típus között továbbá az, hogy a C3-asok
növekedő széndioxid koncentráció hatására jelentősen növelik
fotószintézisük hatásfokát, míg a C4-esek csekélyebb mértékben. Mivel a
Földön, a szárazföldi biomasszának több mint hetven százalékát a C3
’utas’ növények termelik, a CO2-os légtrágyázás nagy jelentőségű.
Az előzőekből egyértelműen megállapítható, hogy a C3-as növények 1 g
szárazanyag termeléséhez – testhőmérsékletük optimumon tartásához
– adott esetben ötször annyi vizet párologtatnak, mint a C4-esek.
Feltehető, hogy az átlagosnál magasabb testhőmérsékleten is asszimiláló
C3-asok kevesebb vizet transzspirálnak „igényesebb” fajtabelijeiknél.”
(Mőcsényi)
A növényzet a széndioxid - koncentráció növekedésére kedvezően reagál. Ha
számukra biztosítottak az egyéb feltételek is (víz, a talajból felvehető
tápanyagok) akkor a széndioxid koncentráció növekedésére gyorsabb
fejlődéssel (nagyobb biomassza tömeggel) és nagyobb terméshozammal
válaszolnak. Az 1900 - as évekhez viszonyítva az egyes növények terméshozama
6-8 szorosára nőtt. Ebben – az összehasonlíthatatlanul jobb agrotechnika
mellett - bizonyíthatóan közrejátszott a széndioxid koncentráció növekedése is.
A széndioxid koncentráció hatását a C3-as növények fejlődésére az alábbi
grafikon szemlélteti.
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6. ábra. A CO2 koncentráció hatása a növények fejlődésére
Azonos a víz-és tápanyag-ellátás esetén a bázis 300 ppm CO2 koncentrációhoz
viszonyítva 850 ppm – nél megkétszereződik a fejlődés. 1 400 ppm – ig nincs
változás. Ettől kezdődően 1 800 ppm –ig a fejlődés üteme csökken, majd ha ez
tovább növekszik, úgy mérgezési tünetek jelentkeznek.
Ebből az következne, hogy szinte kívánatos lenne a jelenlegi széndioxid
koncentráció növekedése. Ez – amennyiben a növények termesztése zárt
térben történik – talán el is fogadható. Az azonban semmiképpen nem lenne –
egyéb okokból – kívánatos, hogy az egész légkör CO2 koncentrációja ilyen
mértékben emelkedjen.

