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Az előadásnak ebben a változatában 
minden dia (esetenként két-három, 

egymáshoz tartozó dia) előtt a dia rövid 
szöveges összefoglalója található



Nagyon sok jel utal arra, hogy fenntarthatatlan az 
életmódunk. Véges világban – a Föld ilyen – sem az emberi 
populáció nagyságának növekedése, sem pl. az emberek 
által felhasznált, s emiatt az erdőkből kitermelt faanyagnak 
a mennyisége nem növelhető vég nélkül. Az, hogy valami 
meddig növekedhet, önmagában a növekedés elért 
nagyságából vagy üteméből nem becsülhető meg; csak 
abból, hogy a növekedést lehetővé tevő kapacitások meddig 
tartanak ki. A famennyiség szempontjából a kapacitásokat 
meghatározó legfontosabb mennyiség az erdők területe. Ez 
viszont továbbra is folyamatosan, és nagy ütemben csökken, 
s az erdőirtások folytatása esetén előbb-utóbb el fog fogyni.
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Környezetünk más elemei oly módon változnak, hogy abból 
nem ilyen közvetlenül érzékelhető az, hogy életmódunk 
fenntarthatatlan. Ilyen pl. a levegő hőmérsékletének 
változása, ami nemcsak globálisan, de hazánkban is már 
most is jelentős probléma. De mi alapján mondhatjuk ki, 
hogy a felmelegedés probléma, és hogy „jelentős”? Még 
évekkel ezelőtt, amikor a globális felmelegedés mértéke 
még csak 0.7 fok volt, Vaclav Haval akkori cseh államfő azt 
mondta, hogy az emberiség hisztériázik néhány tizednyi 
hőmérséklet-emelkedés miatt. Vajon ő honnan tudja, hogy 
ez a „néhány tizednyi” kevés-e vagy sok – hisztériázunk-e, 
vagy egy nagyon komoly gondról van szó?



Az éghajlat kimutathatóan változik

Forrás: met.hu



Egyre szaporodnak azok a megfigyelések, amik az 
éghajlatváltozás számlájára írnak különböző, az élettelen 
környezetünkben bekövetkezett változást vagy katasztrófát. 
Ugyanígy, szaporodnak – és vélhetően egyre biztosabbakká 
válnak – az éghajlatváltozásnak a jövőre vonatkozó 
kockázatait tárgyaló tanulmányok. Ezek legjobb áttekintését 
az IPCC ún. helyzetértékelő jelentései adják, melyek egyfajta 
globális konszenzust, „a tudomány mai állását” mutatják. Ez 
alapján vélelmezhető, hogy bár az élettelen környezetünkre 
is számos hatással van és lesz az éghajlatváltozás, számos 
ilyen környezeti elemet nem fog érinteni, és az érintett 
elemekre is többnyire korlátozott és helyi hatású lesz.



Az éghajlatváltozásaz élettelen világ 
egyes elemeire helyi hatású lesz

• édesvíz körforgalma
• infrastruktúra
• tengervízszint
• tengerek hajózhatósága
• eddig fagyott talajok

• (olaj- és nyersanyag-készletre: nincs hatás)



Feltehetően sokkal nagyobb hatású lesz az éghajlatváltozás 
az élőlényekre. Ezt jól szemlélteti az, ha megvizsgáljuk, hogy 
– pl. hazánkban – az eddig uralkodott klíma milyen 
hőmérséklet-ingadozásokat mutatott. Ezt az ingadozást 
(amit az éves átlagos hőmérsékletek eddig kimutatott 
tartományával mérhetjük) kellett elviselniük a helyhez 
kötött fáknak (és más, hozzájuk kötődő élőlénynek) az 
elmúlt valamivel több, mint 100 évben. Érdemes 
megjegyezni, hogy az ingadozás tartománya kb. 4 fok; és ez 
alig valamivel kisebb, mint az országon belül, a legmelegebb 
(alföldi) és leghűvösebb (a Mátra tetején uralkodó) 
hőmérsékletek közötti különbség.



A fák számára megszokott (eddig 
elviselt) hőmérsékletek

Forrás: met.hu



Az említett hőmérsékleti tartományokhoz képest érdemes 
megvizsgálni azt, hogy mit kellene a fáknak és más 
élőlényeknek elviselniük egy felmelegedés esetén. A 
felmelegedés mértékére nézve az IPCC akár 6 fokot is 
elképzelhetőnek tart még ebben az évszázadban. Ha „csak” 
4 fokos melegedést veszünk alapul, akkor egy olyan helyzet 
állhat elő, amelyben (változatlannak tekintve az éves 
ingadozás mértékét) az évszázad vége felé minden évben a 
korábbi tartományból „kilógi” átlaghőmérsékletek 
uralkodhatnak majd. Ha a fák a korábbi tartományhoz 
szoktak hozzá (alkalmazkodtak), mi lesz a garanciája annak, 
hogy elviselik majd e jelentősen megemelkedett 
hőmérsékleteket?



