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Az egészség és a környezet kapcsolatával 
foglalkozó környezet-egészségtan tantárgyai 
és szakkönyvei tematikájukat tekintve ritka 
kivétellel a kóros környezeti tényezők embe-
ri egészségre gyakorolt hatásaira szorítkoznak. 
Így a környezetegészség tudománya elsősor-
ban a humán ökológia és a közegészségügy 
szakterületeivel ölelkezik, és általában nem 
bontja ki ezt az összetett viszonyrendszert a 
maga teljes valóságában.

A közelmúlt nemzetközi és hazai környe-
zeti katasztrófái minden jövőnkért aggódó, 
felelősen gondolkodó embertársunkat rádöb-
bentettek arra, hogy az emberi tragédiákon 
és veszélyeztetettségen túlmenően komolyan 
foglalkoznunk kell az állat- és növényvilágot 
érintő környezeti károkkal és azok megelő-
zésével is. A környezettudomány tehát nem 
lehet kizárólag humán diszciplína. Ugyanak-
kor azt is szükséges felismernünk, hogy kör-
nyezetünk felől nemcsak negatív hatások, 
ha nem pozitív impulzusok is naponta érik 
boly gónk összes élőlényét, embert, állatot és 
növényt egyaránt. Ha mérlegre tesszük a 

problémái is rendszeresen megvitatásra kerül-
tek, gyakori esetben konkrét javaslatokat téve 
az illetékes hatóságoknak. De a patológiás 
faktorokon túl a testület mindig nagy figyel-
met fordított a fiziológiás külvilági hatásokra 
(például termálvizekre), melyek nélkül egész-
séges élet és megfelelő életminőség nem tart-
ható fenn, és a kóros állapotok megelőzése 
sem lehetséges.

A komplexitásnak e nem titkolt szándéka 
vezetett bennünket a testület 2010. má jusi, Az 
élővilág állapota és egészségünk címmel Vác-
rátóton rendezett ülése kapcsán a tematika 
összeállításakor. A genius loci által megérint ve 
az előadások az emberi egészség és a környe-
zet interaktív együtthatásának széles spekt ru-
mát fogták át az ökoszisztémák fontosságától, 
azok modellezésétől a már filozofikus kérdé-
seket felvető környezetantropológiai megkö-
zelítésig. Az élénk vitát és sok hozzászólást 
kiváltó ülés előadásai arra indítottak bennün-
ket, hogy az elhangzottakat dolgozatok formá-
jában is rögzítsük, melyeket a jelen lapszám 
további tanulmányai tárnak az olvasó elé.

Az Ökoszisztéma-szolgáltatások és egészsé-
günk című dolgozat felhívja a figyelmünket 
arra, hogy az ember életminősége az élete 
so rán felhasznált ökoszisztéma-szolgáltatások-
tól jelentősen függ. Sajnálatos módon a kör-
nyezetátalakító tevékenység következtében 
ezen szolgáltatások sokfélesége, vagyis a 
biodiverzitás a deklarált nemzetközi erőfeszí-
tések ellenére rohamosan csökken. A biodiver-
zitás 2010-es világéve jó alkalmat jelentett arra, 
hogy az emberiség élővilággal való harmóniá-
jának helyreállítására végre hatékony lépések 
történjenek, mely befektetések hosszú távon 
egyértelműen megtérülnek majd gazdasági 
szempontból is. 

A természeti környezet, vagyis az ökoszisz-
témák természetközeliségének jellemzésére 

szolgáló természeti tőkeindex jelentőségével 
foglalkozik a következő tanulmány. A hazai 
MÉTA-adatbázison alapuló index a minél 
természetesebb, eredeti állapotában megőr-
zött élőhelyek területét (mennyiségét) és ter-
mészetes minőségét veszi figyelembe. A nu-
merikus index segítségével az egyes területek 
és az ottani élővilág állapota áttekinthető, és 
tájhasználati döntéseknél felhasználható.