1.2. Kell-e tennünk valamit széndioxid ügyben?
A válasz egyértelműen igen. Minden vizsgálat azt igazolja, hogy az utóbbi 800
millió évet tekintve a légkör CO2 koncentrációja ilyen magas még soha nem
volt. Annak ellenére, hogy – szerintünk – az üvegházhatás növekedésében a
széndioxidnak nincs kiemelt szerepe, a növényzet számára pedig kifejezetten
kedvező a magasabb CO2 koncentráció, mégis úgy véljük, hogy az emberi
tevékenység által előidézett kibocsátás növekedést meg kell állítani. A jelenlegi,
minden korábbinál magasabb CO2 koncentráció – a korábbihoz viszonyítva már egy új minőséget jelent. Ennek hosszú távú egyéb hatásairól, csak
sejtéseink vannak.
A továbbiakban kifejezetten a CO2 emisszióra koncentrálva, a teljesség igénye
nélkül felsorolunk néhány olyan módszert, amely alkalmas a széndioxid
emisszió csökkentésére.
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Ma a legnagyobb CO2 kibocsátók a hőerőművek, őket követi az ipar, a szállítás,
a lakosság, és a mezőgazdaság. A felsoroltakhoz köthető az emberi tevékenység
által előidézett kibocsátás 90% - a, (7.ábra).
Nyilván
ha
csökkenteni akarjuk a
kibocsátást,
akkor
elsősorban itt kell
cselekedni.
Nézzük
egyenként,
milyen
intézkedésekkel
lehetne csökkenteni a
széndioxid
kibocsátást.
Hőerőművek.
A
legnagyobb
és
legkoncentráltabb
kibocsátók.
7.ábra.
Tevékenységük alapvetően „pontforrás” jellegű. (Pontforrás = Az a kémény
vagy kürtő, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői - térfogatáram
és koncentrációméréssel - egyértelműen meghatározhatók.) A kibocsátott
széndioxid „hordozója” a füstgáz, amely egy adott (kicsi) keresztmetszeten
kerül a levegőbe. Létezik arra vonatkozó technológia, hogy a füstgázból a CO2 –
t leválasszuk>>> A leválasztott tiszta széndioxidot aztán fel lehetne használni
zárt növényházakban, vagy algatelepeken, de egyébként mindenütt, ahol
széndioxid hasznosítás történik. Ez a módszer ma még egyáltalán nem terjedt
el. Oka: hogy drágának tartják, (közvetlen profit érdek). Ha ezen módszer
„társadalmi hasznosságát” is figyelembe vennék (nagyobb felhasználható és
elnyelő biomassza tömeg keletkezése, kibocsátás csökkenés) akkor egészen
más lenne a helyzet. Biztosak vagyunk benne, hogy rá fog kényszerülni az
emberiség arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. („Az emberiség hajlandó
logikus – a valós érdekeinek megfelelő – cselekedetekre, ha már kipróbált
minden egyéb lehetőséget” A. Einstein)
Ugyanez a lehetőség áll fenn az ipari kibocsátók többségénél pl.
műtrágyagyártás.
Közlekedés és szállítás. A globalizációval a szállítandó árutömeg majdnem
exponenciálisan növekszik. A szállítás és a közlekedés alapvetően „diffúz
kibocsátó”. Itt nyilvánvalóan nem járható út a széndioxid leválasztása. Amit
ebben az ágazatban tenni lehet az a következő:
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- Kívánatos lenne, a szállítási igényt csökkenteni. Ez csak úgy lenne
lehetséges, ha az áru előállítás koncentrációját csökkentenék. A jelenlegi
tendencia ezzel éppen ellentétes. Nyilván itt is változásnak kell lenni,
hiszen ez nemcsak a fokozódó ÜHG kibocsátással okoz környezeti
károkat, hanem – mivel a nagy távolságra való szállítás csomagolóanyag
igénye is óriási és ez hulladékká válik- az ezzel járó hulladék kezelése
ártalmatlanítása további kibocsátással és környezet károsítással jár.
- A legkisebb kibocsátással járó szállítási formák alkalmazása (viziút, vasút).
Erre vannak törekvések, és gyakorlat is. Általában a legkisebb fajlagos
kibocsátással járó szállítási forma fajlagosan a legolcsóbb is.
- A járműpark emissziójának csökkentése korszerűsítéssel (alacsonyabb
kibocsátású – környezetkímélőbb járművek alkalmazása).
- A robbanómotoros járműveknél a bioüzemanyagok minél szélesebb
körben való használata (a bioüzemanyag ugyanis széndioxid semleges).
- Az elektromos hajtás minél szélesebb körben való alkalmazása
(különösen ott, ahol az elektromos áram előállításában a megújuló
energia részaránya nagyobb).
Lakosság. A lakossági közvetlen széndioxid kibocsátás legnagyobb része a
fűtéshez kapcsolódik. (Az elektromos áramhoz kapcsolódó emisszió
csökkentést az energia szektorban lehet megoldani). Itt az emisszió
csökkentésére a következő lehetőségek vannak:
- Korszerű – kis emissziójú egyedi fűtő berendezések használata.
- Megújuló – fűtésre alkalmas - biomasszák felhasználása.
- Távfűtés minél szélesebb körbeni terjesztése (a távfűtőmű pontforrás. Itt
alkalmazható – a nagyságánál fogva – a CO2 leválasztás is. Ha tehát ezt
komplexen alkalmazzák elvileg lehetséges a széndioxid emisszió
mentesség is).
Mezőgazdaság. Értelemszerűen alkalmazható Az erőgépekre mindaz, amit a
szállításnál leírtunk. A nagyobb lehetősége abban van, ha a mezőgazdasági
üzem a megújuló melléktermékekből, és a keletkező hulladékokból energiát
állít elő. Ezt az energiát saját célra felhasználja, vagy akár értékesíti.
Utalásainkon túl számtalan lehetőséget ismerünk, amelyek alkalmasak az
energia felhasználás csökkentésére. Nyilván a leghatékonyabb emisszió
csökkentés az energia felhasználás csökkentése. Ennek számos formája
lehetséges minden ágazatban.
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2. A globális felmelegedés >>>

