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Időjáráscsinálók – az éghajlat változása

A cím arra utal, hogy régen az isteneket értették az időjárás irányítóin. Manapság már senki sem hiszi, hogy 
külön istene lenne az esőnek, vagy a Napnak, helyette azt gondolják, hogy az időjárás alakulásáért a légkört leíró ál-
lapotjelzők (nyomás, sűrűség, hőmérséklet, moláris összetétel, stb.), a besugárzás, a felszín tulajdonságai, a légkör 
átlátszósága, stb. a felelősek. Nagyon kevesen gondolnak bele abba, hogy az időjárás nagyléptékű alakítói a múlt 
század ötvenes évei óta mi magunk vagyunk. Mi lesz ebből? Erre próbál válaszolni ez a fejezet.

Éghajlatváltozás

Az időjárás jellemzői a múlt század közepétől fokozatosan egyirányú eltolódást mutatnak az éghajlat jellem-
zőiben. Ez a változás olyan mértékű, hogy a korábbi állapothoz való viszonylag gyors visszatérést már nem teszi le-
hetővé. Ezt a jelenséget hívjuk éghajlatváltozásnak. 

Az éghajlatváltozásoktól meg kell különböztetni az éghajlat ingadozásait, vagyis az éghajlat átmeneti, pár év-
tizedes változásait. Világméretű felmelegedés alatt az utóbbi évtizedek éghajlatváltozását, a földközeli levegő és az 
óceánok átlaghőmérsékletének emelkedését és ennek a folyamatnak az előrevetítését értjük. Az Éghajlatváltozási 
Keretegyezmény a világméretű éghajlatváltozás kifejezést az ember által okozott változásra használja.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) adatai sze-
rint a levegő földközeli átlaghőmérséklete 1905 és 2005 között 0,74 ± 0,18 °C-kal nőtt meg.1 A testület szerint ennek 
fő okai a XX. század közepétől a légkörbe juttatott olyan gázok, melyek eredetileg is emelik a hőmérsékletet: azaz 
üvegházhatású gázok. Az üvegházgázok növelik a légkör alsó tartományának hőmérsékletét. Ezek légköri gázok, 
amelyek a hőkisugárzás elnyelése révén megakadályozzák a felszínről származó hő kijutását a világűrbe. Egy részük 
a világméretű felmelegedésért és az éghajlatváltozásért is felelős, mert légköri sűrűségük növekszik. A fő üvegház-
gázok a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a nitrogén-oxidok és a vízgőz (H2O). A különböző üvegházgázok nagyon 
különböző hőelnyelő képességgel rendelkeznek. Közülük a vízgőz szerepe a természetes üvegházhatásban jelentős, 
mennyisége nem nő a légkörben, ellentétben a szén-dioxiddal és a metánnal.

A kutatók heves vitáznak arról, hogy a felmelegedést mennyiben természeti hatások (a napsugárzás erősödé-
se, a vulkáni tevékenység, a Föld pályaelemeinek változása) és mennyiben emberi tevékenységek idézik elő. A legel-
fogadottabb vélemények szerint a világméretű felmelegedés főképp emberi okokra vezethető vissza. Ezt támasztja 
alá, hogy a naptevékenység és a vulkánosság alakulása a számítások szerint jelenleg a felmelegedés ellen hat.

7.1. ábra Az ábrákon háromféle számítógépes modell (szürke sávok) és a valóságos adatsor (piros) viszonya látható. 
Ha csak természetes (a), vagy csak emberi (b) hatásokkal szeretnénk magyarázni a hőmérséklet emelkedését, nem 
esik egybe számításunk a valósággal. Ha azonban mindkét hatást figyelembe vesszük (c), a modell és a valóság 

egyezése nagyon jó.

Az IPCC által elfogadott éghajlatmodellek szerint a Föld felszíni hőmérséklete 1990 és 2100 között feltehe-
tően 1,1–6,4 °C-kal nő majd. Bár a legtöbb tanulmány csak 2100-ig tekint előre, a felmelegedés utána is folytatód-
hat, a tengerek szintje pedig emelkedhet még akkor is, ha már nem bocsátanak ki több üvegházhatású gázt, hiszen a 
szén-dioxid (CO2) más üvegházgázokkal együtt hosszú ideig a légkörben marad.2

A hőmérséklet-növekedés környezeti változásokhoz, a tengerszint emelkedéséhez, a csapadék mennyiségé-
nek és térbeli eloszlásának megváltozásához, szélsőséges időjárási viszonyokhoz vezet. Várhatóan változik a mező-
gazdaság termelőképessége is. Mindez komolyan hathat a gazdaságra, mérsékelheti a fejlett országok GDP-jének 
növekedését. Számíthatunk egyes természetes vizek kiszáradására, a gleccserek olvadására, az árvizek gyakoribbak-
ká válhatnak. Állat- és növényfajok pusztulhatnak ki, bizonyos betegségek könnyebben elterjedhetnek. A változások 
a Föld egyes területein különbözőek lehetnek.

