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KÖRNYEZETÁLLAPOT-MINŐSÉG 
VÁLTOZÁSÁNAK 

HATÁSMECHANIZMUSA 
DR. DOBOS T/BOR 

Az ember és a természet viszonya az utóbih időben mindenütt, 
így hazánkban is igen aktuális problémává lett. Tény, hogy ma az 
egyes társadalmak egyre rosszabb körülmények közé kerülnek an
nak következtében, hogy a kibontakozó tudományos-technikai ha
ladás közepette mind intenzívebb a környezet elemeinek a hasz
nosítása. Éppen ezért a megújítható és a meg nem újítható ter
mészeti erőforrások további felhasználásának, a környezet fejlesz
tésének és a környezet védelmének, más szóval a környezetgaz
dálkodásnak a kérdései a gazdaságfejlesztés és a környezetvéde
lem szükségszerű, egységesen ellenőrzött környezethasznosítást 
tesznek szükségessé. 

(Jakucs P.—Dévai Gy.—Précsényi I., 1984.) 

A környezeti gazdálkodás a bioszférában rendszerben működő élőlények, 
dolgok, tá rgyak , jelenségek összességének, a környezet i rendszernek — a ter 
meléssel, elosztással, forgalommal, fogyasztással kapcsolatos — műveletek cél
tudatos megszervezésére, a gazdaságossági célok és megvalósulások legkedve
zőbb mennyiségi és minőségi viszonyainak a megteremtésére i rányuló tevé
kenység. 

Az egyes térségek (tájak) hasznosítása tehát az adott környezeti rendszer 
működésén és működte tésén (bio- és ab ioproduktumok) alapszik. A környezeti 
rendszer összetevői együttesen kölcsönhatásuk révén természetes ál lapotban 
önszabályozott formában működnek . Az ember által i rányí tot t környezeti rend
szer akkor optimális, ha mind inkább a természetes állapotot tükrözi . Az opti
mális működés alapvető társadalmi , csoport-, egyéni érdek is. Konfl iktus ak
kor keletkezik, ha emberek, egyes társadalmi csoportok, pi l lanatnyi hasznuk 
érdekében túlhasználatot , környezet i ká roka t okoznak. Környezethasznála t 
(bármely ágazatát is vizsgáljuk) optimálisan csak hosszú távú gondolkodással 
valósítható meg. Egy adot t térségben a környezetál lapot-minőségek megha tá 
rozói az ott élő emberek jólétének, létfeltételeinek. 

A lényeg — úgy vélem — abban van, hogy a környezet működését , működ
tetését csak az átfogó, az adott térség vagy areal egész rendszerére kiterjedő 
egészből közelítsük meg, vagy fejtsük ki. Ugyanis egy-egy ökológiai kérdés
nek a részek összegezéséből való felépítése nem biztos, hogy az egészet adja. 
Más szóval, a részek puszta összege ebben az esetben nem biztos, hogy az 
egészet kifejezi. így tehát e l jutunk ahhoz a felismeréshez, hogy az élőlény és 
környezete közötti kölcsönhatás-rendszert a fizikai, kémiai , biológiai, t á rsada
lomtudományi , műszaki ismereteket hasznosítva, rendszerelméleti alapon tö r 
ténő elemzéssel fejezhetjük ki. A kialakuló sajátos s t ruk tú ra - és funkciórendszer 
térben és időben d inamikusan változik, miközben a környezeti rendszer ke
retén belül sajátos anyagcsere-forgalom és energiaáramlás zajlik. Ezt pedig csak 
összefüggéseiben lehet eredményesen vizsgálni. Ezért helytelen, ha az ökológiai 
elnevezést használjuk abban az esetben is, ha sajátos részfeladatot aka runk 



megoldani. Egyetértek Juhász—Nagy (1986) megállapításával: „ . . . E r r e vall 
az, ahogyan ma — például az egyetemi tárgyak, katedrák megnevezésében — 
szinte mindenki »ökológiát« mond ott, ahol tegnap még növény- vagy állat
földrajzot mondott v o l n a . . . " 

Környezetgazdálkodási tevékenységünkben a környezeti feltételek, összete
vők jellegéből és a kölcsönhatásokból adódóan, valamint az adott térség egé
széből fakadóan, szükséges a népgazdasági ágazatok közötti feladat- és fele
lősségmegoszlás, valamint az együt tműködés biztosítása, amelyeket hatékonyan, 
a társadalmi igényekből fakadó egységes, egy főhatóság alá tartozó, átfogó 
ellenőrzés mellett lehet csak megvalósítani. Hazánkban jelenleg ez nem így 
történik. Nincs megfelelő egyértelműséggel tisztázva a környezetgazdálkodás 
globális, regionális és lokális, valamint a társadalmi, csoport- és egyéni érdek
szférák hatósági szintű, hierarchikus ellenőrzési tevékenysége, továbbá a kör
nyezet minőségét mérő szervezeti formák rendszere. 