Változás C fok

„Globális felmelegedésnek a Föld>>> átlaghőmérsékletének emelkedését
nevezzük, amelynek során emelkedik az óceánok és a felszín közeli levegő>>>
hőmérséklete. Az éghajlat változási keretegyezmény>>> a globális
éghajlatváltozás
kifejezést az ember
által
okozott
klímaváltozásra
használja. A 20.
században
és
különösen az utóbbi
évtizedekben ez a
klímaváltozás>>>
gyorsabb volt, mint
a megelőző néhány
évszázadban.[2]
A
0 = 1951 – 80
folyamat várhatóan
évek átlaga
folytatódik.
A
kérdés, hogy a
hőmérséklet
változása
milyen
mértékben az emberi tevékenység következménye. Alig 10 000 éve kezdődött
meg a Kainozoikumi eljegesedés Würm-glaciálisa utáni interglaciális szakasza.
A megelőző öt interglaciális szakasz 50–400 ezer évig tartott, ami arra utal,
hogy még melegedési
A felszíni hőmérséklet változása az
időszakban
vagyunk
1951-1980 évek átlagához viszonyítva
természetes módon is.
1995 - 2005 között
Kérdés azonban, hogy
0,7
az emberi tevékenység
y = -0,0019x2 + 7,5639x - 7581,7
ezt mennyivel gyorsítja
0,6
és
így
mennyivel
0,5
nehezíti
a
felmelegedéshez való
0,4
alkalmazkodást.”
0,3
1995