Okok

Az éghajlat állandóságához egyebek közt az kell, hogy a Föld légköréből annyi energia jusson ki, mint 
amennyi oda (főleg a napsugárzásból, kisebb részt a Föld belső hőjéből) bekerül. Természetes üvegházhatás nélkül a 
Föld felszínének átlaghőmérséklete a mai 14 °C helyett csupán -19 °C lenne. Az átlaghőmérséklet ilyen alakulásáért 
a légkörben lévő nagy mennyiségű vízgőz felelős. Azonban a vízgőz mennyisége a légkörben állandó, így nem 
okozhat melegedést. Az egyéb üvegházhatású gázok mennyiségének bármilyen változása azonban felborítja a Föld-
légkör rendszer energiamérlegét, megváltoztatja az éghajlatot.

Az éghajlatra természetes és emberi tényezők is hatnak. A legfontosabb természeti hatások: a napciklus, a 
napállandó, a Föld pályaelemeinek változása és a vulkáni tevékenység. A tartós felmelegedés részletes okairól szám-
talan elméletet dolgoztak ki, de a tudományos szervezetek többsége szerint a fő ok az üvegházhatású gázok mennyi-
ségét növelő emberi tevékenység. Az IPCC Harmadik Értékelő Jelentése is ezt az álláspontot támasztja alá:

 „Új, a korábbinál erősebb bizonyítékok utalnak arra, hogy az elmúlt ötven évben megfigyelt melegedés dön-
tő része emberi tevékenység eredménye. A változások mérését és a kiváltó okok meghatározását célzó tanulmányok 
egybehangzóan emberi eredetű hatást mutatnak ki az utóbbi 35–50 év éghajlati adataiban. E tanulmányok számol-
nak azzal a bizonytalansággal, amely az emberi eredetű szulfát aeroszolok és a természetes tényezők (vulkánok és a 
Napból érkező sugárzás) mint éghajlati kényszerek miatt jelentkezik, de figyelmen kívül hagyják a többi emberi ere-
detű aeroszol, továbbá a földhasználat változásainak hatásait. A szulfátok és a természetes tényezők a vizsgált idő-
szakban hűtő hatásúak voltak, tehát nem magyarázhatják a felmelegedést; e tanulmányok többsége szerint az üveg-
házhatású gázok koncentrációinak növekedése már önmagában magyarázhatja az elmúlt ötven év felmelegedését,  
sőt, ennek alapján akár nagyobb felmelegedés is indokolt lett volna.”

A többségi állásponttal szembefordulók szerint a hőmérséklet növekedése természeti folyamatokra vezethető 
vissza. Érvelésük szerint a környezeti változások következményei hosszú távon mutatkoznak meg. A Föld óceánjai-
nak lassító és tároló hatása és más közvetítő folyamatok lassúsága miatt a Föld éghajlata mindig valamilyen korábbi 
egyensúlynak felel meg. Ha ez igaz, úgy még akkor is további 0,5 °C-os melegedésre kell számítanunk, ha az üveg-
házhatású gázok mennyisége tovább nem emelkedik.

Egy harmadik álláspont, hogy a felmelegedés okait nem választhatjuk szét természetesekre és emberiekre. E 
gondolatmenet szerint a természetes üvegházhatást a természetben előforduló gázok (H2O, CO2 stb.) okozzák. Az 
emberi eredetű üvegházhatást főleg a CO2, a metán és a dinitrogén-oxid idézi elő. A két hatás azonban nem különít-
hető el minden további (időjárási, éghajlati) tényező ismerete nélkül. Ráadásul az emberi tevékenységek befolyásol-
ják a természeti folyamatokat, tehát a kétféle hatás egymásra rakódik. Azonban a következő tények figyelembevétele 
segíthet a döntésben. Először is itt van, az elővigyázatosság elve: Ahol súlyos, vagy kezelhetetlen nagyságú kár fe-
nyeget, a kár tudományos bizonyosságának hiánya nem használható fel indoklásként az intézkedések elhalasztására. 
Az elővigyázatosság érvényesítése egyúttal a megelőzést is szolgálja.