Hazánkban még ma is a környezetvédelem egyes részterületei elszigetelten, 
némely esetben spontán fejlődnek. Bár e téren mutatkozik némi előrehaladás. 
Az, elmúlt időszakban előtérbe került — az 1970-es évektől — az átfogó kör
nyezetvédelmi tevékenység szükségszerűsége. Ez a gyakorlatban megítélésem 
szerint azonban még nem vált teljesen elfogadottá. 

Pedig az 1976-ban megjelent környezetvédelmi törvény, majd az MT kör
nyezetvédelmi koncepció- és követelményrendszere is az átfogó, komplex kör
nyezetvédelem megvalósítását tűzte ki célul. A részfeladatok szerinti (nem 
az egészből fakadó) környezetvédelem előtérbe kerülését részben elősegíti az 
e feladatra szerveződött társadalmi és állami szervek és bizottságok — egyéb
ként nagyon hasznos — tevékenysége is. Nyilvánvaló — mintahogy az elvi 
megközelítésnél is kifejtettem —, hogy csupán „ál talában" nem lehet környe
zetet használni, fejleszteni, védeni. Szükséges ezeknek a részfeladatoknak meg
határozása, kijelölése is. Nem tagadva a szakágazatok minisztériumainak a kör
nyezetkímélő technika alkalmazásának követelményrendszerét , műszaki fej
lesztését, pl. a cementgyárak porelválasztásához szükséges műszaki megoldá
sok, fejlesztések ágazati feladatok. A környezetgazdálkodás és az ellenőrzés 
azonban — úgy vélem — nem lehet ugyannak, vagyis azonos intézmény
nek a feladata. Ez a probléma a vállalati önálló gazdálkodás erősödésével még 
inkább jelentkezik. Ugyanis ebben az esetben szinte logikailag is kizárt a t á r 
sadalmi érdekszférából fakadó környezethasznosítás, környezetgazdálkodás. Ha
zánkban ma az egyes szakágazatok — amelyek a környezetet működtet ik — 
a saját gazdálkodásukra állítottak fel hatósági ellenőrző szerveket. így tehát 
nem funkcionálisan működnek p l . a vízre, levegőre stb. környezet működteté
sét ellenőrző szervek, amelyek párhuzamosságuk miat t (5—6 szerv dönt adott 
környezeti elemre) gyengítik a gyakorlati munka végrehajtását. Sokszor cse
lekvőképtelenné teszik a végrehajtó szerveket. 

Mindenekelőtt a túlszabályozott és ugyanarra a feladatra létrejött, egymás 
mellett műJködő hatósági szervek integrálását ta r tom szükségesnek. 

A környezetgazdálkodás szükségességének taglalásakor le kell szögeznünk, 
hogy semmi sem tévesebb eszme, mint szembe állítani az embert a természet
tel, mintha áz ember a környező világtól függetlenül is működhetne. A Föld 
korlátozott anyagkészlettel rendelkezik, s ezt ma közel 4  milliárd ember hasz
nálja, akiknek az intelligenciájától és felelősségérzetétől függ a további sorsa. 

Az ember mindig is tisztelte a természetet, amelynek szerves tagja, s mint 
legmagasabb rendű faj az élőlények közül, igyekszik a maga számára a kör-



nyezetét hasznosítani. A probléma alapvetően az embernek e ,-;kettős" szete^ 
péből fakad. Megtanul tuk m á r mindannyian a természetét tisztelni és szeeetnk 
Azután, egy-két évtizeddel ezelőtt, egy vészjósló szó kezdett eluralkodni, a 
szennyezés. Ez a szó az ezredforduló (2000) nagy félelmévé vál t : Fenyegetőbb, 
mint az éhínség, veszélyesebb, mint az energiaforrások kiapadása. A korunk 
„betegsége"-ként jel lemzett demográfiai robbanás még inkább fokozza e, félel
met. Hisz napja inkban csupán 20—25 év szükséges a népesség duplázódásához 

Nem szabad elfelednünk, hogy elsősorban az élőhely adottsága biztosítja, az 
ember számára is a létfeltételeket. Természetesen ez az emberi mobilitással 
tágul, de alapjaiban a térség (táj) és a benne élő ember annak .megjelenése 
óta d inamikus kölcsönhatásban él (Ghimessy L., 1984).. ... 