Az élőlények el fogják tudni viselni a 
megemelkedett hőmérsékleteket?



Az előbbi gondolatmenet alapján, és természetesen a már 
eddig megfigyelt, ill. az IPCC által értékelt feltételezések 
alapján az éghajlatváltozásnak számos olyan hatása lehet a 
bioszférára (beleértve a tengerek, és az erdőn kívüli 
szárazföldi ökoszisztémákat is), amelyeket sem 
megakadályozni, sem kompenzálni nem fogunk tudni. E 
hatások egy része azzal van összefüggésben, hogy az 
éghajlatváltozás sebessége olyan ütemű, hogy azt az 
élőlények nagy része nem fogja tudni követni. Bizonyos 
értelemben ilyen faj maga az ember is, hiszen az 
éghajlatváltozás miatt számos új kórokozóval és emiatt 
járvánnyal kell számolnunk, de az élelmiszer-ellátásunkat is 
veszély fogja fenyegetni.



Az éghajlatváltozás fő kockázatai: az 
élővilágra gyakorolt, helyre nem 

hozható kárai

• fajok tömegeinek jelentősen átrendeződhet 
az elterjedési területe

• élelmiszer-hiány következhet be
• kórokozók elterjedése átrendeződhet
• fajok tömegei tűnhetnek el
• egész ökoszisztémák tűnhetnek el, a 

számunkra fontos szolgáltatásaikkal együtt



A fákat illetően egy közelmúltbéli EU-projekt szolgáltatott 
kijózanító adatokkal, amelyik azt próbálta megjósolni, hogy 
hogyan fog változni több fontos európai fafaj potenciális 
elterjedési területe az éghajlatváltozás hatására. Az egyik 
ilyen, egyébként kifejezetten hűvösség és csapadék-kedvelő 
fafaj a lucfenyő, mely hazánkból teljesen kiszorulóban van 
már most. Egy fél évszázad múlva ugyanez a fafajt már csak 
messze északon, és a hegyek legmagasabb helyein lesz 
megtalálható. Ha a melegedés utána tovább fog folytatódni, 
akkor az évszázad végére (Oroszországot ide nem véve) 
egész Európából kiszorulhat ez a fafaj. (Más fajok, pl. a déli 
elterjedésű tölgyek potenciális elterjedési területe 
ugyanakkor nőhet, ám kétséges, hogy e fajok milyen 
gyorsan tudják az új területeket meghódítani, akár emberi 
segítség mellett is.)



A lúcfenyő potenciális elterjedési területe
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Hazánkban nemcsak a lucfenyő, hanem sok más fafaj kezd 
veszélyeztetetté válni. Ezek egyike a hazai erdőgazdálkodás 
egyik legértékesebb fafaja, a bükk. Az európaihoz hasonló 
hazai vizsgálatok azt mutatják, hogy az évszázad végére a 
bükk teljesen kipusztulhat Magyarországról. Ez azért sem 
teljesen elképzelhetetlen, mert – sok más fafajhoz 
hasonlóan – a bükk nálunk nem az optimumában, hanem a 
teljes elterjedési területükhöz viszonyítva a szárazsági 
határa közelében található. 



A bükk potenciális elterjedési területe

Móricz et al. 2013

jelenleg
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A fák és erdők pusztulása együtt járna termékeik és 
szolgáltatásaik elmaradásával is. Bár egyre inkább elfogadják, 
hogy az erdőknek a szolgáltatásai sokkal fontosabbak, mint a 
termékei (pl. a faanyag), ezt igazán akkor fogja majd 
mindenki megérteni, ha pl. az elpusztult erdők talaján 
akadálytalanul ömölhet le az eróziót okozó csapadékvíz a 
folyókba, amelyek kivédhetetlenül jelentős árvizeket 
okozhatnak majd. De nagyon fontos következménye lehet az 
erdők pusztulásának az is, hogy a bennük tárolt hatalmas 
mennyiségű szén visszajut a levegőbe, és ezzel – pozitív 
visszacsatolás révén – tovább erősíti majd az 
éghajlatváltozást. Ha ezt nem előzzük meg megfelelő 
mértékű mitigációs lépésekkel, akkor e mitigációs 
erőfeszítések is feleslegesekké válnak, hiszen azokkal 
összemérhető mértékű kibocsátás várható az erdőkből az 
évszázad második felében.