Ezen túl biztos, hogy a légköri CO2 mennyiséget az emberiség jelentősen megemelte; az ipari termelés előtti 
280 ppm-hez képest most 380 ppm3 (7.2. ábra, bal oldal). A szén-dioxid mennyiségének növekedése pedig elősegíti 
a hősugárzás csapdába esését a felső légkörben. A csapdába esett hő egy része visszasugárzódik a Föld felszíne és az 
alsó légkör felé, felmelegítve azt. A kutatások eredménye szerint a légköri szén-dioxid sűrűsége kb. 5000 és 200 
ppm egység között mozgott a földtörténet elmúlt 600 millió éve során. Amikor a szén-dioxid és más üvegházgázok 
szintje hirtelen megnőtt a légkörben, azt hőmérséklet-növekedés kísérte. Ehhez köthető többek között a paleocén-e-
océn felmelegedés, és a perm-triász határán történt, azóta is példa nélküli felmelegedés, ez utóbbi kb. 250 millió éve 
volt. Ekkor a szén-dioxid szint a jelenleginek 5,3-szorosa, azaz 2000 ppm volt, az átlaghőmérséklet pedig 23 °C, ami 
10 °C-kal több a mainál. A 7.2. ábra jobb oldala a hőmérséklet és a CO2-szint változását mutatja az elmúlt 400 ezer 
év során. A két görbe együtt mozgásából látható, hogy közöttük elég jó egyezés van, bár az is biztos, hogy a földtör-
téneti tapasztalatok alapján a hőmérséklet és a szén-dioxid szint változása közös háttér-okokra vezethető vissza. A 
földtörténet során a szárazföldek vándorlása változtatta jelentősen a Föld fényvisszaverő képességét (albedóját), ez 
pedig az éghajlatra van nagy hatással. A korábban említett nagy felmelegedések tehát alapvetően földtörténeti okok-
ra vezethetőek vissza. Azonban az elmúlt 400 ezer év során történt változások, melyeket a 7.2. ábra jobb oldala mu-
tat, időben periodikusnak látszanak. Valóban, itt a hőmérséklet és a CO2-szint változásának közös oka a Föld pályá-
jának és tengelyferdeségének periodikus változásainak egymásra rakódása. Azonban elmondható, hogy az ipari for-
radalom óta a két görbe együtt futását, a két görbe egyensúlyát felborítottuk, mert a CO2-szint az eredeti szintnek 
majdnem kétszerese. Mivel annyit bizonyosan mondhatunk, hogy a hőmérsékletváltozást nem mindig az üvegházha-
tású gázok sűrűségnövekedése indítja el, de mindig gerjeszti, ezért a hőmérséklet növekedése várható. A könyv írá-
sának idejére 0.8 ºC-kal nőtt a földi átlaghőmérséklet; ez a növekedés azonban nem egyenletes, néha hosszabb--
rövidebb visszaesések is találhatók benne. Ez utóbbi tény miatt például 2008 tavaszán az a hír terjedt el, hogy nem is 
felmelegedés, hanem lehűlés várható, mert egy ingadozás miatt 0.6 ºC-kal csökkent az átlaghőmérséklet. Ezek a rö-
vid távú ingadozások azonban rövid távú folyamatok következményei, és a Föld tengeri áramlásaival vannak össze-
függésben; ilyen pl. az El-Nino jelenség.

7.2.a. ábra. A légköri CO2 mennyi-
ségének változása 1960 és 2000 
között, ppm egységekben. A növe-
kedés oka kétségtelenül a polgáro-
sult (civilizált) életforma és az 
ipari termelés. Az éves ingadozá-
sok (fűrészfog-alakzat) az északi 
félteke lombhullató erdőinek év-
szakos változásaival függnek 
össze. Vegyük észre, hogy 1970 
után a növekedés mértéke a 10 
ppm / évtizedről 15-18 ppm /évti-
zedre változott, jelenleg pedig 30 
ppm/évtizednél tartunk (ez nincs 
az ábrán). A görbét első készítőjé-
ről Keeling-görbének nevezik.

7.2.b. ábra. A szén-dioxid szint (felül) és a hőmérséklet változása (alul), az elmúlt 400 ezer év során, a Déli-sarkon 
vett jégminták alapján. A két görbe együtt futása nyilvánvaló, tehát a CO2-szint változását a hőmérséklet változása 
követi. Kétségbeejtő, hogy napjainkban az emberi tevékenység miatt a szén-dioxid szintje elérte a 370 ppm értéket, 
ezt nyíl jelzi a jobb felső sarokban. A hőmérséklet kb. 4 fokot emelkedik majd, ha követi a CO2 görbét.