1997

1999

2001

2003

Évek

8. ábra.
15

2005

A
„felmelegedés”
alapvető
és
indító
okának az erről szóló
közlemények
szinte

mindegyike a széndioxid koncentráció növekedésében látja. Következményeire
utal Nagy M. okfejtése.
„Globális felmelegedésnek>>> az utóbbi évtizedek éghajlati változásait
nevezzük: emelkedik az óceánok és a felszín közeli levegő hőmérséklete. A
folyamat várhatólag folytatódik; végállapotát még becsülni sem tudjuk.
Ma még nem eldönthető, hogy a hőmérséklet változása mennyiben
tekinthető az emberi tevékenység következményének.
A globális hőmérséklet-növekedés környezeti változásokhoz, a tengerszint
emelkedéséhez, a csapadék mennyiségének és térbeli eloszlásának
megváltozásához, szélsőséges időjárási viszonyokhoz vezet.
Várhatóan változik a mezőgazdaság termelőképessége is. Mindez
komolyan hathat a gazdaságra, mérsékelheti a fejlett országok nemzeti
össztermékének mennyiségét, kihathat annak minőségére. Számíthatunk
egyes természetes vizek kiszáradására, a gleccserek (el) olvadására, az
árvizek, hurrikánok és tájfunok gyakoribbakká, nagyobbakká,
pusztítóbbakká válhatnak. Állat- és növényfajok kipusztulásának
sebessége jelentősen nő, ugyanakkor bizonyos invazív fajok
elszaporodása felgyorsulhat, nagyot borítva ezzel az ökológiai
egyensúlyon. Bizonyos betegségek könnyebben elterjedhetnek; több,
eddig már "megfékezettnek" hitt betegség újra megjelenhet mutáns
változataival együtt. A változások a Föld egyes területein különbözőek
lehetnek.
Na de mi is okozza az úgynevezett felmelegedési spirált?
A spirált a pozitív visszacsatolások okozzák. A legfontosabb ilyen
folyamatok:
 A
légkör megnövekedett széndioxid-koncentrációja az
üvegházhatás miatt közvetlenül felfűti a levegőt, ami magasabb
hőmérsékleten több vízpárát vesz fel. Ezzel növekszik a hőelnyelés
mértéke is, ami a vízpára további felvételét idézi elő.
A tengervíz és a fölötte elhelyezkedő légrétegek felmelegedésével
fokozódhat a párolgás, vagyis nőhet a légkör vízgőztartalma. A vízgőz a
leghatékonyabb természetes üvegházgáz. Ha az üvegházgáz légköri
koncentrációja, nő, felmelegedés következik be, aminek közvetett
következményeként, nő a légköri páratartalom és ezzel együtt tovább
erősödik az üvegházhatás. Frank Wentz fizikus szerint ez a visszacsatolás
már megkezdődött: a légköri vízgőz-koncentráció az 1990-es években
2%-kal nőtt. A légrétegek megnövekedett vízgőztartalma ugyanakkor
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negatív visszacsatolást is kiválthat. A felhők elnyelik az infravörös
sugárzást és az elnyelt mennyiség arányában fejtenek ki melegítő hatást.
Ugyanakkor visszatükrözik a napfény egy részét, így nagy mennyiségük
gátolja a felmelegedést. A vízgőz okozta visszacsatolás mértékét nehéz
megállapítani, mivel a vízgőz - ellentétben a széndioxiddal - nem
egyenletesen oszlik el a levegőben. A vízgőz (felhők formájában) a
visszacsatolási folyamaton kívül fontos szerepet játszik a
sugárzásegyenleg kialakításában. A nappali Föld felszínének közel felét
árnyékoló felhők a napsugárzás több mint ötödét verik vissza, mérsékelve
a felmelegedést.”
Érdekes és tartalmas ez az okfejtés. Némi ellentmondás azonban van benne.
Amíg fő okként a széndioxid koncentráció növekedését jelöli meg, addig a
következő bekezdésben már elfogadja, hogy a leghatékonyabb „üvegházgáz” a
vízpára. Számunkra nem meggyőző az sem, hogy a levegőnél közel kétszer
nehezebb széndioxid a légkörben egyenletesen oszlana el. Kétségtelen, hogy a
légkör turbulenciái létrehoznak keveredést, de szerintünk ennek ellenére a
széndioxid gáz koncentráció a talaj közeli rétegben lesz magasabb. Márpedig –
ez belátható – a felszíntől való távolsággal egyenesen arányos az adott anyag
által okozott üvegházhatás erőssége.
A „felmelegedési spirál” kialakulásában tehát a legnagyobb szerepe a vízgőznek
van. Ha ezt meg akarjuk szakítani, ez egy módon lehetséges. Csökkenteni a
párolgást. A vízfelületek esetében reálisan nem sokat tehetünk. (Elképzelhető
ugyan – és vannak is kísérletek erre vonatkozóan – hogy stimuláljuk a
felhőképződést. Lehet, hogy a távoli jövőben erre is sor fog kerülni, de jelenleg
ezt nem tartjuk kivitelezhetőnek). A talajon – elsősorban a mezőgazdaság által
használt területeken van cselekvési lehetőségünk. Öntözéssel tudjuk hűteni a
talajt. Persze ezt főleg éjszaka kéne tenni, mivel a nappali hőségben kijuttatott
vízmennyiségnek akár 45%-a vízpárává válhat, mielőtt az a talajt elérné. Ha
azonban ezt a vizet a talaj felszíne alá juttatjuk>>>, akkor ez egyrészt teljes
egészében felhasználhatóvá válik, másrészt jobban ki tudja fejteni a
hűtőhatását is. Persze a talaj párologtatását még csökkenteni tudjuk a
növénytakarással illetve a felszíni hajszálcsövesség kialakulását akadályozó
művelési móddal. A növénytakarás a talaj párologtatását ugyan jelentős
mértékben lecsökkenti, de magának a növényzetnek a párologtatása
természetesen jelentős.
A klímaváltozás ökológiai következményei között igen fontos megjegyezni, hogy
a növényzet jövőbeni fejlődésében a széndioxid koncentráció változásai is
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szerepet játszanak. Ez által fokozódik a növények fotoszintézise>>>, nő a
biomassza, viszont ezzel arányosan a termés is, viszont csak kisebb mértékben
módosulhat az egyes növényi részek (levél, szár, gyökérzet) tömegének aránya
és kiterjedése. Csökkenhet a növények fajlagos párologtató képessége, vagyis
javul a rendelkezésre álló víz hasznosulása. A C4-típusú növények e tekintetben
jobban reagálnak, mint a C3-asok. Azonban a széndioxid légköri növekedésére
és a klímaváltozásra együttesen a C3-as növények reagálnak nagyobb
gyarapodással (Ördög és Molnár 2011).
A globális felmelegedés elemzése kapcsán célszerű még átgondolni valamit.
Tegyük fel magunknak a kérdést, a régmúlthoz viszonyítva mi volt az, ami az
energiafelhasználás és a népesség növekedésén kívül, alapvetően növekedett?
Azt gondoljuk, senki nem vonja kétségbe, hogy többszörösére emelkedett a
hulladék mennyisége>>>. Még az 1900 as évek elején a „vidék” gyakorlatilag
nem termelt hulladékot.
Ezt
követően
minden
megváltozott.
Ma
már
nemcsak a nagyvárosokban
kénytelenek a hulladékokat
összegyűjteni, tárolni, kezelni
és ártalmatlanítani, hanem a
legkisebb településeken is.
Amikor hulladékról beszélünk
abba
beleértjük
a
szennyvizeket
is.
A
hulladékokkal
kapcsolatos
minden tevékenység energia
9. ábra. A légköri metán koncentráció
felhasználással
jár.
A
legnagyobb probléma azonban
az, hogy az összegyűjtött
hulladékokban olyan biokémiai folyamatok indulnak meg, amelyeknek a
„végtermékei” között nagyon sok a széndioxidnál sokkal erősebb üvegházhatást
okozó gáz. Például metán>>>. (szennyvíztisztítók). Egyre többen jönnek rá a
klímakutatók közül, hogy az üvegházhatás erősödésében a metán szerepét –
amelynek hatása a széndioxid által okozottnak 21 – szerese – jelentősen
alulbecsülték>>>. Véleményünk szerint a közlekedés és szállítás által kiváltott
üvegházhatás növekedésben is sokkal nagyobb a nitrogénoxidok szerepe, mint
ezt eddig feltételezték. A ma általánosan elfogadott vélemény szerint a
légkörbe kerülő metán megoszlását a 10. ábra mutatja be.
A globális metán emisszió forrásai >>>
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Érdemes
ezzel
a
megoszlással közelebbről
foglalkozni. A diagram
szerint a légkörbe kerülő
metánnak csak 29%-a
természetes
eredetű,
amelyre nincs vagy csak
nagyon
korlátozott
a
ráhatásunk. (Az utóbbi
időben
egyre
gyakrabban
érkeznek
jelzések újabb és újabb természetből induló metán kibocsátás megjelenéséről.
Ilyenek a tundrák olvadása kapcsán kiszabaduló metán, stb). A többi – 71% azonban az emberi tevékenységhez kapcsolódik. Erre van ráhatásunk.
Megfelelő intézkedésekkel lehetséges ezt jelentősen csökkenteni.
A metán kibocsátás jelentős forrása az egyre növekvő hulladékkal kapcsolatos
tevékenység. Véleményünk szerint a globális felmelegedés lassítása érdekében
teendő intézkedések között az egész hulladékkezelési hasznosítási és
ártalmatlanítási eljárások metán emisszió csökkentésének az eddigieknél sokkal
nagyobb szerepet kell kapnia. A „felmelegedési spirál” kiinduló pontja
szerintünk legalább olyan mértékben a metán, mint ahogy ma széndioxidról
vélekednek.
10. ábra. A globális metán emisszió forrásai.