Ember és természet viszonyának újragon-
dolása is szükséges az egészséget széles tömeg-
ben veszélyeztető parlagfű elleni sikeres küz-
delemhez. Ez derül ki abból a közölt terep-
kísérletből, mely a gyomnövény elterjedésé-
ben a talajfelszín bolygatásával, földmegmun-
kálással járó szántóföldi növénytermesztés 
kulcsszerepét támasztotta alá. Hazánkban a 
parlagfű elterjedéséhez a rendszerváltást kö-
vetően a tulajdonviszonyokban és művelési 
módokban bekövetkező változások, így az 
átgondolatlan környezetátalakító tevékenység 
is jelentősen hozzájárult.  

Az embert naponta érő környezeti ténye-
zők közül kiemelkedő jelentőségűek a pszi-
chés hatások. Az egyén a környezet elvárásait 
és saját céljait igyekszik megismert képessé-
geivel összhangba hozni, ami a kompetenciá-
jának optimalizálására irányuló folyamatos 
törekvést vonja maga után. Az új magatartá-
si válaszokat kiváltó stresszhelyzetek az alarm 
vagy vészreakció, és a problémával való meg-
birkózás (coping) következtében egyértelmű-
en pozitívak, kórossá akkor válnak, ha nem 
vagyunk képesek az új helyzetet kezelni (ta-
nult tehetetlenség), vagy ha az ellenállás ki-
merülési reakciót von maga után. A témával 
foglalkozó tanulmány a környezet és az ember 
pszichés viszonyát játékelméleti modellel, 
ábrán szemlélteti. 

Az állatok közelsége speciális pszichés ha-
tást jelent az emberre. Domesztikálódási 

Az élővilág állapota és egészségünk

kedvező és kedvezőtlen jelenségeket, egyér-
telmű, hogy az élővilág létezését és újraterem-
tődését segítő építő folyamatok túlsúlyban 
vannak a destruktív elemekkel szemben, ami 
az élet fennmaradásának a záloga. Környezet 
és egészség viszonylatába tehát az egész élővi-
lágot érintő külvilági ártalmak mellett, az 
egészséges állapotot folyamatosan lehetővé 
tevő környezeti feltételrendszert is mindig 
bele kell értenünk. 

A Magyar Tudományos Akadémia Kör-
nyezet és Egészség Bizottsága 1984-es meg ala-
pítása óta e vizsgált viszonyrendszer széleskö-
rű értelmezése alapján tevékenykedik. Nem 
is lehetne másképp, hiszen ez az interdiszcipli-
náris testület az Akadémia három osztályának 
(Biológiai-, Orvosi- és Agrárosztály) közös 
célkitűzéseit valósítja meg a kérdésben, amit 
a bizottság speciális személyi összetétele tesz 
lehetővé. Így az elmúlt évek rendszeres bizott-
sági ülésein és nyílt szimpóziumain a humán 
megbetegedésekben szerepet játszó környe-
zeti tényezők tárgyalása mellett az állatorvos-
tudomány és az agrárium aktuális ökológiai 
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képessége és szociális kötődése révén az állatok 
közül kiemelkedik a kutya, mely a társállat 
prototípusa lett, és a szoros emocionális kap-
csolatnak ma már a fiziológiai mechanizmu-
sait is kezdjük megismerni. Az evvel a témával 
foglalkozó dolgozat bemutatja a társállattartás 
egészségmegőrző szerepét, ami a stresszoldáson, 
a szociális izoláció csökkentésén és a személyi-
ségformáló hatáson egyaránt alapul. Az első-
sorban kutyákkal történő állatasszisztált terá-
pia, fogyatékosok és viselkedési zavarban 
szenvedők esetében jelentős javulást eredmé-
nyezhet, de a szerző felhívja a figyelmet az 
ezen a téren rendelkezésre álló kevés evidence-
based kísérletre és adatra, valamint a kutatások 
metodikai buktatóira.

