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a CO2-koncentrációját 43, a metánét 250, a 
dinitrogén-oxidét 14%-kal növelte az elmúlt 
11 ezer év közel állandó értékéhez képest, míg 
az ózonét 4%-kal csökkentette. Részben en-
nek hatására bizonyos éghajlati elemek eddi-
gi változásai máris aggasztóak, a modellek 
előrejelzései még inkább. Nagy kérdés, hogy 
vajon a hatalmas és komplex Föld–légkör-
rendszer a beavatkozásokra válaszul további 
kellemetlen meglepetésekkel szolgál-e a 
közeljövőben az emberiség számára.

A Föld–légkör-rendszer

A többi szférához képest rendkívül kis töme-
ge, dinamikus jellege és a kölcsönhatások 
miatt a légkör gyakorlatilag nem tekinthető 
önálló földi szférának, hanem ún. Föld–lég-
kör-rendszert alkot. A légkör ugyanis rendkí-
vül intenzív energia- és anyagforgalmat bo-
nyolít le a vele közvetlen kapcsolatban álló 
földi szférákkal: például energiáját közvetle-
nül a földfelszínről (és nem a napsugárzásból) 
nye ri, és részben vissza is sugározza a felszín-
re (üvegházhatás), a hőszállítással részt vesz a 
felszín hőmérsékletének vagy halmazállapotá-
nak megváltoztatásában. Közismert és hatal-
mas léptékű a víz körforgásában betöltött 
sze repe. A légkör és a felszín közötti anyag-
forgalom másik példája pedig a bioszférával 

folytatott hatalmas léptékű gázcsere, a foto-
szintézis és a légzés. Ezen intenzív kölcsönha-
tásokból az következik, hogy ha például a 
lég körben bármilyen változás történik (példá-
ul az üvegházhatású gázok koncentrációjának 
növekedéséből adódó többlet energiaelnye-
lés), annak hatása nemcsak a légkört, hanem 
valamennyi, vele kapcsolatban álló földi 
szférát is érinti. Vagyis a légkört nem lehet a 
többi felszíni szférától elkülönített önálló 
rendszerként kezelni.

A földi légkör összetételének jelentősége

A levegő alkotói és azok arányai rendkívül 
fontosak a légkör alapvető funkcióinak ellátá-
sában: más összetételben ezek a funkciók 
maradéktalanul nem valósulhatnának meg, 
azaz a légkör nem lenne az élet fenntartására 
alkalmas. A földi élet fenntartásához nélkü-
lözhetetlen légköri funkciók mindegyike a 
levegő egy vagy több kémiai összetevőjéhez 
kötődik. Tehát önmagában nem a légkör 
mint fizikai rendszer alkalmas a földi élet fel-
tételeinek biztosítására, hanem a levegő bizo-
nyos kémiai alkotói. A földi élet ma ismert 
formájának fennmaradását nemcsak a levegő 
fő alkotóinak, hanem a kis mennyiség ben 
előforduló ún. nyomgázok jelenlétének is kö-
szönhetjük. Ezek mennyisége – amint azt az 
elnevezésük is mutatja – lényegesen kisebb, 
mint a levegő fő alkotóié. A légkör a földi élet 
számára elengedhetetlenül fontos funkciói 
közül jelenlegi ismereteink szerint hat eseté-
ben érdeminek tekinthető az emberiség tevé-
kenységének befolyása, mindössze kettő ese-
tében nem mutatható ki ilyen hatás, egy té-
nyezőre gyakorolt közvetett hatás mérté ke 
pedig bizonytalan. A bizonyítható érdemi 
hatások az ózonréteget, az üvegházhatást, a 
víz körforgását, a CO2 mennyiségét, az ön -
tisz tulás képességét és a tápanyagok szállítását 

érintik. A felsőlégkör nagy energiájú sugárzást 
szűrő képességét, valamint a légköri oxigén 
koncentrációját az emberiség tevékenységei-
nek összessége sem képes érdemben befolyá-
solni. Az pedig jelenlegi ismereteink szintjén 
egyelőre bizonytalan, hogy globálisan a légkö-
ri hőszállítás eddig milyen módon és mérték-
ben változott az emberi tevékenység hatására.

