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Marx György, a nemrég elhunyt
Kossuth-díjas fizikus borúlátóbban
fogalmazta meg a kérdést: "Lakható-
e a Föld?". Sajnos, tôle nem tudjuk
már megkérdezni, miért így tette fel a
kérdést. A válasz ugyanis kézzel
foghatónak látszik: jelenleg kb. 6 és
fél milliárd ember él a Földön, az élô
fajok száma megközelítôleg 2 millió,
beleértve az állatokat, növényeket és
a parányi mikroszkopikus lényeket.
Izgalmasabb arra a kérdésre keresni a
választ: Miért lakható a Föld? 

Megfelelô hômérséklet
A Földön ismert élôlények számára a
víz a legfontosabb szállító közeg,
amely az élô sejtekhez szállítja a
táplálékot és elszállítja a mellékter-
mékeket. Folyékony víz nélkül tehát
nincs élet. Legalábbis olyan, amilyet a
Földön ismerünk. A megfelelô élet-
körülményeket célszerû a folyékony
víz jelenléte felôl megközelítenünk. 

Napunk a bolygórendszer központi
csillaga, amely hômérsékleti sugár-
zást bocsát ki és ezzel melegíti a
bolygók felszínét. A csillagászok és
fizikusok számításai szerint ez a
hôhatás csak egy meghatározott
távolsági tartományon belül tartóz-
kodó bolygón képes 0 és +100 C fok
közötti hômérsékletet létrehozni, ha a
bolygónak légköre van (Bérczi and
Lukács, l995). Mai ismereteink sze-
rint az élet keletkezéséhez és fönn-
maradásához folyékony vízre van
szükség és ezen hômérsékleti határok
között a kérdéses bolygón lehetséges
folyékony víz*. Az így meghatározott
távolsági tartományt „élet-szférának”
is nevezik. 

Napunk felszíni hômérséklete 
6000 K, az „élet-szféra” a Naptól a
100 és a 200 millió kilométer távol-
ságú tarto-mányban húzódik. Az
„élet-szférán” belül található Föld-
bolygón tehát lehetséges 0 és +100 C
fok közötti felszíni hômérséklet. 

A Vénusz 108 millió km-re van a
Naptól, de a légköre 90-szer sûrûbb,
mint a földi légkör, és csaknem tisztán
szén-dioxidból áll. Fôleg ennek az
üvegház-gáznak köszönhetô, hogy a
Vénusz felszínén 500 C fok körüli
hômérséklet uralkodik, amelyen már
a vízgôz semmilyen nyomáson nem
cseppfolyósítható, tehát folyékony
víz nem lehetséges. 

A Mars átlagosan 228 millió km
távolságban kering a Nap körül. Bár
az „élet-szféra” külsô határához közel
található, a Mars légkörének sûrûsége
a földi légkör sûrûségének alig 6
ezreléke, ezért alig képes a napsu-
gárzás hôjét az üvegházhatás segít-
ségével „fogva tartani”. Felszíni
hômérséklete általában mélyen a
fagypont alatt van, s csak ritkán
emelkedik, az egyenlítô vidékén,
fagypont fölé. Felszínén azonban
kanyargó folyómedreket találunk,

amelyekrôl valószínû, hogy a Mars
korai korszakaiban, egy enyhébb
éghajlaton, víz által megformált való-
di folyómedrek (1.ábra). A NASA
két Viking ûrszondát küldött a Marsra
1975-ben azzal a céllal, hogy kiderít-
sék, van-e életnek nyoma a bolygón
vagy nincs. Bár életre utaló nyomokat
az akkori mûszerekkel nem találtak, a
kérdés még mindig nyitott. 2008.
május 25-én szállt le a Phoenix
ûrszonda, hogy közelebb vigyen e
kérdés megválaszolásához.

A Föld 150 millió km-re kering a
Naptól, felszíni hômérséklete a
bolygó felszínének 90–95 százalékán
0 fok fölött, de +100 C fok alatt van,
az élet elsô feltétele tehát biztosított:
lehetséges folyékony víz a felszínén,
és található is víz bôségesen, fôleg a
tengerekben. A Hold a Földéhez
hasonló távolságban van a Naptól, de
légköre gyakorlatilag nincs és felszíni

Lakható marad-e a Föld?