A tematikus blokk záródolgozata a kör-
nyezetantropológia, a kultúrfilozófia és a 
vallástudomány közös területeire kalauzol el 
bennünket. A születés és elmúlás egymást 
fel tételező körkörösségét szimbolizáló „élet 
kerekét” szembeállítja a természeti forrásokat 

elhasználó, és a környezetet folyamatosan 
szennyező gazdasági-civilizációs folyamatok-
kal. A környezetantropológia jelenségeit a 
természet, társadalom, technológia és tudás 
által alkotott 4T-modellben helyezi el és értel-
mezi, valamint érinti a transzcendenciával 
re prezentált ötödik T kérdését is. Az emberi-
ség egymást követő korszakainak paradigmá-
it és környezetképeit is meghatározta a termé-
szet, a társadalom, a technológia vagy a tudás 
do minanciája. Szerteágazó és elgondol kodta-
tó tanulmánya végén a szerző a fenntartható-
ság és folytathatóság kritériumának a 4T 
kö zötti harmonikus együttműködést jelöli 
meg. Ez a megközelítés az ember és környeze-
te vonatkozásában a cselekvés és a remény 
útját jelöli ki számunkra, melyek az összefonó-
dó tanulmányok vezérgondolatát képezik. 

Kulcsszavak: környezet és egészség viszonya, 
komplex értelmezés, MTA Környezet és Egészség 
Bizottsága, 2010-es vácrátóti ülés
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Bevezetés

„A biodiverzitás az élet… A biodiverzitás a mi 
életünk.”1 Ezen a címen hirdette meg az 
ENSZ 2010-ben a Biológiai Sokféleség Vi-
lágévét. Ennek a címnek a súlyát az ökoszisz-
téma-szolgáltatások koncepciójának tükré-
ben tudjuk igazán értelmezni. Ökoszisztéma-
szolgáltatásnak nevezzük az élővilág azon 
javait, szolgáltatásait, melyeket az ember éle-
te során közvetlenül vagy közvetve felhasznál. 
Életminőségünk – melynek legfontosabb 
komponense az egészség – az ökoszisztémák 
állapotától függ. Az élő rendszerek pusztulásá-
ról és ezzel kapcsolatosan az ökoszisztéma-
szolgáltatások leromlásáról számolt be 2005-
ben a UNEP által koordinált Millenniumi 
Ökoszisztéma Értékelés programja (Millennium 
Ecosystem Assessment,2 részletesen lásd Török, 
2009). A probléma kezelése érdekében a Bi-
ológiai Sokféleség Egyezmény részes felei (ösz-
szesen 193 ország) 2002-ben vállalták, hogy a 
biodiverzitás csökkenését 2010-re lassítani 
fogják, az Európai Unió vállalása ennél am-
biciózusabb volt, mivel a csökkenés megállí-
tásáról szólt. Ma már globális és európai 

szinten is elismerik, hogy ezt a célt nem sike-
rült teljesíteni, sőt helyenként a terhelés még 
fokozódott. 

Az élővilág globális állapotáról szóló friss 
elemzés (Secretariat CBD, 2010) valószínű-
síti a biológiai sokféleség további elszegénye-
dését, és ezzel számos alapvető ökoszisztéma-
szolgáltatás kerülhet veszélybe. Felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy az ökoszisztémák már 
megközelítettek egyes billenőpontokat, me-
lyek egy másik, kevésbé produktív állapotba 
való átbillenést jelentenek, ahonnan igen 
ne héz vagy lehetetlen a visszatérés. Az egyik 
ilyen billenőpont a felszíni vizek tápanyag-
terhelése, mely algavirágzáshoz és halpusztu-
láshoz vezet. A tanulmány gyászos képet fest 
az élővilág állapotáról, az eddigi erőfeszítések 
kudarcairól, és felhívja a figyelmet arra, hogy 
a biodiverzitás pusztulását és a klímaváltozást 
azonos súllyal és rendszerben kell kezelni: az 
élővilág megőrzésére tett erőfeszítések egyben 
az ökoszisztémák szénmegkötő képességét is 
segíthetik. 

Számos tudós a 21. század legnagyobb 
kihívásának tekinti az emberiség élővilággal 
való harmonikus kapcsolatának helyreállítá-
sát. Becslések szerint a biodiverzitás-csökkenés 
az emberiség biztonságos életlehetőségei nek 
zónáját jelentősen túlhaladta, nagyobb mér-

1 http://www.biodiversityislife.net/
2 http://www.maweb.org