1  http://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Fourth_Assessment_Report
2  A metán kikerülési/lebomlási ideje 13 év körüli, az CO2 esetén több száz év.
3  A ppm egység azt jelenti, hogy egymillió levegőmolekulára hány db CO2 jut (=particle per million).



A másik fontos tényező, mely szerepet játszik a Föld éghajlatában, a Napból érkező besugárzás időbeli válto-
zása. A Nap nem egyenletesen sugároz; nagyon hosszú, milliárd éves időtartamot véve a csillagfejlődés miatt egyre 
fényesebb. Ezt azonban a földi légkör ellensúlyozni képes. A Nap felszínén azonban vannak rövid távú változások 
is, az ún. napciklus miatt. A Nap 11 évente kerül olyan állapotba, amikor felszíne tevékennyé válik, és ilyenkor több 
a napkitörés is, ami fényesebbé teszi a Napot. Vizsgálatok alapján azonban a Föld éghajlatában ez sem okoz mást, 
mint apróbb változásokat,4 melyek hosszú távon nem okoznak hőmérséklet-növekedést, vagy csökkenést, csak idő-
szakos változásokat. A mai melegedésért tehát túlnyomórészt az üvegházgázok sűrűségének növekedése felelős; 
ezek pedig nagyobb részt emberi eredetűek. 

A szén-dioxid a természetes módon a légkörbe kerülő üvegházhatású gázok 9–26 %-át jelenti, az emberi tevé-
kenység miatti összes üvegházhatású gáz kibocsátásnak viszont mintegy 80 %-át adja. Az IPCC 2001. évi helyzetje-
lentése szerint a világ szén-dioxid kibocsátásnak - a főbb fogyasztói ágak szerinti - megoszlása a következő: ipar 43 
%, lakóépületek 21 %, egyéb épületek 10 %, közlekedés 22 %, mezőgazdaság 4 %.

Elsőként Charles Keeling klimatológus mérte meg a légköri szén-dioxid-koncentrációt a hawaii Mauna Loa 
hegy csúcsán az 1950-es években (7.2.a ábra). A mérések 1958 és 2000 között folytak. A grafikonon megfigyelhető 
az ún. fűrészfog-effektus, aminek az északi félteke erdeiben zajló évszakos változás az oka. Az erdők ugyanis minden 
tavasszal hatalmas mennyiségű szén-dioxidot vonnak ki az atmoszférából, ami a Keeling-görbén a sűrűség vissza-
esésében jelenik meg. Az ősz beköszöntével növekszik a szén-dioxid szint, ami a lebomlással jár együtt. A Keeling-
görbe azonban másra is rámutat: minden ősz végén kicsivel több szén-dioxid marad a légkörben, mint amennyi előt-
te volt. Charles Keeling úgy vélte, hogy ez a folytonos emelkedés egyértelműen a fosszilis tüzelőanyagok elégetésé-
nek a következménye. A szén-dioxid növekvő jelenléte erősítő visszacsatolás a hőmérséklet növekedése szempontjá-
ból.

Emberi eredetű korom- és aeroszolforrások. Az éghajlatot befolyásoló emberi hatások körébe tartoznak az 
emberi eredetű aeroszolok (por, korom, szulfátok) is, amelyek a napsugárzás egy részét visszaverik, illetve a maga-
sabb légrétegekben elnyelik, ezáltal csökkentik a földfelszínre érkező sugárzásmennyiséget, s ily módon az üvegház-
hatással ellentétes hatást váltanak ki. Az emberi eredetű szulfát-aeroszolok ugyanakkor megváltoztathatják a felhő-
zet szerkezeti és sugárzás-átviteli jellemzőit is, ami közvetett módon ugyancsak éghajlatváltozáshoz vezet. A légköri 
aeroszoltartalmat a térfogati sűrűség, a kémiai összetétel, a részecskék alakja és méret szerinti eloszlása együttesen 
határozza meg. A légkör aeroszoltartalma elsősorban az iparosodott területeken és azok tágabb környezetében ma-
gas, így ezeken a területeken gyengítik a legerősebben az üvegházgázok okozta felmelegedést. Az aeroszoloknak 
azonban melegítő hatása is lehet, mivel egy részük elnyeli az infravörös sugarakat. Az aeroszolok légkörbe kerülésé-
vel közvetlenül összefüggő hatás azonban (sugárzás szórása és -elnyelése) összességében hűtő hatású.