1. ábra. A Viking ûrszonda által készített mozaik-kép a Marsról. Jól láthatók a Mars felszínén a
kanyargó „folyómedrek”. ( Forrás: W. Brian, 2004.)

*  A víz fagypontja és forrási hômérséklete függ a nyo-
mástól is, de ennek tárgyalása túllépné az itt kitûzött cél
kereteit. (A szerzôk)



hômérséklete nappal +120, éjszaka 
-170 C fok körül alakul. Felszínén
ezért víz nincs, legfeljebb kristályos
kôzetekben lehet megkötve a pólusok
vidékén (ezt kutatja 2008 ôszén az
LRO és LCROSS amerikai holdszon-
da páros).

A sugárzás spektruma és
néhány további kérdés
A Nap úgynevezett sárga csillag,
mivel kisugárzásának maximuma a
látható fénytartományban, azon belül
a sárga szín közelében van. Ezért is
van az, hogy az állatok szeme és az
emberi szem is a sárga fényt érzékeli
a legjobban. Emiatt van egyre több
helyen sárga fényû utcai világítás a
városokban, s használunk sárga fényû
ködlámpát. 

Az Orion csillagképben található
Rigel és a Szûz csillagképben talál-
ható Spica kékes fehér csillag, mert
forró felszínük 11 000 K hômérsék-
letû, a csillagfény kisugárzási maxi-
muma a kék felé tolódik, (sôt már az
ultraibolya tartományban van). Kép-
zeljük el, hogy Napunk ilyen kék csil-
lag: akkor az „élet-szféra” négyszer
távolabb lenne attól a Naptól, és
Földünk tôle 700 millió km-re, a mai
Jupiterhez hasonló távolságban kapna
csak megfelelô hôsugárzást. Bár egy
ilyen csillag sugárzása ott lehetôvé
tenné a 0 C fok feletti hômérsékletet,
a Nap már csak egy feltûnôen fényes
csillagnak látszana a Föld távol-
ságából. S mégis, ebben a helyzetben
az UV sugárzás olyan erôs lenne a
kék csillagtól, hogy elképzelni is
nehéz, milyen vastag vízréteg, vagy
milyen mennyiségû oxigén és ózon
tudná megvédeni az élôlényeket tôle.

Egy másik „csillagvéglet” a vörös
óriás esete, amelynek felszíni
hômérséklete 3000 K körüli: ilyen
csillag az ugyancsak az Orion csil-
lagképben látható Betelgeuse (ejtsd:
betelgeuze) és az Ökörhajcsár csil-
lagképben található Arcturus. Kisu-
gárzó felszíni hômérsékletük 3200 K.
Felszíni hômérsékletük alapján
egységnyi felületükrôl kb.16-szor
kevesebb energiát sugároznak ki,
mint a mi Napunk, de méretük sok-

szorosa a Napénak, átmérôjük igen
változó, lehet 20-szor, de lehet 1000-
szer is nagyobb, mint a mi Napunké s
ezzel együtt tömegük is sokszorosa
lehet a Napunkénak. Ezért az elsô
kérdés az: gravitációs erejük lehetôvé
teszi-e, hogy bolygó keringjen az
„élet-szférájukban”, vagy magukba
„szippantják” az ott tartózkodó
bolygót? 

Tovább sorolhatjuk a kérdéseket
arról, hogy van-e bolygója, vagy
bolygórendszere más, Napunkhoz
hasonló csillagnak, ha van bolygója,
akkor az az „élet-szférán” belül talál-
ható-e, az föld-típusú bolygó-e, s ha
igen, akkor van-e szabad víz a fel-
színén? Tömege (tehát a gravitációs
ereje) elegendô-e a légkör, s abban a
vízgôz megtartására? Talán kivételes
szerencse, hogy Napunk nem kék
csillag, de elegendô fényt ad boly-
gónknak, és éppen a látásunknak
legkedvezôbb sárga színben, továbbá,
hogy a Föld éppen az „élet-szféra”
belsejében tartózkodik, és megfelelô
sûrûségû légköre van.