A pusztuló erdőkből 
nagyon nagy emissziók várhatók!

Somogyi, 2014, 2016



A fák kipusztulásának (és általában a bioszférában várható 
nagyarányú változásoknak), valamint a jelentősen 
megnövekedő kibocsátásoknak olyan nagy a kockázata, hogy 
annak lényeges csökkentése akkor is komoly érdekünk, ha 
tudásunk, adataink modelleink nem „tökéletesek”. A 
tudomány fejlődése igen intenzív, de egyelőre nem tud 
lépést tartani a vizsgálandó élettelen és élő földi rendszerek 
komplexitásával és az éghajlatváltozás gyorsaságával. Ezért 
mindenképpen fontos alkalmazni az elővigyázatosság elvét. 
Különösen ez a helyzet akkor, amikor a kibocsátások 
csökkentését (és pl. a légköri szén-dioxid koncentrációjának 
a növekedését) eddig semmilyen módszerrel nem tudtuk 
megakadályozni.



Az adatok bizonytalanok, sok a 
feltételezés és fogyatékosak a modellek. 

DE:

• az elővigyázatosság elve éppen ilyen 
helyzetekre vonatkozik

• a tudomány mai állása (IPCC) szerint az 
éghajlatváltozást elsősorban ÜHG 
kibocsátások okozzák

• egyelőre nem látszik a kibocsátások 
ütemének csökkenése …



A kibocsátások csökkentésének szükségességét a földi 
légkörnek mint „közlegelőnek” az elemzése is mutatja. 
Mindenki kibocsátása ugyanabba a „kukába” kerül, ti. a 
levegőbe (valamint az óceánokba és a terresztris 
ökoszisztémákba; de éghajlatváltozást csak a levegő CO2-
koncentrációjának növekedése okoz). A „kuka-elv” alapján 
az éves kibocsátások halmozott mennyiségét kell ahhoz 
viszonyítani, hogy mennyi CO2-t tud felvenni a levegő pl. 
úgy, hogy a hőmérséklet-emelkedés mértéke ne emelkedjen 
a (pl. a Párizsi Egyezményben) célul tűzött 2°C fölé. A 
levegőnek ez a kapacitása becsülhető. Ez alapján – elvben –
kialakítható olyan kibocsátás-csökkentési pálya, amely 
lehetővé tenné a hőmérséklet túlságosan nagymértékű 
emelkedését. – A számokba beleértendők a fákból származó 
kibocsátások, és az erdők elnyelése is.



Muszáj csökkenteni az éghajlatváltozást 
okozó ÜHG-k kibocsátását!

Somogyi, 2013, 2015

Adatok: IPCC, UNFCCC
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A kibocsátások csökkentésére hazánkban is nagy szükség 
van. Az ENSZ felé leadott üvegház gáz leltárunk szerint a 
kibocsátásunk sokkal-sokkal nagyobb, mint amit – jelenleg –
az erdők el tudnak nyelni. Sajnos, eddig nagyon kevés szó 
esett még itthon arról, hogy mi okozza ezt a sok kibocsátást. 
Ilyen, alapvető, és az aggregált számokból nem elég jól 
látható ok az élelmiszer-ellátás. Nagyon sok kibocsátás 
származik műtrágyázásból, állattartásból, az élelmiszer 
szállításából, raktározásából (hűtéséből), feldolgozásából 
(gyárakban és háztartásokban egyaránt). Sok még a teendő 
atekintetben, hogy akár ezeket a kibocsátásokat, akár 
bármilyen más kibocsátást (fűtésből, közlekedésből stb.) 
hogyan tudnánk csökkenteni, és hogyan tudnánk legalább 
fenntartani a meglévő erdők szénkészletét, esetleg –
erdőtelepítésekkel – növelni azt.



A hazai ÜHG egyenleg:
kibocsátások >> elnyelések

OMSZ – NÉBIH – NAIK ERTI, 2016, előzetes adatok



A helyes kérdés az, hogy hogyan
tudnánk a kibocsátásainkat 
drasztikusan csökkenteni és 

alkalmazkodni

A hazai teendők optimalizálásához 
szükséges kutatások érdekében

létre kell hozni a Fenntarthatósági és 
Klímaváltozási Kutatóintézetet