A globális felmelegedés – amint már erről korábban is szóltunk – a föld
történetében nem új jelenség. A belátható időszakban – 800 000 év – a föld
történetében 9 jégkorszak és ugyanannyi felmelegedés volt. Az ember – a
homo sapiens alig 100 000 éve jelent meg a földön. Így, ie. 800 000- től ie.100
000 évig tehát az ember tevékenységének semmilyen ráhatása nem lehetett a
hőmérséklet ciklikus változására. Jelenleg az emberi tevékenység hatásának
mértékét az összes felmelegedést okozó tényező 20%-ára teszik. Ez azt is
jelenti, hogy ez a hatás 700 000 év alatt nőtt 0-ról 20%-ra. Ebből az is
következik, hogy a globális felmelegedést – a jelenlegi eszközeinkkel –
megállítani nem tudjuk. A lehetőségeink „elméleti felső korlátja” az a 20%
amelyre van ráhatásunk. Ez azonban arra elegendő, hogy a folyamatot lassítsuk
ezzel „időt nyerjünk” a felkészülésre.
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3. Klímaváltozás>>>
A klímaváltozást és a globális felmelegedést gyakran használják szinonim
fogalomként, noha a kettő messze nem ugyanazt takarja. A globális
felmelegedés – ahogy ezt az előző fejezetben részleteztük – leegyszerűsítve a
Föld átlaghőmérsékletének emelkedését jelenti. Ennek vannak természeti
(kozmikus) okai, amelyekre nincs ráhatásunk, és vannak az emberi
tevékenységhez kapcsolható okai. Ezeket lehetséges megváltoztatni, ezzel
lassítható a felmelegedés, de meg nem állítható. A felmelegedés hatására meg
fog változni a Föld egyes területeinek éghajlata>>>
„Az éghajlat>>> vagy klíma valamely hely vagy földrajzi táj hosszútávra
jellemző időjárási viszonyainak összessége, az időjárás elemeinek
hosszabb időn át történő ismétlődése. Tudományos fogalomként az
időjárási paraméterek együttes várható értékeit jelenti, amit statisztikai
úton az úgynevezett bázisidőszakra vonatkozó sokéves átlaggal
becsülnek. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) jelenleg elfogadott
hivatalos bázisidőszaka az 1960-tól 1990-ig terjedő időintervallum.
Az éghajlatot befolyásolják kozmikus tényezők (ettől függ az éghajlati
övek kialakulása), természetföldrajzi tényezők és dinamikus tényezők (a
levegő mozgása). A Föld éghajlati öveinek kialakulása természeti
törvényeken alapszik, a Nap sugárzási teljesítménye és Föld keringési
paraméterei mellett, döntően a légkör kémiai összetétele, a bioszféra
állapota és a nagy óceáni áramlatok határozzák meg. A bioszféra
részeként az emberiség is jelentősen befolyásolja az éghajlatot.
A Föld egyes területeinek éghajlata különböző típusokba sorolható. Az
éghajlattípusokat gyakran kapcsolják a Föld három nagy földrajzi
övezetéhez (trópusi öv, mérsékelt öv és sarkvidéki öv).”
Az éghajlati öveket (vagy típusokat) különféle ismérvek alapján osztályokba
szokták sorolni. Mi a Köppen – Geiger féle osztályozást választottuk. Az ennek
alapján meghatározható övezetek jellemzőit a 3/1és 3/2 táblázatok
tartalmazzák:
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Földrajzi
övezet
hideg övezet