Metán. A metán döntő része a légkörben zajló kémiai folyamatok során először szén-monoxiddá, majd szén-
dioxiddá alakul, ennek ideje 13-15 év. Az így keletkező szén-dioxid mennyisége azonban elhanyagolható az egyéb 
kibocsátáshoz képest, egyetlen esetet leszámítva: ha elolvad a fagyott altalaj a tundrán, mely 13%-ban metánból áll. 
Ennek összmennyisége 500-700 milliárd tonna, azaz erőteljesen befolyásolná a Föld éghajlatát (ugyanennyi CO2 van 
jelenleg a légkörben). Erről később még lesz szó.

A metán kis részét a talajban lévő mikroorganizmusok megkötik. Ez a folyamat azonban nem képes ellensú-
lyozni a természetes és emberi forrásokból eredő mennyiséget, ezért a metán légköri sűrűsége napjainkban folyama-
tosan emelkedik. 2007-ben a légköri metán mennyiségének 60%-át az ember állítja elő. Leginkább hulladéklerakók-
ból kerül a metán a levegőbe, de a szennyvízkezelés, az ősmaradványi tüzelőanyagok égetése, a rizstermesztés, az 
állattenyésztés, a szennyvízkezelés és bizonyos ipari tevékenységek (szénbányászat, szivárgó földgázvezetékek) is 
hozzájárulnak a kibocsátáshoz. Az emberi eredetű metánforrások egymás közötti arányai a következők: energiaipar 
18 %, rizs 28 %, állattenyésztés 22%, biomassza tüzelése 20 %, hulladéktárolók 12 %. Az élő növényzet is termel 
bizonyos mennyiségű metánt. Egyes becslések szerint a szárazföldi növények esetében ez elérheti az évi 60-240 mil-
lió tonnát is, ami az éves légköri metántermelés 10-30 százalékát teszi ki. Ennek mintegy kétharmadát a trópusi terü-
letek adják, mivel ott képződik a legnagyobb mennyiségű élőtömeg. Az élő növényzet metántermelésénél lényege-
sen nagyobb az olvadó tundraövezet mocsári és tőzegláp-területeinek – eddig fagyott volta miatt minimális – meg-
növekedett kibocsátása. Az olvadó területeken a metán mellett jelentős mennyiségű szén-dioxid is megjelenik, ezért 
egy olyan erősítő visszacsatolási folyamat alakulhat ki, amelynek egyik eleme a felmelegedést segítő gázok megnö-
vekedése, aminek hatására újabb területek olvadhatnak ki jelentősen növelve ezzel az üvegházhatású gázok légköri 
koncentrációját. A metán jelenleg néhány ppm-el van jelen a légkörben.

Dinitrogén-oxid. A dinitrogén-oxid (N2O) légköri sűrűsége még a metánénál is alacsonyabb, de mivel hatéko-
nyan nyeli el a földfelszín infravörös sugárzását, szintén fontos üvegházgáz. Legnagyobb mértékben természetes 
forrásból, a denitrifikációból származik. Ezt a forrást az ember felerősítette a légköri nitrogént megkötő haszonnövé-
nyek termesztésénél használt nitrogéntartalmú műtrágya alkalmazásával. A műtrágyagyártáson kívül fontos dinitro-
gén-oxid források még a műanyagipar, a salétromsavgyártás, valamint a tüzelőanyagok és mezőgazdasági hulladé-
kok égetése. Bár a légkör magasabb részébe kerülő dinitrogén-oxid elbomlik az ultraibolya sugarak hatására, a fo-
lyamat nem képes egyensúlyozni a jelenlegi évi 16 millió tonnás kibocsátást.
 

Halogénezett szénhidrogének (CFC-k). Ezek közé a vegyületek közé tartoznak például a CHF3 és a CF3CH2F. 
Ezeket a gázokat az 1930-as években kezdték gyártani, többek között hűtő és légjavító berendezésekhez. Később ol-
dószerként a villamos iparban, habosító anyagként és spray-k hajtógázaként hasznosították őket. Felmelegedést oko-
zó hatásuk több ezerszerese a széndioxidénak. Széleskörű használatuk magyarázata, hogy nincsenek hatással az em-
beri egészségre, mert ezek a gázok közömbösek, nem lépnek reakcióba semmilyen természetes vegyülettel. Ez az 
oka, hogy hosszú ideig tartózkodnak a légkörben: annak ellenére, hogy már kivonták a forgalomból ezeket a gázo-
kat, még évezredekig ott lesznek a levegőben.

