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A 20. század számos nagyszerû felfedezése 
között látszólag szerényen húzódik meg 
Vlagyimir Vernadszkij (angolosan írva Ver-
nadsky) bioszféra fogalma (1926). Földünk 
külsõ burkának néhány kilométer vastag 
szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú 
élettel teli rétegeiben anyagciklusok mo-
zognak egy roppant bonyolult rendszerben, 
melynek mi is tevékeny részesei vagyunk. 
Vernadszkij bioszféra koncepciója a nyu-
gati világ elõtt csak halála (1945) után lett 
közismert, jórészt az amerikai G. Evelyn 
Hutchinsonnak, a 20. század egyik leg-
nagyobb ökológusának köszönhetõen. A 
bioszféra szintû jelenségek iránti érdeklõdés 
azonban csak a bioszférából történõ ki-
lépési lehetõségeinkkel, az ûrutazás elsõ 
próbálkozásaival lett jelentõsebb. 

A tudományt ritkán lendítette elõre ki-
mondottan szubjektív nem „tudományos” 
megfigyelés. Mégis, ilyen volt az asztronauták 
lelkes, sõt döbbenetes beszámolója Földünk 
szépségérõl az ûrbõl vagy a Hold felszínérõl 
nézve. Egy szerencsétlenül meghiúsult 
holdraszállási kísérlet tapasztalatai (Apollo 
13) ezen túl igen fontos, könnyen belátható 
üzenetet is jelentettek. A leszállókabinba 
zsúfolódott ûrhajósok küzdelme az oxi-
génért, az elviselhetõ hõmérsékletért, saját 
vizeletüktõl való megszabadulásért az ûrben 
izolált kabinban arra figyelmeztet minket, 
hogy Földünk is véges kiterjedésû, s az 
eddig oly természetesnek vett levegõ, víz, 
talaj és az élõvilág sérülékeny, nem fogyaszt-
ható, szennyezhetõ tetszõleges mértékben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Földünk is egy ûrhajóhoz hasonlítható, 
melynek gyakorlatilag zárt anyagi rendszer-
ében az élõ és az élettelen világ csodálatos 
rendszere, annak megfelelõ mûködése a mi 
létfeltételünk. Nem véletlenül kezdi Eugene 
P. Odum népszerû ökológiakönyvét (Odum, 
1997) az Apollo 13 történetének elemzésé-
vel. A hatvanas évektõl meginduló, s egyre 
intenzívebb mûholdas földmegfigyelések 
(TIROS, Nimbus, Landsat stb. sorozatok) 
mind tökéletesebb és specializáltabb infor-
mációkkal szolgáltak. Ezeket kiegészítve a 
földi megfigyelésekkel egyre komplexebb, 
izgalmasabb, de korántsem megnyugtató 
kép rajzolódik ki bioszféránk helyzetérõl, 
mûködésérõl és változási tendenciáiról. 

Földünk valamivel több mint 4,5 milliárd 
éves történetének kutatása is fontos eredmé-
nyeket hozott, melyek szerencsére magyar 
nyelvû könyvekben is olvashatók (Pálfy, 
2000; Vida, 2001; Mészáros, 2001). A múlt 
eseményeinek értékelésébõl kiemelkedõ 
annak felismerése, hogy az élõvilág milyen 
fontos szerepet játszott bolygónk mai légkö-
rének kialakításában, klímájának szabályo-
zásában, biológiailag elviselhetõ feltételei-
nek fenntartásában, globális katasztrófák 
(például aszteroidbecsapódás) utáni regene-
rálódásban stb. Mindezek mögött pozitív 
és negatív visszacsatolási mechanizmusok 
rendszerei ismerhetõk fel. Ezek ismeret-
ében tûnik kritikusnak az emberiség utóbbi 
néhány száz évben véghezvitt, s azóta is 
exponenciálisan növekvõ természetátalakító 
tevékenysége, melynek során a bioszféra 
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jelentõs részében (szárazföldön kb. 40 %-
ban) az anyagforgalom tekintetében közel 
egyensúlyi ökoszisztémákat hosszabb távon 
fenntarthatatlan agrár- és urbánrendszerekre 
cserélte le. Ennek következménye már glo-
bális hatásaiban is észlelhetõ és mérhetõ. 

A global change ma még sokak számára 
inkább érdekes mint veszélyes folyamatnak 
tûnik. Ennek oka, hogy a szélsõségesebb 
idõjárás, a globális melegedés, az élõvilág 
szegényedése, pusztulása, a fokozódó UV-
B sugárzás, a termõtalaj pusztulása, vizeink 
elszennyezõdése mind oly fokozatosan, szá-
munkra alig észrevehetõen történik, hogy 
ezáltal nem válnak igazán hírértékûekké, s 
hozzászokva hajlamosak vagyunk elfogadni 
õket. Pedig a mérések egyértelmûek. A lég-
kör CO

2
 tartalmát például 270 ppm-rõl mára 

már 370-re emeltük, s még ha minden állam 
betartaná a Kiotói Egyezmény szerinti mér-
sékelt CO

2
-kibocsátást, akkor is tovább nõne 

ez a szint, s vele Földünk felszínének hõmér-
séklete. Az élõvilág reakciója máris jól mérhetõ. 
Camille Parmesan és Gary Yoke (2003) 1700 
különféle élõlény elterjedési adatait elemezve 
megállapították, hogy e fajok átlag 6,1 kilomé-
tert nyomulnak elõre évtizedenként a sark-
vidék irányába – már ahol nem áll útjukban 
átjárhatatlan természetes vagy mesterséges 
akadály. A változás egyes mediterrán fajok 
megjelenésével, hegyvidéki-alhavasi reliktum 
fajaink gyérülésével, kipusztulásával a magyar 
flórában és faunában is észlelhetõ. 