A légkör összetételének változása 
az emberi tevékenység hatására

Az 1. táblázat a levegőt alkotó gázok összes 
légköri mennyiségét mutatja, illetve azt, hogy 
ez milyen irányban és mennyit változott az 
elmúlt 250 évben, döntően a hatalmas lépté-
kűvé vált emberi tevékenységek eredőjének 
következményeként (Gelencsér, 2015a).

Látható, hogy az emberi tevékenység a 
vízgőz kivételével valamennyi nyomgáz lég-
köri mennyiségét számottevően megváltoz-
tatta az ipari forradalom kezdete óta. Az ózon 
(és csekély mértékben az oxigén) mennyiségét 
csökkentette, a többi nyomgázét pedig ese-
tenként igen jelentős mértékben megnövelte. 
Sőt olyan nyomgázokat is a légkörbe bocsá-
tott (a freonokat és azok hidrogénezett szár-
mazékait), amelyek a természetben korábban 
nem is léteztek, de az ózon bontásában és az 
üvegházhatásban módfelett aktívnak bizo-
nyultak. Egyértelmű, hogy az elmúlt százöt-
ven évben a második legkisebb földi szféra-
ként a légkör szenvedte el arányaiban a leg-
nagyobb mértékű állapotváltozást: ennél 
nagyobbat csak a bioszféra állapotán sikerült 
az emberiségnek változtatnia. A nyomgázok 
légköri jelentőségét illetően ez több mint 
aggasztó. Különösen azért, mert az emberi 
civilizáció kialakulását és fennmaradását 
biztosító többé-kevésbé állandó és módfelett 
kedvező éghajlati viszonyok fennmaradásá-
hoz hozzájáruló, 11 ezer éve stabil összetételbe-

A Föld éghajlatának alakításában meghatáro-
zó szerepet játszó földi szférák legkisebbike a 
légkör. A légkör alkotóinak egy része, az ún. 
nyomgázok közvetlenül is fontos szerepet töl-
tenek be bolygónk éghajlatának szabályozá-
sában. Annak az éghajlatnak, amelynek az 
elmúlt 11 ezer évben viszonylagos állandósága 
és kedvező volta bizonyítottan hozzájárult 
civilizációnk fejlődéséhez. Ebben az időszak-
ban a légkör is lényegében változatlan össze-
tételű volt, leszámítva az utolsó másfélszáz év 
történéseit. A változatlanság természetesen 
nem a véletlen műve, hanem annak az egye-
nes következménye, hogy a légköri nyomgá-
zok koncentrációja hosszabb időskálán szoros 
összefüggésben együtt változik az éghajlattal. 
A kapcsolat kétirányú: fizikai megfontolások 
és jól ismert földtörténeti példák alapján 
mindkét tényező ok és okozat egyaránt lehet. 
Természetesen az éghajlatot számos más, 
köztük az emberi tevékenységtől független 
tényező és folyamat is befolyásolja. Ilyenek 
például a naptevékenység vagy a vulkánkitö-
rések, az óceáni áramlások rendszere vagy a 
földfelszín sugárzás-visszaverő képessége (az 
ún. albedó). Az emberiség az elmúlt mind-
össze két évszázad alatt a légkör összetételét 
földtörténetileg is példátlan sebességgel vál-
toztatta meg. Az üvegházhatású gázok közül 
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li állapotból sikerült kimozdítani a Föld-lég-
kör-rendszert. 

A földtörténeti múltban a légkör összetéte-
le a mainál lényegesen lassabb ütemben vál-
tozott (még az eljegesedések és köztes mele-
gebb időszakok közötti, geológiai léptékkel 
rendkívül gyorsnak számító összetételbeli 
változások is negyvenszer lassabbak lehettek 
a mainál). Az is kétségbevonhatatlan tény, 
hogy a földtörténeti múltban a légkör lénye-
gesen eltérő nyomgáz-összetételeihez a Föld 
lényegesen különböző éghajlati állapotai tar-
toztak (Császár et al., 2008).