Az emberi eredetű üvegházhatású gázok légköri mennyisége az 1990-es évekre elérte a valaha mért legmaga-
sabb értéket, elsősorban a tüzelőanyagok égetése, a mezőgazdasági tevékenységek, valamint a földhasználat átalaku-
lása miatt. Nagy bizonyossággal állítható, hogy e gázok által előidézett sugárzási kényszer erősít, vagyis e gázok fel-
melegedést okoznak. Az aeroszolok közvetlen hatása negatív, de ez a hatás kisebb mértékű az üvegházhatású gázok 
fűtő hatásánál. A légkörmodellek szerint ugyanis a Földön ekkora mennyiségű üvegházgáz jelenlétének hatására 2-3 
C-ot kellett volna, hogy nőjön a hőmérséklet, de a valóság ennek harmada. Egyre nyilvánvalóbb, hogy ez annak 
köszönhető, hogy az ősmaradványi erőforrások elégetése rengeteg permetet (aeroszolt) és koromból meg porból álló 
részecskéket juttat a felső légkörbe, mely csökkenti a bejutó napsugárzás erősségét.5 Sajnos azonban még a por je-
lenlétében is növekszik a Föld átlaghőmérséklete. Előrejelzések szerint, ha a jelenlegi ütemű CO2-kibocsátás folyta-
tódik (és növekszik), akkor 2050-re a Föld átlaghőmérséklete 2-5 C-kal növekedhet meg. Tények:

- A XX. században 0,6 ±0,2 Celsius-fokkal növekedett a földfelszíni hőmérséklet; a szárazföldi területek job-
ban melegedtek, mint az óceánok. 

- A XX. században nagyobb volt a hőmérséklet-növekedés, mint az elmúlt ezer év bármely évszázadában; az 
évezred legmelegebb évtizede az 1990-es volt. 

- 1950 és 2000 között a földfelszín napi hőmérsékleti ingása csökkent a szárazföldön, az éjszakai minimu-
mok kétszer olyan gyorsan emelkedtek, mint a nappali maximumok. 

- A XX. század során majdnem az összes szárazföldi területen csökkent a fagyos napok száma. 
- Erőteljesebb a vízkörforgás. A XX. század folyamán 5-10 százalékkal nőtt a csapadékmennyiség az északi 

félteke szárazföldjein, néhány kivétellel (észak- és nyugat-afrikai országok). Ezek azonban hirtelen és özönvízszerű 
formában érkeznek, nem egyenletesen elosztva.

- Megnövekedett a nyári aszályok gyakorisága és súlyossága néhány területen (Ázsia és Afrika néhány orszá-
ga).

Az éghajlatváltozás következményei

Jelenleg sokan egyszerűen nem érzékelik a veszélyt, amely az éghajlat változásából keletkezett. A hőmérsék-
let növekedése súlyos károkat okozhat. A legvégső esetben az emberi élőhely megszűnésével számolhatunk. Csak 
röviden térünk ki a legfontosabbakra. 

- A jelenleg a Földön élő fajok mintegy 1/3-a kipusztulhat ha még 2 °C-kal növekszik a hőmérséklet. Ez el-
képzelhetetlen csapással járna bolygónk élő rendszerére (ökoszisztémájára). Az ember fennmaradása egy ilyen kör-
nyezetben alig biztosítható, ennek egyszerűen az az oka, hogy az ember a tápláléklánc végén foglal helyet, ezért 
csúcsragadozóként fogható fel. Az emberiség túléléséhez 23 nagy rendszer működése szükséges, ezekből 15 jelentő-
sen sérült, többségük visszavonhatatlanul.6 Az átlaghőmérséklet növekedtével több egymástól független csapás is fe-
nyegeti az élővilágot.

- A hőmérséklet növekedésével biztosan elolvad az Északi-sark jege. A 2007-es és 2008-as években a nyári 
jégtakaró olyan drámai mértékben csökkent, hogy hosszú idő óta először jégmentes volt a nyár a sarki vizeken. A jég 
olvadásának következtében a Golf-áramlat előterében felhígul a só sűrűsége, ez pedig magával hozza az áramlat le-
lassulását, hiszen azt a só sűrűségkülönbsége hajtja. Egész Európa átlaghőmérséklete 4-5 °C-kal fog csökkenni, ha 
leáll, vagy lelassul az áramlat. A legrosszabb következmények a világtengerek mentén fekvő országokra várnak (az 
atlanti éghajlat szinte eltűnik és a helyét a belső, kemény szárazföldi éghajlat veszi át7). A grönlandi jég elolvadása 
megemeli a tengerszintet néhány méterrel. Európában ez Hollandiát, Londont és Velencét érinti, hogy csak ismer-
tebb példákat hozzunk. 