A légköri oxigén aránya
Laboratóriumi kísérleteket végeztek
különbözô nedvességtartalmú növé-
nyi részekkel és különbözô oxigéntar-
talmú levegôvel. Kiderült, hogy 25 %
fölötti oxigén arány esetén egy szik-
rától vagy magas hômérsékleten még
a nedves növény is meggyulladhat, 
15 % alatti oxigén arány esetén még a
legszárazabb növény (pl. száraz szal-
ma) is nehezen gyullad meg. A túl
magas oxigén arány esetén minden
éghetô anyag elôbb-utóbb tüzet
foghat és elég. Tragikus példa erre az
Apollo ûrhajóval végzett egyik
elôzetes földi kísérlet az 1960-as
években. Három ûrhajós tartózkodott
az Apollo ûrhajó kabinjában, amely
tiszta oxigénnel volt töltve. Az
amerikaiak eleinte tiszta oxigénnel
töltötték meg az ûrkabinokat. Az
ûrhajósok segélyhívására „tûz van!”
sietve kinyitották a kabin ajtaját,
ehhez 90 másodpercre volt szükség,
de ekkorra az ûrkabin lángokban
állott, a három kísérletezô ûrhajós
bennégett. Ettôl kezdve az amerikaiak

kizárólag közönséges levegôvel töl-
tötték ûrkabinjaikat.

A légkörben az oxigén térfogat-
aránya 21 %. Miért ennyi? Ismeretes,
hogy a fotoszintézis egyik terméke a
szabad oxigén, tehát amíg van foto-
szintézist végzô élôvilág, víz, szén-
dioxid és napfény, addig szabad
oxigén is lesz a légkörben. De miért
nem növekszik ez az arány mondjuk
25 % fölé? Az élôvilág "termeli" a
Földön a metánt is. Az oxigén és a
metán a napsugárzás hatására kémiai
reakcióba lép egymással, és vízgôzzé
meg szén-dioxiddá alakul:

2O2 + CH4 + foton → CO2 + 2H2O.

A közismert Gaia-hipotézis szerint
az élôvilág teremti meg a saját magá-
nak legmegfelelôbb légkört. Élôvilág
nélkül mindenesetre nem lehetne
együtt a légkörben – napsugárzás je-
lenlétében – oxigén és metán. Az
utóbbi föltehetôleg szabályozza az
oxigén mennyiségét is (Lovelock,
1987).  

Több új szempontot is figyelembe
véve tárgyalja az élet fennmaradásá-
nak kérdését Mészáros Ernô akadé-
mikus, megemlítve többek között,
hogy az évszakok szabályos ismétlô-
dését az aránylag nagy tömegû Hold
gravitációs erejének köszönhetjük
(Mészáros, 2004.)

A magasabb rendû élôvilág
A megfelelô hômérséklet és a
megfelelô spektrumú sugárzás – a
fenti meggondolások alapján – szük-
séges feltétele az életnek egy
bolygón. De a lehetôség és a meg-
valósulás között talán 4 milliárd év
telt el. A lehetôség és a megvalósulás
között hasonlóan nagy a különbség,
mint egy kitöltött lottószelvény és az
öt találat között. Talán éppen ezért
igen nehéz megtalálni az élettelen és
élô anyag közötti fokozatokat, az
átmenetet az elôbbibôl az utóbbi felé,
vagyis élettelen anyagból élôt össze-
rakni (Szent-Györgyi, 1975; Lovelock
and Margulis, 1973). 