A légköri folyamatokkal kapcsolatos 
várakozások

Sajnos a mindent a végletekig egyszerűsítő 
emberi gondolkodásból adódik az a türelmet-
len várakozás, hogy ha a légkörbe juttatunk 
valamit, akkor annak a hatása is feltétlenül a 
légkörben és lehetőleg azonnal jelentkezzen: 
például ha több szén-dioxidot bocsátunk ki, 
akkor vele együtt azonnal nőjön a levegő 
hőmérséklete – ha nem nő azonnal, akkor ezt 

annak bizonyítékaként veszik, hogy a szén-
dioxid nem is üvegházhatású gáz (Haszpra, 
2004). Pedig ez a közvetlen (és egyedül belát-
ható) ok-okozati összefüggés csak a helyi le-
vegőszennyezés esetében (például London-
típusú szmog) teljesül. Az ózonréteg véko-
nyodása, bár a magaslégkörben zajlott az 
emberiség által a levegőbe bocsátott gázok 
hatására, több évtizedes késleltetéssel követ-
kezett be. Az éghajlatváltozás esetében pedig 
a leglátványosabb változásokat nem is légkör 
produkálja. Egyébként is, olyan hatalmas 
kiterjedésű, kaotikus rendszereknél, mint 
amilyen a Föld–légkör-rendszer, egyetlen té-
nyező változásával egyenesen arányos válto-
zásokat nem is remélhetünk (Czelnai, 1997; 
Koppány, 2004).

A globális éghajlatváltozás tényezői

Éghajlatváltozás akkor következik be, amikor 
a Föld globális energiamérlegének nagyjából 
állandónak tekinthető (ún. kvázistacionárius) 
egyensúlyát valamilyen külső vagy belső té-
nyező változása új egyensúlyi állapot felé 

mozdítja. Ezeket a tényezőket az ún. éghajla-
ti kényszer elemeinek nevezzük, utalva arra, 
hogy ezek befolyásolni tudják Földünk ég-
hajlatát. Külső tényező lehet csillagászati, 
például a Föld Nap körüli pályájának perio-
dikus változásai vagy a Nap sugárzási inten-
zitásának megváltozása. A legfontosabb belső 
tényezők az üvegházhatás mértékének meg-
változása, a légkör összetételében, az üvegház-
hatású gázok koncentrációjában bekövetkező 
változások révén, illetve a Föld–légkör-rend-
szer napsugárzást visszaverő képességének (az 
ún. planetáris albedó) változása vulkánkitö-
rések, a levegőszennyezés vagy az ember fel-
színt alakító tevékenysége következtében. 
Fontos tényező lehet a hatalmas hőmennyi-
séget szállító óceáni áramlatok megváltozása 
is. Az éghajlati kényszer tényezőinek többsé-
ge az ember számára láthatatlan (például az 
üvegházhatás), és hatása többnyire igen lassú. 
Valamennyi tényező közül kétségtelenül a 
leg látványosabbak a nagy vulkánkitörések, 
ame lyek éghajlatra gyakorolt hatása szinte 
azon nal jelentkezik (igaz, csak átmeneti időre).

Az emberi tevékenység hatása az éghajlatra

A földtörténeti múlt példáiból tudjuk, hogy 
az éghajlati rendszert többé-kevésbé stabil 
állapotából a fenti tényezők valamelyikének 
megváltozása képes kibillenteni, és geológiai 
időléptékben meglepően gyorsan új, a koráb-
bitól jelentősen különböző állapotába juttat-
ni (Gelencsér, 2015b). Az egyik a vulkánkitö-
rések által képviselt globális léptékű levegő-
szennyezés, amely azonnali és jelentős – igaz, 
egyetlen kitörés esetén viszonylag rövid ideig 
tartó – hőmérséklet-csökkenést eredményez. 
A másik az üvegházhatású gázok koncentrá-
ciójának jelentős mértékű növekedése nyo-
mán bekövetkező felmelegedés, amire a pa-
leocén–eocén hőmérsékleti maximum szol-