Lehetne még sorolni a tényezőket a környezetgazdálkodás szükségessége és 
időszerűsége bizonyítására. Ügy gondolom, hogy eddigiekből is kiviláglik a 
t émakör nemzetközi és hazai jelentősége és szerepe. Végül e t émának je len
tőségét NeiZ Armstrong szavai fejezik ki igazában, aki a Holdra lépése alkal
mával így vélekedett a Földről : „Földünk nagyon kicsinek és távol inak létszik. 
Megdöbbentet t , mennyi re hasonlít egy csillagűrben elvesző oázishoz vagy szi
getecskéhez. És a legfontosabb, hogy megér te t tük : ez a szigetecske az egyetlen, 
emberi életre a lkalmas bolygó. De megrendí te t t , milyen kevés a zöld, t e r m é 
keny övezet a szürke vagy barnás , többé-kevésbé terméket len zónák mérete i 
hez viszonyítva . . . " (Grigorescu J., 1976). 

A környezeti rendszer összetevői és szabályozása ' 

Az ember képes a természetet átalakí tani , a folyókat visszafelé fordítani, a 
sivatagot oázissá alakítani . A kérdések kérdése nem ez, hanem az, hogy. mi .lesz 
az átalakítások következménye. Ahhoz, hogy semlegesíteni tudjuk a nem kí
vánt hatásokat , valamint gazdagíthassuk (fejleszthessük) környezetünket , előre 
kell l á tnunk a természeti folyamatokba való beavatkozás összes, távoli köve t 
kezményeit . Ehhez, azonban a természeti folyamatok, jelenségek alapos, átfogó 
ismerete szükséges. A bioszférát tanulmányozó t u d o m á n y . lehet az egyetlen 
reális alap ehhez az átfogó megismeréshez. I t t is érvényesek Francis Bac.on 
szavai: „Na tu ram enim non impera tur nisi pa rendo" (Csak úgy u ra lkodha tunk 
a természet felett, ha alávetjük magunka t neki). Ugyancsak alapgondolatot 
fejeznek ki Ivan Turgenyev orosz író szavai: „A természet nem templom, ha
nem műhely, ahol az ember csak egyszerű munkáskén t tevékenykedhet"- (Gri
gorescu J., 1976). 

Az életnek, az élet mindenfaj ta megnyi lvánulásának alapvető feltétele az élet
működést biztosító környezetnek a rendszerszerű állapotminősége.. Az élő
lények létrejötte, fennmaradása , működése döntő mér tékben a környezet mi
nőségétől (milyenség), állapotától, alakulásától (változás) függ.-A kedvezőt len 
folyamatok a környezet működését kedvezőtlenül befolyásoló tényezővé vál
hatnak. Ennek a kedvezőtlen folyamatnak a megvál toztatására i rányuló , - tu 
datos tevékenységet nevezzzük környezetvédelemnek. A környezethasznosítás
ban azonban a környezet pozitív i rányú alakítása, fejlesztése is szükségszerű. 

A környezetet összetevő elemek közötti kapcsolatrendszer külső és belső 
hatások nyomán, té rben és időben ál landóan és d inamikusan mobil. A pilla
natnyi helyzet a környezeti rendszer állapotát jelenti . 

A környezetál lapot-minőséget elsősorban emberi beavatkozással yáltöztathat^-
juk meg. Az ember kétféleképpen ha t az élővilágra és b iotópjára : közvetve 
azáltal, hogy a környezet fizikai, kémiai és biológiai feltételeit megváltoztatja, 
közvet lenül az élőlényekre gyakorolt hatásával (pl. erdőir tás , kemizálás •• stb.). 



Az emberi óriási erőfeszítéseket tesz életszínvonalának emeléséért, de ugyan
akkor, sokszor létének alapjait ássa alá. A történelem korszakain áthaladva:, 
az ember kifosztott tájakat hagyott maga után, pusztító tevékenységét a Föld 
sivatagai is bizonyítják. Ahol ma pusztaság van, ott valamikor termékeny 
földek voltak, de az ember a természet egyensúlyát brutál isan megingatta 
tűzzel, vagy nyája legeltetésével, meggondolatlan mezőgazdasági tevékenységé
vel. Átalakította a természetet, nem is sejtve, hogy a végén rájön: ő volt, 
aki többet veszített. Az ember pl. bármilyen rovarir tó szert feltalálhat, de 
soha nem lesz képes gyártani egyetlen katicabogarat! 

