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(A témaválasztás dilemmája) 

2. „Fenntarthatósági” körkép 
az „International Year of Planet Earth” alapján
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c. Környezettudomány 

(NYME + MTA GGKI)



az emberi élet meghosszabbítása

az emberi élet tartalmasabbá tétele

humán- és társadalomtudományok
matematika

„élő-”és „élettelen” természettudományok

Mire jó a tudomány?

az emberiség létének meghosszabbítása

„FENNTARTHATÓSÁG”



A FÖLDÉV (2007-2009) TÉMÁI ÉS MEGJELENÉSÜK ISMERETTERJESZTŐ FÜZETEKBEN

Az IYPE füzetei: A magyar füzetsorozat:
Planet Earth in our hands

Nemzetközi földtudományi kezdeményezések, 1. füzet

Groundwater – reservoir to a thirsty planet
Felszín alatti vizek („Tartalék egy szomjas bolygónak?”), 2. füzet

Hazards – minimising risk, maximising awareness
Természeti veszélyforrások  („A lehető legkisebb kockázat,  a lehető legnagyobb odafigyelés”), 3. füzet

Earth & Health – building a safer environment
Föld és egészség  („Biztonságosabb környezet építése”), 4. füzet

Climate – the ‘stone tape’
Éghajlatváltozások („Kőbe vésett magnószalag”), 5. füzet

Resource issues – towards sustainable use
Természeti erőforrások és nyersanyagok  („A fenntartható felhasználás felé”), 6. füzet

Megacities – going deeper, building safer
Óriásvárosok  („Mélyebbre hatolni, biztonságosabban építkezni”), 7. füzet

Deep Earth – from crust to core
A Föld mélye („A kéregtől a földmagig”), 8. füzet

Ocean – abyss of time
Óceánok („Az idő mélye”), 9. füzet

Soil – Earth’s living skin
Talajok („A Föld eleven bőre”), 10. füzet

Earth & Life – the origins of diversity
Föld és élet („A sokféleség eredete”), 11. füzet

Outreach – bringing earth sciences to everyone
A geomágneses tér („Védőpajzsunk”), 12. füzet



A Föld Bolygó Nemzetközi Éve (2007-2009) tanulságai:

Felszín alatti vizek: a felszín alatti vízkészletet (az ivóvízbázist) az emberiség sokkal nagyobb ütemben fogyasztja, 
mint ahogyan az utánpótlódik (54%);

Természeti veszélyek: a természeti katasztrófák számának az utóbbi évtizedekben tapasztalt növekedése 
elsősorban a sérülékenység (vulnerability) megnövekedéséből származik;

Föld és egészség: orvos-geológus együttműködéssel hárommilliárd ember egészségén lehetne javítani;

Éghajlatváltozások: a) A Föld története éghajlatváltozások története, és természetesen a mi jövőnket is erősen 
fogja befolyásolni az éghajlat alakulása, b) első alkalommal történik meg, hogy egy faj: a Homo sapiens vált a 
Földrendszer és a klímarendszer megváltoztatásának egyik tényezőjévé;

Természeti erőforrások: kritikus nyersanyagokból (ritkaföldfémekből) hiány várható; a jövőbeni energiaellátás 
kérdőjelekkel teli (a szénhidrogén néhány évtizedre, a szén néhány évszázadra elég; a „megújulók” iránti 
elvárások túlzók);

Óriásvárosok: cél az óriásvárosok fenntarthatóbbá tétele;

A Föld mélye: az emberi tevékenység manapság már geológiai hatótényezőként is figyelembe veendő, hiszen az 
emberiség egy nagyságrenddel több üledéket mozgat meg, mint az geológiai folyamatok együttvéve;

Óceánok: az óceánok mélye számos tudományos meglepetést tartogat (biológiai alapfelismerések, nyersanyag-
és energia, környezeti kockázatok);

Talaj: A Föld valószínűleg képes ugyan ellátni 9 milliárd embert, de az ökoszisztéma és a biodiverzitás 
feláldozásával, ráadásul úgy, hogy nem (vagy alig) marad hely biomassza-termelés számára;

Föld és Élet: Veszélyben van a globális ökológiai rendszer. 
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földfelszín 40-50%-át átalakította az ember);
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TÁRSADALOM
KÖRNYEZET

TALAJ (ÉLELEM)
ÉDESVÍZ

ENERGIA

A PROBLÉMÁK
FONTOSSÁGI SORRENDJE

NYERSANYAGOK
A kémiai Nobel-díjas Richard Smalley (2003) sorrendje: 
1. energia, 2. édesvíz, 3. talaj, 4. környezet, 5. szegénység, 6. terrorizmus és háború, 
7. betegségek, 8. oktatás, 9. demokrácia, 10. népesség



Az emberiség eddig megszokott életmódját fenyegető veszélyeknek az éghajlatváltozás 
(akár melegedéssel, akár hűléssel  folytatódik) csak egyike, nem is a legfontosabbika. 
Globálisan kevés lehet (lesz) az energia, az olcsó édesvíz, az élelmiszer, a ritkaföldfém, 
az élő környezet is veszélyben (biodiverzitás).
A problémák oka az emberiség szükségleteinek megállíthatatlannak tűnő növekedése a 
véges Föld bolygón. 
A szükségletek a népesség- és igénynövekedés miatt, alapvetően a globális fogyasztói 
szemlélet eluralkodása miatt növekednek. 