A napjainkban általánosan elfo-
gadott álláspont szerint az ôsóceán-

L É G K Ö R –  53. évf. 2008. 3. szám 33



ban fokozatosan, de spontán alakultak
ki olyan szerves anyagok, amelyek
építôkövei lettek egyszerû élôlények-
nek, ôsbaktériumoknak, prokarióták-
nak, majd ezek összetettebb egysejtû-
eknek, az eukariótáknak. Az ôsbak-
tériumok általában anaerob lények
voltak és hasonlóak lehettek a ma a
vulkáni füstölgôk közelében megfi-
gyelhetô egysejtûekhez (Kroll, 1991).
Késôbb már, az összetettebb egysejtû-
ek fotoszintézis révén szabad oxigént
„termeltek” a tengerekben, ahol az
oxigént a tengervíz oldott állapotban
tárolta. Amikor az oldott oxigén elérte
a telítettséget, a fölösleg kiszabadult,
és bekerült a légkörbe. A földi légkör
ugyanis korábban oxigént nem tartal-
mazott. Évmilliók során a légkörben
annyi oxigén halmozódott fel, ameny-
nyi már lehetôvé tette azt, hogy a sok-
sejtû élôvilág fokozatosan meghódít-
sa a szárazföldeket. A legôsibb soksej-
tûek nyomait Ausztráliában találták
az Ediacara faunában, amely becs-
lések szerint 540–570 millió éves.

A földtörténet utolsó 570 millió éve
során az élôvilág hierarchia-létrája
benépesült. Egyre magasabb szerve-
zettségû ökoszisztémák alakultak ki,
amelyek nélkül nem lehetséges az a
magasabb rendû élet, amely ma át-
fogja a Földet. A szabad oxigén meg-
jelenése és felhalmozódása a légkör-
ben a földtörténet eddigi legnagyobb
„légszennyezése” volt, hiszen a ko-
rábbi anaerob élôvilág számára az
oxigén halálos méreg. Az anaerob
élôvilág ma is mocsarak mélyén és
más, oxigéntôl „védett” helyeken
található meg. De az oxigén nemcsak
visszaszorította az ôt létrehozó anaer-
ob világot, az oxigén és ennek 3 ato-
mos változata, az ózon elnyeli az éle-
tre igen káros UV sugárzás túlnyomó
részét, ezért vált lehetôvé a felszínen
is az élet elterjedése. Az oxigén-
mentes légkör idejérôl, a két idôszak
közötti átmenetrôl föltételezik, hogy
az anaerob és aerob lények szim-
biózisban éltek, majd az oxigén meg-
jelenésével és gyarapodásával az
aerob lények különváltak, és belôlük
származtak a ma ismert, oxigént
használó élôlények.

Minél összetettebb és bonyolultabb
egy rendszer, annál sebezhetôbb. Az
élô anyag különösen bonyolult, ezért
sokféleképpen sebezhetô. A földi éle-
tet is érte már több globális katasztró-
fa. A geológiai rétegekbôl kiolvasott
elsô nagyobb fajpusztulás a Szilur
végén (430 millió éve) történt, a má-
sodik a Devon és Karbon között (350
millió éve), majd az egyik legna-
gyobb a Triász idôszakában (kb. 200
millió éve), amikor az állatfajok 75%-
a, illetve a Perm kor végén (kb. 220
millió éve), amikor az állatfajok mint-
egy 96 %-a eltûnt (Budyko et al. 1988;
Koppány, 1996). Minden fajpusz-
tulást a fajok számának új növekedése
követte, vagyis az élet megújult, a
megváltozott körülményekhez jobban
igazodó fajok megjelenésével és
elterjedésével. A sokféleség mindig
lehetôvé tette, hogy az élet megú-
juljon. Ezért is fontos feladatunk a
biodiverzitás megôrzése ma is.

Paleontológusok véleménye szerint
a Földön ma élô fajok száma egy
ezreléke az élet megjelenése óta élt,
de a földtörténet során kihalt fajoknak
(Cilek et al. , 2007). Ez azt jelenti,
hogy a teljes fajgazdagságnak 99,9 %-
át eltûnt fajok képviselik és átlagosan
1000 új faj megjelenését 999 faj
eltûnése követte az évmilliók során.