Öv

Terület/vidék

Éghajlat

Évszakok
száma

Természetes
növényzet

Talaj

Vízjárás

sarkvidéki öv

–

állandóan fagyos

1

nincs növényzet

nincs talaj

–

sarkköri öv

–

tundraéghajlat

2

tundra

tundratalaj

gyengén ingadozó

hideg mérsékelt
öv

–

tajgaéghajlat

4

tajga

szürke erdőtalaj

gyengén ingadozó

óceáni terület

óceáni éghajlat

4

lombos erdő
(volt)

barna erdőtalaj

egyenletes

mérsékelten
szárazföldi
terület

nedves kontinentális
éghajlat

szárazföldi
terület

száraz kontinentális
éghajlat

4

szélsőségesen
szárazföldi
terület

mérsékelt övezeti
sivatagi éghajlat

4

mediterrán
terület

mediterrán éghajlat

4

keménylombú
erdő

barna és szürke
talajok

ingadozó

monszun terület

mérsékelt övezeti

4

babérlombú erdő

vörös és sárga

ingadozó

mérsékelt
övezet

4

lombos erdő

barna erdőtalaj

ingadozó

Fő felszínformáló
folyamatok
fagyaprózódás
fagyaprózódás;
tömegmozgások
fagyaprózódás;
folyóvíz felszínformálása;
tömegmozgások
mállás; csapadék- és
folyóvíz felszínformálása
mállás, aprózódás;
csapadék- és folyóvíz
felszínformálása;
szélerózió

valódi mérsékelt
öv

meleg mérsékelt
öv
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füves puszta

feketeföld

nincs összefüggő nincs összefüggő
növényzet
talajtakaró

ingadozó

erősen ingadozó

aprózódás, mállás;
szélerózió;
csapadék- és folyóvíz
felszínformálása
aprózódás;
szélerózió;
tömegmozgások
aprózódás;
csapadék- és folyóvíz
felszínformálása
csapadék- és folyóvíz

monszun éghajlat

talajok

–

monszun vidék

forró övezeti monszun
éghajlat

3

monszunerdő
(dzsungel)

vörös és sárga
talajok

térítői öv

–

forró övezeti sivatagi
éghajlat

2

átmeneti öv

–

szavannaéghajlat

2

szavanna

fekete talajok

ingadozó

egyenlítői öv

–

egyenlítői éghajlat

1

esőerdő

vörös talajok

egyenletes

nincs összefüggő nincs összefüggő
növényzet
talajtakaró

ingadozó
erősen ingadozó

forró övezet

Éghajlat

Évi középhőmérséklet
(°C)

állandóan
fagyos

-50 – -10

tundra

-20 – 0

tajga
óceáni

igen kicsi

200 – 300

kicsi

200 – 700

enyhén ingadozó
(nyáron maximum)

5 – 12

5 –12
kicsi

nagy

800 – 2000

egyenletes

0 – 15

20 – 45
nagy
25 – 50
igen nagy

10 – 20

15 – 20
közepes

500 – 800
közepes
300 – 500

nedves

nyugatias szelek
kelet felé
mérséklődő
hatással
erős nyugatias
szelek

északonként
változó
(nyári
félévben
maximum)

kelet felé
egyre
szárazabb

25 – 30
igen nagy

< 200

szélsőséges

igen száraz

évszakonként
változó

500 – 1000

évszakonként
változó
(téli félévben

száraz
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Uralkodó
szélrendszer
keleties sarki
szelek

egyenletes

évszakonként
változó

10 – 20
közepes

Környezet
nedvessége

kb. 200

20 – 70
igen nagy

mérsékelt
övezeti sivatagi
mediterrán

25 – 55
igen nagy
8 – 45
igen nagy

Csapadék
évi mennyiidőbeli eloszlása
sége (mm)

-15 – 0

nedves
kontinentális
száraz
kontinentális

Hőingadozás
évi közepes
napi
(°C)
(°C)

nyugatias szelek
kelet felé
mérséklődő
hatással
télen nyugatias
szelek;
nyáron leszálló

felszínformálása; tömegmozgások
mállás;
csapadék- és folyóvíz
felszín-formálása;
tömegmozgások
aprózódás;
szélerózió
aprózódás;
szélerózió;
csapadék- és folyóvíz
felszínformálása
mállás;
csapadék- és folyóvíz
felszínformálása