Természeti katasztrófák



„Geohazárd”:
- geofizikai-geológiai veszélyforrások (földcsuszamlás, vulkánkitörés, földrengés, szökőár (!), 
aszteroida-becsapódás, geomágneses vihar)

- hidrometeorológiai veszélyforrások (árvíz, vihar, hőmérsékleti szélsőség)

A legutóbbi évtizedek során a természeti katasztrófák száma emelkedő tendenciát mutat.

Tom Beer, 33IGC, (Oslo, 2008. augusztus 9.)

A hidrometeorológiai 
katasztrófák száma 
sokkal nagyobb 
mértékben nő, mint a 
geofizikaiaké: 
e tény (a sérülékenység 
és egyéb tényezők 
mellett) vajon tényleg 
az éghajlatváltozás 
számlájára írandó?



TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KÁRGYAKORISÁGÁNAK ÉS –MÉRETÉNEK OKAI
A MÜNCHEN VISZONTBIZTOSÍTÓ VEZETŐJÉNEK ÉRTÉKELÉSE SZERINT

Geo-risks: Global trends, losses and risk management by Smolka, Anselm; Hollnack, Dirk
Geo Risks Research, Munich Reinsurance Company, Germany.  33UGC, 2008, paper TG415L



Energia és környezet



Környezeti hatásnak az emberi tevékenység természeti következményeit nevezzük.

A természeti folyamatokba való emberi beavatkozás következményei nemlineárisak
és beláthatatlanul hosszú távúak.
A környezeti hatás helyett ezért inkább az emberi tevékenység, a természeti
folyamatokba történő beavatkozás mértékét, intenzitását érdemes becsülni.

Az emberi beavatkozás három lényeges összetevője:

(1) a geo-, hidro- és atmoszféra szennyezése (amelyek közül a figyelem manapság
− alighanem túlzó mértékben − a CO2-kibocsátásra összpontosul);
(2) az a terület, amit az adott energiafajta kiaknázása a természettől elvesz;
(3) a természeti erőforrások kiaknázásának mértéke, ugyanis míg az egyes energia-
termelési módok a természeti folyamatokba történő emberi beavatkozás mértékét
illetően specifikusak, az energiafelhasználás az energia mennyiségével pontosan
arányos emberi beavatkozást: hőszennyezést és felszínátalakító munkát jelent.

Az emberi beavatkozás intenzitásának mérséklését kizárólag az energia-
felhasználás csökkentésével lehetne elérni.



Az egyes megújítható energiafajták területi teljesítménysűrűsége, 
illetve területigénye a felhasználható energia előállításához

Víz* Biomassza Szél Nap Geotermika*

We/m2 13.9*

(0.02)

0.4 1.2 (30% 
kapacitás)

7-10 
(10% 
hatásfok)

125*

(0.1)

km2/GW 72* 2500 770 100-150 8*

Magyarország éves primér energiaigénye (1100 PJ) egyenértékű

- mgh helyzeti energiában (ρ =2500 kg/m3) a teljes talajréteg (a legfelső 30-40 
cm-t az ország teljes területén) évente 1500 m magasra emelésével
- E=mc2-ben kifejezve 12 kg tömeg energiatartalmával

km2-igény 
Magyarország 
ellátásához
(hipotetikus 
számok)