Az ember soha nem akarha t mást, csak jobblétét növelni. Ez igaz. De nem 
mindig tudja, hogyan kell ezt megvalósítania. Legtöbbször nem ér te t te és 
érti, vagy tisztelte és tiszteli a természet törvényeit és ezzel nem jobb, hanem 
rosszabb lesz a sorsa. 

A nomád állattenyésztő népek zavarták meg legkevésbé környezetüket, élő
helyük természeti egyensúlyát. A földművelés a népek koncentrációját jelen
tette, az . ember a számára káros növényfajokat elpusztította. A változások új 
ökoszisztémák kialakulását hozták magukkal . 

Az ipari, kereskedelmi s t ruktúrájú népek koncentrációja még fokozódott. 
Fokozódott a természeti táj igénybevétele (nyersanyag, faszükséglet), növe
kedett a termőterületek iránt i igény is, hisz ugyanekkor növekedett a népes
ségi szám is. Fokozatosan megindult a művelésbe vett területek strukturál is 
átalakítása, s ez a változás a mai problémáinknak a gyökereit jelenti. Az erdő
irtások, monokul túrák kialakítása szinte valamennyi társadalmat motiválta. 
A környezethasználatban eljutott az ember addig, hogy már nem képes tole
rálni a beavatkozások hatásait . Ezek már csak emberi beavatkozgásokkal mó
dosíthatók, pl. erdőtelépítésekkel. 

Az élővilág tagjai fölé emelkedés emberi tulajdonságok mozgatórugója az 
életszínvonal-emelés minél magasabb szintű megvalósításából fakad. Az ember 
működtet i a környezetet, a biológiai működésbe mesterséges technológiát ik
ta t be, a minél magasabb bio- és abioproduktum nyerése céljából. A beavat
kozás mikéntjétől függ a környezet teljesítőképessége. 

Megállapítható, hogy a Föld felszínén eltérő módon és eltérő színvonalon 
alakult a műviség mértéke. Ugyanekkor az is megállapítható, hogy ez a m ű -
viség nemcsak a művi létesítmények közvetlen környezetére, hanem az egész 
földfelszínre (levegő, víz) hatással van. S miután általában a műviségnek több 
a negatív hatása, ezért az a környezetállapot alakulására meghatározó jellegű. 

Az élőlények szennyezési terhelhetősége elsősorban azok immunrendszerétől 
függ. Az élő- és biotópjuk kapesolatviszonyait leginkább 3 populációk műkö
dési szintjei fejezik ki. 

A populáció alkalmazkodóképessége vagy terhelhetősége az adott populáció 
genetikai szerkezetének és genetikai változékonyságának a függvénye. Ezért 
fontos a ma még meglevő génkészletek (tulajdonsághordozók) megőrzése. 
Ugyanis a populációnak közös génkészlete van, amely az adott populáció 
életképességére, vitalitására, a környezet hatásaira jellemző. A genotípusok kör
nyezeti hatásai változnak, s ez az alapja a kialakult fenotípusnak. A környezet 
a genotípust és a fenotípust is módosíthatja, mintegy indikátorként is jelent
kezhet az adott környezetben (biotóp). - • 

A populáció genetikai variációinak vizsgálatával fontos képet a lkothatunk 
a környezetállapot biológiai működésére, hisz minél nagyobb a populáció gene
tikai variációja, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a populációban jelen van 
a gének rekombinálódásának a- lehetősége, amelyek lehetővé teszik az ellen
álló, rezisztens genotípusok létrejöttét, amelyek megváltozott környezetben is 



létezni tudnak. Más szóval, nő a populáció toleranciája a környezetével szem
ben. A környezet túl terhelése elkerülhetet lenné teszi a géneróziót, amely be
szűkíti a populáció variabil i tását , többségük előbb vagy utóbb felszívódik vagy 
beépül más populációba, vagy kiszorul az ökoszisztémából. Ez a jelenség nem
csak a populációkat, hanem az egész bioszféra élővilágának értékes fajait is 
veszélyezteti, s miu tán az ember ennek az élővilágnak a legmagasabbrendű 
tagja, magát az emberi génál lományt is veszély fenyegeti. 

A környezetál lapot minőségét alapvetően befolyásoló tények közé kell sorol
nunk a: 

— levegőviszonyokat és szennyezettségi viszonyokat, 
— a vízviszonyokat és szennyezettségi viszonyokat, 
— a hul ladékár ta lmat laní tás i és újrahasznosítási viszonyokat, 
— a zajszennyeződési viszonyokat. 