Bioszféránk változásának monitorozása 
világszerte folyik földön, föld alatt, vizekben, 
levegõben és az ûrbõl is. A tudományok szinte 
valamennyi területének van keresnivalója e 
témában. A nagy földi rendszer mûködé-
sének kibogozása, megértése még messze 
van. A rendszer elemeinek hatásai, kölcsön-
hatásai tudományterületeket ívelnek át, s 
a nagy szintézis szokatlanul nehéz feladat. 
Ahogy az egyik legjobb próbálkozás szerzõje 
írja (Smil 2002): „Szintéziseket nem lehet 
hosszú enciklopédia formájában írni, s bár-

mennyire is szeretnénk elérni az élet ezernyi 
részleteinek mély, magabiztos megértését, 
ez meghaladja bármelyikünk képességét. 
Ilyen veszélyekkel jár a nem-redukcionosta 
közelítés, melynek várható jutalma másrészt 
némi új perspektíva lehet.” (p. viii)

Az ökológiai kutatások e kötetben vázolt 
célja e nagy bioszférarendszer egy-egy rész-
problémájának megfejtése, megértése azzal 
a távolabbi céllal, hogy valamikor valaki 
be tudja majd építeni szintézisébe, s ezáltal 
feltehetõleg hozzájárult korunk nagy problé-
májának, a fenntarthatóság mikéntjének 
kidolgozásához. E kérdéskör legnehezebb 
eleme azonban kívül esik a természettudo-
mányok körén. Bioszféránk meghatározó 
eleme lett az ember (lásd Takács-Sánta, 2003 
nagyszerû szintézisét), annak minden társa-
dalmi, politikai, gazdasági, etikai eszméivel s 
ezek hatásaival. Megdöbbentõ az a rövidlátó 
szemlélet, ami például a gazdasági élet mai 
globalizálódó irányzatát jellemzi különösen 
a bioszféra és a gazdasági rendszer viszo-
nyában. A fenntarthatatlansági diagnózis már 
formálódik, a megoldás mikéntje azonban 
még alig (Kerekes, 2003; Kocsis, 2002). A 
probléma pedig akut, mivel a korábbi ígére-
tes világkonferencia-sorozat (Stockholm 
1972, Rio de Janeiro 1992) Johannesburgban 
(2002) úgy tûnik, megszakadt. A bioszféra-
ember relációban nem következett be a várt 
paradigmaváltás. Az ember anyagi jólétét 
továbbra is az elsõ helyre téve a minket éltetõ 
bioszféra mûködõképességét károsítjuk, s 
valamivel hosszabb távon ez rajtunk csat-
tan. 6-8 milliárd ember nem élhet tartósan 
amerikai fogyasztói szinten. A nem növekvõ 
fogyasztásra alapozott gazdasági rendszer 
pedig még nagyon távoli elképzelés.

Mit tehet a tudomány a megoldás érde-
kében? A problémák feltárása, a minél 
pontosabb diagnózis az elsõ lépés, mely 
még úgy-ahogy megy a hagyományos 
redukcionista közelítéssel is. A megoldás-
hoz azonban mindenképp más módszerek 



��

kellenek, mivel az összefüggések megértése 
nélkül – ahogy a szólásmondás tartja – a jó 
szándékkal kikövezett úton haladhatunk a 
pokol felé. A tudomány mai helyzete komoly 
tudósokat aggaszt, egyesek már az embe-
riség közeli végóráját jósolják. (Rees, 2003; 
vesd össze Brownlee, 2003). Alapos korrekt 
szintézisekre van szükség. Ugyanakkor a 
szintézis jellegû tudományos tevékenység 
korántsem „kifizetõdõ” a scientometriával 
terhelt versenyfutásban. Azt sem tarthatjuk 
elõnynek a támogatás megszerzésében, hogy 
a kutatás eredménye nem egy embercsoport 
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érdekeltségét szolgálja, hanem az emberiség 
egészének fennmaradását segíti elõ. A tudo-
mányok minden területének összefogásával 
kellene keresnünk a nagyléptékû, hosszú 
távú megoldásokat egy másféle világ meg-
tervezésében, melyben az emberek nem 
versenytársaik, hanem segítõtársaik egymás-
nak, s az anyagi javak megszerzését nem mások 
rovására, hanem velük megosztásban tûzik ki 
célul, a szellemi javak prioritása után. 
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