2500 87500 26950 3500-
5300

280



ρ: területi teljesítménysűrűség

πr2: terület

PPRIMÉR=ρπr2

PBEGYŰJTÉS= (2/3)kρπr3

Primér

Begyűjtés



Éghajlat



„A klimának a diluvium óta történt elváltozásait már a történet is szemmel kíséri. A 
jégkorszak szinte kikezdését képezi az európai embertörténetnek, melyet a nedves, 
esős időjárás s az Európára kiterjedő átlag egyforma klima jellemezett. Mikor az 
Alpeseken túl a Rajna s a Duna jégárjai lenyúltak a lapályba, akkor s azontúl jó sokáig 
a Parnassuson s a Helikonon gyönyörű erdők pompáztak s az Eufrát hosszában 
kövér legelők képezték a pátriárkák örömét. Miután pedig érezhetőbben kilengett a 
klimáknak ingája s utána lassan-lassan megváltozott az élet, egészen más arculatot 
öltött a föld. A jégárak a hegyeken mindjobban megolvadtak s karcsú remek pinia 
helyet adott Görögországban a görcsös, gumós parti fenyűnek; a mesés hegyekről 
levándorolt az erdő s az erdővel a termőföld s nyomorék bokrok iparkodtak eltakarni a 
szegényedő Hellasz meztelenségét. Mialatt pedig Görögország elsorvadt, Babilon 
fölött a pusztai szél vágtat s hordja a homokot ingyenes sírdombul a régi dicsőségnek 
szintere fölé. Az egyes vidékek sorvadásáról, minek következtében a lápos vidékből 
erdős, az erdős vidékből puszta s abból sivatag lesz, már megemlékeztem; a 
Szahara, Arábia, Ázsiának Arábiától északkeletre nyúló tartományai, Görögország, 
Olaszország és Spanyolország szolgálnak az újkorban az elszáradásnak szomorú 
példáiul. 

Az égöveknek ilyetén változása tagadhatatlan tény…” 

Prohászka Ottokár: Föld és Ég (1902)



3. Tömegtájékoztatás és döntéshozás: 
A túlzó leegyszerűsítés
(antropogén CO2 > üvegházhatás > melegedés)
torz és tudománytalan.

2. Lehetséges okok:
Milankovics-elmélet

üvegházhatás?

naptevékenység?
galaktikus kozmikus sugárzás? 
felhőképződés?

a hidrológiai rendszer változása?

óceánok? (óceán-kontinens arány?)

légköri aeroszolok? 

földhasználat-változás? 

mindezek kölcsönhatása!

Az éghajlatváltozás kérdése

1. Adatok
Kerr, Science, 2009



Éghajlatváltozás: alfa és omega?  

Napi sajtóhírek:
- „A migráció oka: munkavállalás és éghajlatváltozás”
- „A felszín alatti vízkészletek fogyásának oka: az éghajlatváltozás”
- „A cunami oka az éghajlatváltozás”
- „Az invazív fajok terjedésének oka: az éghajlatváltozás”
- „A szállítás lerövidítésének célja CO2-kibocsátás csökkentése”

Az éghajlatváltozásról „the debate is over”, miközben nem ismerjük 
(1) a jövőbeni trendet,
(2) az okokat, 
(3) elhanyagolunk más, lényegesebb környezeti problémákat,
(4) valamint a „mainstream” (IPCC) állítások is rendszeres korrekcióra szorulnak.

Pl. az éghajlati modellezéssel kapcsolatban Michael Ghil (École Normale 
Supérieure, Univ. California at LA) a budapesti Meteorológiai Tudományos Napokon 
2010. november 19-én:

„The components of the climate system − the atmosphere, oceans and cryosphere − 
are active across a wide range of space and time scales. 
The physical and chemical processes within each of these components are nonlinear 
and quite complex, and the interactions among these components are even more so. 
Moreover, the whole system is open to external fluxes of energy and momentum". 



GLOBAL WARNINGGLOBAL WARMING

fosszilis energia, édesvíz, talaj, ritkaföldfémek, biodiverzitás:
fogyóban.

Véges rendszerben (a Földön) a növekedés folytatódása 
katasztrófához vezet, 

függetlenül az éghajlatváltozás tendenciájától.

Miért a CO2?

Négy lehetőség:
1. Mert igaz
2. Mert „érthető”
3. Mert diplomatikus
4. Mert ez szolgálja a hirdetők érdekeit



Magyarország különleges helyzete:

Nincs túlnépesedés, sőt népességfogyás van

Energiahelyzet: „infúzióra kötve”

Termőföld és felszín alatti vízkincs: hihetetlenül felértékelődött

A sajtó nem a legnyomasztóbb környezeti problémákról beszél

Mások sokkal jobban tisztában vannak értékeinkkel, mi magunk!!!

MTA Székház, 2010. november 26.: 
Bencsik János államtitkár előadása kedvező szemléletváltásról tanúskodik.



: a magyar kiadásból 
hiányzik

Magyarország 
különleges helyzete 2:

Az Al Gore-könyv
angol és magyar 

kiadásának
címlapja és 296. oldala



Hogyan tovább?





A kihívás lényege: 
az emberiség igényeit összhangba hozni a természeti lehetőségekkel



az emberi élet meghosszabbítása

az emberi élet tartalmasabbá tétele

humán- és társadalomtudományok
matematika

„élő-”és „élettelen” természettudományok

Mire jó a tudomány?

az emberiség létének meghosszabbítása

„FENNTARTHATÓSÁG”
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