Az évszakok jellemzői
állandóan zord, gyér csapadékú tél
tél: 9–10 hónap, zord, gyér csapadékú;
nyár: 2–3 hónap, hűvös, csapadékos
tél: 6–9 hónap, zord, gyér csapadékú;
tavasz: néhány hét;
nyár: hűvös, csapadékos;
ősz: néhány hét
tél: enyhe;  csapadékos, kiegyenlített
nyár: hűvös
tavasz, ősz: átmeneti jellegű
tél: hideg, kevés csapadékú;
tavasz: emelkedő hőmérsékletű, száraz;
nyár: meleg, eleje csapadékos;
ősz: csökkenő hőmérsékletű, enyhén
csapadékos
tél: hideg, száraz;
nyár: forró, száraz
tavasz, ősz: átmeneti jellegű
tél: rövid, enyhe, csapadékos;
tavasz: emelkedő hőmérsékletű, száraz;
nyár: hosszú, forró, száraz;

passzát

maximum)
mérsékelt
övezeti
monszun

5 – 25
nagy

évszakonként
változó

forró övezeti
monszun

5–8
kicsi

forró övezeti
sivatagi

21 – 28

szavanna
egyenlítői

25 – 27

1000– 1500

évszakonként
erősen változó
(nyáron max.)

nyáron
nagyon
nedves

évszakonként
változó

1500– 2000

évszakonként
erősen változó
(nyáron max.)

nyáron
nagyon
nedves

10 – 18
kicsi

25 – 31
igen nagy

< 250

szélsőséges
(kiszámíthatatlan)

igen száraz

3 – 10
kicsi

nagy

300 – 1500

évszakonként
erősen változó
(nyáron maximum)

a térítők felé
egyre
szárazabb

2 –3
igen kicsi

10 – 12
nagy

1800– 3000

egyenletes
(mindennapos)

nagyon
nedves
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nyári és téli
monszun
télen keleties
passzát;
nyáron eltérített
passzát
keleties;
leszálló passzát
keleties;
télen leszálló,
nyáron felszálló
passzát
keleties;
felszálló passzát

ősz: csökkenő hőmérsékletű, kevés
csapadékú
tél: hideg, száraz;
nyár: meleg, nagyon csapadékos;
tavasz, ősz: átmeneti jellegű, rövid
tél: 5–6 hónap, meleg, száraz;
tavasz: rövid, forró, száraz;
nyár: 3–4 hónap, igen meleg, nagyon
csapadékos, fülledt
tél: hűvös, száraz;
nyár: forró, száraz
tél: igen meleg, száraz;
nyár: az Egyenlítő közelében 9–10 hónap,
a térítők közelében 2–3 hónap,
forró, csapadékos
állandóan forró, nagyon csapadékos,
fülledt nyár