- A hőmérséklet növekedésével a világtenger is melegszik, és CO2-megkötő képessége ezzel csökken, tovább 
gyorsítva a felmelegedést. A világtengerek élővilága, mely részt vesz a széndioxid megkötésében olyan beteg, hogy 
a jelenlegi folyamatok tartóssá válása esetén egy évtizeden belül megszűnhet létezni, és ezzel elveszítjük „egyik tü-
dőnket”. 

- Továbbá a melegedés miatt összeomlik az Amazonas-medence őserdei élővilága (a „másik tüdőnk”), tovább 
emelve a CO2-szintet, mintegy 150-200 ppm-el, ami akkor szintén gyorsítani fogja a felmelegedést. 

- Ha még további 5 C-ot emelünk a bolygó hőmérsékletén, akkor felolvad az összefüggő jégtakaró a föld 
alatt Szibériában. Az ott található jég 10%-ban metánt tartalmaz; a vízmolekulák csapdába zárják a metánmolekulá-
kat (klatrát-szerkezet). Ha mindez felszabadul (a jelenség Nyugat-Szibériában már zajlik), akkor összesen 450-700 
milliárd tonna metán jut a légkörbe, ami rövid távon annak felel meg, mintha 23-szor annyi CO2 jutna ki. Amikor ez 
megtörténik a légköri viszonyok annak felelnek majd meg, mintha a CO2 sűrűsége 3900 ppm lenne; azaz a jelenlegi 
mintegy tízszerese. Ennek következtében legalább tíz fokos hőmérséklet-növekedés várható, olyan átlaghőmérsék-
lettel, mint a perm-triász kor határán volt. 

- A nagyvárosok egy részének vízhálózatára csapást jelent a fölmelegedés. Sidney víztartaléka 2 évre elegen-
dő, mert a vízgyűjtőben a szokásos csapadék 45%-a hullik már évek óta. A folyamatos aszályok következtében a 
Föld gabonatartalékai az 1986-os 100 napról mára 40-50 napra zsugorodtak, a 2004-es kiugró termés ellenére is (a 
mezőgazdaságra más nehézségek is várnak, ld. később).

-  A felmelegedés következtében nem csak a sarki jég olvad, hanem a gleccserek is visszahúzódnak sőt eltűn-
nek szerte a világon, mivel nyáron több jég olvad el, mint amennyi télen újra megfagy. Rohamosan olvadásnak in-
dult a Boulder gleccser, a Columbia gleccser (Alaszka), a Qori Kalis gleccser (Peru), az Upsala gleccser (Patagónia). 
A perui Quelccaya-gleccser kiterjedése napjainkban tízszer olyan gyorsan csökken, mint tíz évvel ezelőtt, veszélyez-
tetve ezzel Lima 10 millió lakosának vízellátását. Az ENSZ tanulmánya szerint a Himalája gleccsereinek zsugorodá-
sa gyorsabb, mint a gleccsereké általában. Így 35 év alatt akár teljesen el is tűnhetnek, ami emberek százmillióinak 
jelenthet katasztrófát, mivel a Tibeti-fennsíkon hét nagy folyót táplál a Himalája jege, amely a világ népességének 
40 százaléka számára biztosít ivóvízkészletet továbbá fontos szerepe van ezeken a területeken a termőföldek öntözé-
sében is.

Ózonlyuk

Világméretű összeomlással fenyeget a Föld élővilágát óvó ózonréteg pusztulása is. Az ózonréteget egy körfo-
lyamat hozza létre. Úgy keletkezik az ózon, hogy az ultraibolya sugárzás nagyobb energiájú része felhasítja a kétato-
mos oxigénmolekulákat és az így keletkező oxigénatomok kétatomos oxigénmolekulákkal találkozva ózonná egye-
sülnek. Majd az ózonmolekulák elnyelik a kisebb energiájú ultraibolya sugárzásokat. Így az ózon létrejötte és létezé-
se egyaránt szerepet játszik az ultraibolya sugárzás elleni védelemben. Ám az emberi tevékenység által kibocsátott 
freon gáz feljut az ózonrétegig és bontja az ózonmolekulákat. Mielőtt maga is kibomlana a légkörből, egyetlen freon 
molekula ózonmolekulák ezreit bontja le. Emiatt az élőkre káros kis energiájú ultraibolya sugárzás erőssége egyre 
növekszik, az ózonpajzsnak nevezett ózonrétegen lévő lyuk egyre nagyobb, mind a déli, mind az északi féltekén. 
Mivel a freonkibocsátás nagyban lecsökkent, az ózonréteg pár évtizeden belül újra ép lehet.