Ezen tényezők hatásmechanizmusai természetesen a környezeti rendszer va
lamennyi elemére ha tnak , ezeket változó intenzitással és eltérő időben módo
sítják. A légszennyezés növényzetre való ha tásának öszefüggéseit muta t ja az 
áb ra : 

A légszennyezés hatása a növényzetre (Hans—Günther után) 

A légszennyeződések erdőre vonatkozó hatásvizsgálatánál a következőkre 
kell helyezni az elemzés súlyát : 

—• az élő szervezetek biokémiai változásaira, 
— biomassza-mennyiségi változásokra, 
— rezisztenciára ( immunrendszer toleranciájára), 
— mortal i tásra, 
— az indikátoregyedek és -populációk változásaira, 
— keletkezett tünetvizsgálatokra. 



A környezetállapot minőségét azonban egy elem minőségéből nem lehet meg
állapítani, még csak becsülni sem. Szükség van komplex, a hatásokat is ösz-
szevető módszerre. A környezetállapot megismerésének ilyenfajta modelljét 
muta t ja a 452. és 453. oldalakon lá tha tó ábra. 

A környezetállapot jellemzésére tehát nem elégséges egy vagy két résztényező 
kifejezése. A felvázolt környezetállapot-modell a lkalmas lehet ar ra , hogy az er
dő környezetterhelhetőségét is kifejezzük, a környezetterheléssel szembeni to
leranciáját vizsgálhassuk. A környezetállapot minőségét — „jóságát" — ki
fejezhetjük az élő rendszerek önszabályozása (autoregulácó) és tűrőképessége 
(tolerancia) mér téke szerint. Mégpedig az egyes vizsgált térségek összehason
lítás révén kapott karakter iszt ikák, jellegek alapján. 

A környezet állapotának meghatározása 

— Az egész földövi (globális), 
— az övezeti (regionális), 
— és a helyenként i (lokális) szintű környezeti rendszereken lemérhető : 

— önszabályozás (autoreguláció) és 
— tűrőképesség (tolerancia) mér téke szerinti osztályok: 

A környezetállapotot jellemző minőségi osztályokat viszonyszámokkal, ún. 
„biotóp jósági" számokkal fejezem ki. Tulajdonképpen ezek a számok az ön
szabályozás (a környezeti rendszer természetes működése), valamint a kör
nyezettel szembeni tűrőképesség (amely a környezet művi, abiotikus és biotikus 
hatásmechanizmusától függ) kifejezést tar ta lmazzák. (A minőségek és számok 
képzésének módszerét e helyütt elhagyom.) 

A környezetminőséget kifejező osztályokat lehet alkalmazni a globális, a 
regionális és a lokális környezetrészekre egyaránt , de ez az osztályozás hasz
nálható bármely kiterjedésű és elnevezésű környezetrészre (tájra) is. így el
sősorban a kialakított agroökológiai körzetekre és az erdőgazdasági tájakra 
egyaránt. . 

Ezek a számok mindenekelőtt, az egyes környezetrószek összehasonlítására, 
a szükséges fejlesztésekre adnak tájékoztatást , valamint a számítástechnikai 
megoldásokkal alapot adnak az optimalizáláshoz, tervezéshez, a környezet
gazdálkodás megalapozásához, a célkitűzések kialakításához. 

A környezetál lapot minőségét, változását az adot t élőhely élőlényeinek — 
mindenekelőtt a populációnak — működése fejezi ki leginkább. Más szóval, 
minél több fafajösszetételű a táplálékhálózat, annál stabilabb a környezeti 
rendszer teljesítőképessége és toleranciája a környezet negatív hatásaival 
szemben. 

Ha a biotópon kicsi a populációk száma, a környezetál lapot változásának 
sebessége felgyorsul. Ez alapján is igazolható, az az állítás, hogy az erdő egy 
adott, környezet (térség) stabilizátora abból adódóan, hogy az erdő a legmaga
sabb rendű és legtöbb populációjú ökoszisztéma. Ezért is különös jelentőségű 
az erdők védelme a környezet negatív hatásaival szemben, mer t aki az erdőt 
védi, az életet védi. 

I. Perstabil 
II. Stabil 

III. Indifferens 
IV. Labilis 
V. Perlabilis 

igen állékony 
állékony, tűrési küszöb /ölé eső 
átmeneti (érzéketlen) küszöbre eső 
széteső, változékony, küszöb alá eső 
összomló 