gáltat földtörténeti példát. A harmadik pedig 
a sarkvidéken a besugárzás kismértékű – a 
Föld pályaelemeinek módosulása miatt be-
következő – változása miatt meginduló, ön-
erősítő folyamatokkal támogatott eljegesedé-
sek, illetve felmelegedések az elmúlt kétmillió 
évből. Amire a földtörténet során még nem 
akadt példa, napjainkban az emberi tevé-
kenység egyidejűleg mindhárom – éghajlat-
változást külön-külön is előidézni képes – 
éghajlati tényező hatásához hasonló léptékű 
változásokat tud okozni (Gelencsér, 2004). 
Természetesen a Föld pályaelemeit az embe-
riség nem képes befolyásolni, de a sarkvidé-
ken az elnyelt sugárzási energia mértékét 
akaratán kívül mégis módosítani tudja. A 
levegőszennyezésből származó koromrészecs-
kékkel szennyezett hó- és jégfelszín napsu-
gárzást visszaverő képessége ugyanis a korom 
koncentrációjától függően jelentősen lecsök-
ken (Gelencsér, 2014).

Üvegházhatás kontra levegőszennyezés

Könnyen kiszámítható, hogy az üvegházha-
tású gázok légköri többlete miatt mennyivel 
több sugárzási energia képes elnyelődni az 
alsó légkörben (Császár, 2009). Az elmúlt 
ötven évben az így számított integrált energia-
többlet megfelel az emberiség 85 ezer évnyi 
teljes energiafelhasználásának (2008-as szin-
ten). Ez idő alatt azonban a szén-dioxid-ki-
bocsátással nagy léptékű levegőszennyezés is 
együtt járt: ennek révén hatalmas mennyisé-
gű, a Napból érkező sugárzási energia veszett 
el a Föld–légkör-rendszer számára (Gelencsér, 
2004). A levegőszennyezés ugyanis a földfel-
színre jutó napsugárzás energiáját akár 2%-kal 
is csökkentheti (Salma, 2006). Az elmúlt öt-
ven év során a levegőszennyezés kompenzáló 
hatásának eredményeként a Föld–légkör-
rendszerben az üvegházhatás növekedéséből 

kémiai összetevő teljes légköri mennyiség 
napjainkban (mrd tonna)

változás az ipari forrradalom 
kezdete óta (%)

nitrogén 4 020 300 0
oxigén 1 233 700 -0,05
vízgőz 13 800 0
szén-dioxid 3240 +43
metán 5 +250
kén-dioxid* 12 +300
dinitrogén-oxid 2,6 +14
ózon 2,7 -4

1. táblázat • A légkör kémiai összetevőinek teljes légköri mennyisége (tömege) és annak válto-
zása az ipari forradalom kezdete óta (* Légköri koncentrációját a vulkáni tevékenység időnként 

jelentős mértékben befolyásolhatja.)
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számítható elméleti teljesítménytöbblet 
mindössze 10%-a maradhatott. A légkörben 
és a felszíni hőmérsékletben megfigyelhető 
eddigi változásokról ezért merészség lenne azt 
állítani, hogy azok kizárólag a többlet üveg-
házhatásnak tulajdoníthatók. Az üvegházha-
tás jelentősége természetesen nem vitatható, 
de az előbbiek alapján teljességgel kizárható, 
hogy a szén-dioxid légköri koncentrációja és 
a globális átlaghőmérséklet között egyszerű 
függvénnyel leírható ok-okozati összefüggés 
legyen. A számítások szerint például a sark-
vidéken tapasztalható, a globális átlagnál je-
lentősebb felmelegedést nem elsősorban az 
üvegházhatású gázok koncentrációjának nö-
vekedése okozza. A közvetlen levegőszennye-
zésből származó koromrészecskék szerepe 
legalább akkora, ha nem nagyobb, és egyre 
növekvő mértékben érvényesül a jégfelszín 
kiterjedésének zsugorodásához és más nagy 
léptékű kölcsönhatásokhoz köthető, részle-
teiben kevéssé ismert fizikai visszacsatolási 
folyamatok hatása is.