Elpiszkolódás

Számos más, bolygónk felszínének egészére kiterjedő hatás sújt bennünket a felmelegedésen kívül. Szerte a 
földön hatnak, mindenütt jelentkeznek. Ilyen jelenségek a levegő és a világtengerek szennyezése. Nem tekinthetők 
csak egyes vidékek, országok ügyének. Nincs előlük menekvés, az emberiség egészének a sorsát befolyásolják. Ma 
évente 400 millió tonna ártalmas hulladékkal terheli az emberiség a természetes környezetet. Jelenleg az emberiség 
évente 100 millió tonna műanyagot termel. Ennek nagyobb része, mint a csomagolóanyag, megy a szemétbe.

Egészen máig a tengereket, világtengereket az emberiség nagy közös szennyvízderítőként kezelte. Folyók, 
folyamok hordják beléjük szennyezett vizeiket és a hajókról, tengerparti településekről, ipartelepekről is jut mocsok 
a vizeikbe. Már a háborítatlan déli tengerek vize is mutatja az ember felelőtlenségének következményeit. Nemcsak a 
habokon úszó szemét, hanem a víz iparilag gyártott vegyületekkel való szennyezése is észlelhető.

Kevésbé ismert, mennyire el van szennyezve az Északi-sark vidéke. Felette átrepülve szürke felhők, rétegek 
látszanak mindenfelé. Európa, Észak-Amerika, Japán levegőjének piszka mind oda sodródik. Magasba emelkedve a 
légáramlatokkal, a levegőbe jutott szennyeződések észak felé szállnak és ott csapódnak le. Mivel gyorsan olvad a 
sarki jégtakaró, a sok piszok, szennyezés mind a tengerekbe kerül, veszélyeztetve azok élővilágát. Több mint két-
száz egészségre káros vegyület jut be a tengeri állatok testébe és így az eszkimók táplálékába is. Ezért a világon a 
grönlandi eszkimók és általában az Északi-sarkvidék közelében lakók szervezetébe kerül a legnagyobb mennyiség-
ben ipari vegyület és gyomirtó. Annyira sok, hogy például az anyatej és a grönlandiak teste veszélyes hulladéknak 
minősülhetne. Sokféle betegség sújtja emiatt az eszkimókat, emiatt egyre több az köztük a fogyatékos, sokan halnak 
meg rákban és a hormonhatású szennyeződések miatt kétszer annyi eszkimó leány születik mint fiú. Ma a világon 
Grönlandban a legmagasabb a nők aránya.

Mielőtt a világméretű válságra vonatkozó általánosabb kérdésekre rátérnénk, előbb néhány általánosabb 
megjegyzést tennénk. Ezek, bár nem tudományos bizonyítékok, erősítik azt az érzést, hogy bajban vagyunk. Vegyük 
tudomásul, hogy a Föld felszínén már nincs olyan négyzetkilométer, amely ne mutatná az emberi tevékenység nyo-
mait. Gondoljunk akármely földrész bármely területi egységére, az elszennyeződő világtengerekre. Látnunk kell, 
mennyit romlottak miattunk más élőlények létfeltételei, milyen erősen megváltozott bolygónk képe az utóbbi pár 
száz évben. Túl sok mindent változtattunk, és ennek káros hatásai vannak reánk nézve is. Egy elemzés szerint a ha-
lálesetek 40%-áért a környezet okolható, ezeknek a környezeti hatásoknak a főbb összetevői a népesedési viszonyok, 
a környezet elszennyeződése, az éghajlat változása és az újabban megjelenő betegségek.

4  A középkor végén a „kis jégkorszakot” éppen az okozta, hogy hosszú időn keresztül csöndes volt a Nap, azaz több viharos időszak „kimaradt” a 
Nap életében. Kicsit csökkent a besugárzás (ez jellemzően a sugárzás ezredrésznyi csökkenése), ez okozott hidegebb időt Európában a 14.-19. 
században.

5  Ez akkor vált bizonyossá, amikor 2001. szeptember 11-e után repülési tilalmat vezettek be az USA-ban, és a nappali hőmérséklet a kondenzcsíkok hiányában 
tiszta légkör miatt több fokkal megnőtt.

6  http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
7  Példaként: Montreal földrajzi szélessége megegyezik Milánóéval (45° 30'), ám a hideg Labrador-áramlás miatt az évi átlaghőmérséklet 6 C°, a tél hosszú és 

hideg, a nyár pedig a közeli világtenger miatt hűvös.
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