A klímaváltozás>>> a klíma, éghajlat tartós és jelentős mértékű megváltozását
jelenti, helyi vagy globális szinten.
„A változás kiterjedhet az átlagos hőmérsékletre>>>, az átlagos csapadékra>>>
vagy a széljárásra>>>. Az éghajlatváltozás jelentheti az éghajlat
változékonyságának módosulását is. Egy adott klímaváltozás végbemehet akár
néhány évtized alatt is. Klímaváltozás történhet a Földön végbemenő
természetes folyamatok (pl. a földrészek tektonikus mozgása)
következményeként, a bolygót érő külső hatások (pl. változások a Nap
sugárzásának erősségében) eredményeképpen, vagy akár emberi tevékenység
folytán (pl. az üvegházhatású gázok>>> termelése ilyen emberi tevékenység).
A hétköznapi szóhasználatban a klímaváltozás kifejezés gyakran az éghajlat
napjainkban végbemenő változására utal. A napjainkban tapasztalható
klímaváltozás a globális felmelegedés>>>, melyhez az emberi tevékenység
jelentősen hozzájárul, felgyorsítja azt. A természetben mind a hidegebb
éghajlattal járó glaciálisok, mind a felmelegedési (interglaciális) éghajlati,
folyamatok évezredek alatt mennek végbe, míg az emberi tevékenység
kevesebb, mint 150 év alatt jelentős mértékben felgyorsította a globális
felmelegedést.”( Láng, 2001) – Környezetvédelmi Lexikon
Esetünkben tehát a klíma megváltozását az általános felmelegedés idézi elő. A
felmelegedés hatására a jelenlegi éghajlati övezetek (meteorológiai) jellemzői
megváltoznak. Más megközelítésben egy adott terület más csoportba sorolódik
át. Például a mediterrán övezetből sivatagi lesz. Az ott élő embereknek a klíma
változása miatt, vagy meg kell változtatni az eddigi életmódjukat>>>,- hiszen a
körülmények megváltozása nem teszi lehetővé, hogy a korábbi módon éljenek
– vagy el kell hagyni lakhelyüket (migráció).
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A felmelegedésnek lesznek globális hatásai is. Ilyen például a világtengerek
szintjének emelkedése, amely miatt vagy nagyon drága és stabil védművek
kiépítése válik szükségessé, vagy az elöntött területekről a jelenleg ott élőknek
evakuálniuk kell.
A klíma-kutatók különféle szempontok alapján modelleket dolgoztak ki,
amelyek különböző szcenáriók mellett előre próbálják jelezni a várható
hatásokat. Számtalan tanulmány született erről, és még több található a
világhálón. Ezek között egyet sem találtunk, amelyik optimistán ítélné meg a
várható helyzetet. Az elénk tárt „jövőképek” majd mindegyike nagyon sötét. E
tanulmányok természeti katasztrófákat, némelyike háborúkat, az állatfajok
tömegeinek a kihalását, áremelkedést, vízhiányt, pénzügyi válságokat, és egyéb
várható borzalmakat jósolnak. Tényleg ilyen sötét a jövő?
Meg tud –e felelni az emberiség a klímaváltozás kihívásainak?
Ismert egy bölcs mondás: „Amit nem tudsz megakadályozni, állj annak az élére”
Kissé módosítható is: „Ha valami elkerülhetetlenül megváltozik, alkalmazkodj
hozzá.” Vajon képesek leszünk alkalmazkodni az elkerülhetetlenül megváltozó
viszonyokhoz?
A kérdés két alkérdésre bontható:
- Technikailag képesek vagyunk-e arra, hogy megvalósítsuk azokat a
létesítményeket vagy megtegyük azokat az intézkedéseket, amelyek a
várható problémák elhárításához szükségesek, és megvannak-e az ehhez
szükséges erőforrások?
- Megvan-e a „társadalmi akarat”mind ehhez?
Az első alkérdésre a válasz egyértelmű igen. Technikailag már mindazt képesek
lennénk megvalósítani, ami biztosítaná azt, hogy elejét vegyük a változás miatt
várhatóan bekövetkező katasztrófáknak, és rendelkezésre állnak a
megvalósításukhoz szükséges erőforrások is.
Ami az akaratot illeti ott már egészen más a helyzet. Jelenleg az összes
erőforrás felhasználási módjáról nem a társadalom, nem is a tudományok
képviselői, hanem a tőkék tulajdonosai rendelkeznek. A tőke profitérdekelt. A
klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak elhárítása érdekében teendő
intézkedésekre adott (befektetett) pénz pedig biztosan nem hoz profitot. Ebből
a jelenlegi rendszerben az következik, hogy nem lesz „tőketulajdonos” aki ezt
finanszírozná. (Mondhatná erre valaki, hogy „de hát most is működnek
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karitatív alapítványok”. Ha alaposan megnézzük ezeknek a motivációját, hamar
meg fogjuk találni az alapítványt létrehozók anyagi hasznát).
Azt gondoljuk a jelenlegi társadalmi-gazdasági és politikai
struktúra
alkalmatlan arra, hogy biztosítsa a itt szükséges intézkedések megtételét. Az
eddigi „jövőkép kidolgozók” mindegyike a modelljét úgy készítette el, hogy
feltételezte a jelenlegi társadalmi, gazdasági, és elosztási viszonyok
változatlanságát. Ennek az alapja pedig a profitérdekeltség. A profitérdekeltség
pedig már a „fenntartható fejlődés” biztosításában is kudarcot vallott >>>
Amint a modellekből kiderül ilyen feltételek mellett itt is iszonyú kudarc
várható, ha csak rá nem térünk a társadalmat is megújító/fenntartó fejlesztések
okszerű alkalmazására.
Korábban már idéztük azt az Einsteini mondást, hogy „Az emberiség képes valós
érdekeinek megfelelően cselekedni, ha már minden egyéb lehetőséget
kipróbált” Kérdés, hogy igaz-e ez az állítás, illetve mikor jutunk el oda, hogy már
csak a „logikus út” maradt, mint lehetőség. Ha ez még a katasztrófa sorozat
bekövetkezése előtt megtörténik, akkor a világunk a ma még kedvezőtlennek
látszó változások ellenére is nagyon kellemes hely lesz. Ha lekésünk, akkor mi is
a dinoszauruszok sorsára jutunk bolygó becsapódás nélkül.
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