Várható kilátások

A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a tech-
nológiai fejlődés eredményeként a 21. század-
ban a levegőszennyezés mértékének növeke-
dése nem fog lépést tartani az üvegházhatású 
gázok koncentrációjának várható növekedé-
sével. A lemaradás tulajdonképpen már az 
1980-as években elkezdődött, amikor a fejlett 
országokban szigorú környezetvédelmi elő-
írásokat léptettek életbe. A korszerű levegő-
tisztaság-védelmi berendezések szinte min-
den légszennyező anyag hatékony eltávolítá-
sára képesek, kivéve a szén-dioxidot (ami 
persze szigorúan véve nem is légszennyező 
anyag). A globális levegőszennyezést ma már 
inkább a fejlődő országok gyorsan növekvő 
népessége által nagy számban használt elavult 

technológiájú járműveknek, illetve az általuk 
fűtés vagy főzés céljából elégetett biomassza 
égéstermékeinek, valamint a kiterjedt szavan-
na- és erdőégetések kontinensnyi léptékű 
füstjének tulajdoníthatjuk. A légszennyezett-
ség mérséklődésének „mellékhatásaként” 
tehát a Föld–légkör-rendszerben halmozódó 
energiamennyiség valószínűleg egyre növek-
vő ütemben nőni fog, ahogyan azt 1971 óta 
folyamatosan teszi.

Záró gondolatok

Mivel az emberiség az éghajlati rendszer több 
meghatározó elemét is lényegesen megvál-
toztatta, ezzel természetesen magát a rend-
szert (az éghajlatot) is befolyásolja. Tehát az 
emberiség éghajlati rendszerbe avatkozásának 
ténye nem lehet kérdés. Az ennek hatására 
bekövetkező éghajlatváltozás mértéke és üte-
me annál inkább, különösen a jövőre vonat-
koztatva, hiszen ismereteink hiányosak, és a 
földtörténeti példák mindegyike a maihoz 
képest jóval lassabb változásokra kalibrált 
(Götz, 2005). Szerencsés esetben elvileg elő-
fordulhatna, hogy a Föld–légkör-rendszerben 
a változásokat hatalmas természeti folyama-
tok fékeznék vagy kompenzálnák (ún. nega-
tív visszacsatolások), azaz az éghajlati rendszer 
állapota egyes elemeinek jelentős megválto-
zása esetén is többé-kevésbé változatlan ma-
radna. Más szóval működne egy gigantikus 
és nagy pontosságú földi termosztát. Ilyenről 
azonban sajnos nincs tudomásunk, ugyanis 
ha létezne, a földtörténeti közelmúltban alig-
ha követhették volna egymást gyors egymás-
utánban a nagy eljegesedések és a köztes 
melegebb időszakok (az ún. interglaciálisok). 
Sőt a közelmúlt megfigyelései alapján inkább 
olybá tűnik, hogy az előidézett kezdeti válto-
zásokra hatalmas és kontrollálhatatlan termé-
szeti folyamatok (ún. pozitív visszacsatolások) 

erősítenek rá (Geresdi − Ács, 2004). Ilyen 
például az Arktiszon a tengeri jég nyári gyors 
zsugorodása, vagy Grönland gleccsereinek 

példátlanul gyors fogyása. A legnagyobb 
kérdés, hogy vajon a folyamatok még vissza-
fordíthatók-e. A politika és a tudományos 
mainstream1 szerint még néhány évig igen, de 
sokak szerint – ideértve jelen cikk szerzőjét is 

– ezzel már bizony elkéstünk. Alea iacta est.

Kulcsszavak: éghajlatváltozás, légkör összetétele, 
üvegházhatású gázok, levegőszennyezés, szén-
dioxid, Föld–légkör-rendszer, visszacsatolások 

1 Az Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) – Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 
1988-ban alakult szervezet, amelynek létrehozását az 
ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) és a 
Meteorológiai Világszervezet (WMO) kezdeményez-
te, és az ENSZ Közgyűlése az éghajlatváltozással 
foglalkozó határozatában megerősítette.
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