Egyensúly, kibillenés, 
egyensúly?
Ahogyan a struktúrák párhuzamos
fejlôdése lehetôvé tette, hogy a Föl-
dön megjelenjen és kivirágozzék az
élet, ugyanúgy számos párhuzamosan
zajló folyamat segíti ma is azt, hogy
az élôvilág sokfélesége és alkalmaz-
kodó képessége fönnálljon, mintegy
dinamikus egyensúlyt alkotva. E fo-
lyamatok körébe bekapcsolódtak az
emberiség munkái is, hiszen új fajták
kinemesítésével, a háziasítással is vál-
tozott az élôvilág együttese. Az élô-
világ fennmaradását a sokszereplôs és
sokhierarchiaszintes alkalmazkodó
képesség jellemzi és ennek csak egyik
„eredménye” az újabb és újabb fajok
megjelenése. 

A 20. században kezdôdött példát-
lan technikai fejlôdés napjainkban azt

a félelmet kelti, hogy a természet
egyensúlya kibillen a szabályozható-
ságából. Sokan olyan globális katasz-
trófától tartanak, amit az emberiség
idéz elô. Egy óriás meteorral való
összeütközés lehetôsége sokkal keve-
sebb riadalmat okoz, pedig ilyen elô-
fordult már elég sokszor a Föld törté-
netében (Near-Earth Objects, 1997),
és gyakran pusztító következmé-
nyekkel járt. Tektonikus és klimatikus
hatások is okoztak nagy helyi pusz-
tulást, például a cunamik. Ilyeneket
többnyire tenger alatti földrengés
okoz; és védekezni sem nagyon
tudunk ellene. Az emberiség hatalmas
értékeket halmozott föl, van félteni
valója. Az 1972-ben Stockholmban
összehívott Környezeti Világkonfe-
rencia, az UNEP majd IPCC mega-
lakulása, a nemzetközi egyezmények
a környezet védelme érdekében azt
bizonyítják, hogy a tudósok és talán a
politikusok is érzik a felelôsségüket a
jövô generációkért - és a felhalmozott
javakért (!).

Ha meggondoljuk, az élet kiala-
kulása és fennmaradása a Földön
megszámlálhatatlanul sok változáson,
egyensúlyok és kibillenések szinte
véget nem érô sorozatán múlik.
Egyes katasztrófák azt mutatják, hogy
a földi élet „hajszálnyi” véletleneken
múlik, hosszú aszályok, pusztító
áradások, jégesôk, szélviharok, mér-
gezô anyagok, fertôzések, járványok
mind fenyegetô veszélyek az élôvilág
számára. Ha az egyes emberek szá-
mos veszélynek vannak is kitéve, az
egész emberiség fennmarad. Ugyan-
ez vonatkozik az élôvilágra is, mint
egészre.

Hierarchiaszintek 
egymásbaágyazottsága
Fontos tudáskincs tehetô az eddig
vázoltak mellé. A természet réteges,
hierarchikus. Az evolúció során is
újabb és újabb hierarchiaszintek épül-
nek a már meglévôk fölé és mellé.
Ezért az események mindig igen
összetettek. A Földtest folyamatai is
ilyen sokszereplôs, sokhierarchia-
szintes folyamatok. Ezek megis-
merése életünk végéig tartó folyamat.
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Szintézisben látni a jelenségeket: ez a
tanulnivaló jövô. Ez is a jövôbe vetett
bizalom egyik forrása. Egyensúly-
érzetünk fönntartására meg kell is-
mernünk világunkat és meg kell talál-
nunk önazonosságunkat, teherbírá-
sunkat, átlátásunkat. Ahogy Epik-
tétosz mondja: a világ dolgai két
részre oszthatók, rajtunk múló dol-
gokra és rajtunk nem múló dolgokra
(Epiktétosz, 1943). Meg kell talál-
nunk, mi az, ami rajtunk múlik és mi
az, amit rá kell bíznunk a Teremtôre.
A különbségtétel nehéz, ezért sokszor
túlértékeljük magunkat. Az élet és az
élôvilág sokfélesége a Földön emberi
közremûködés nélkül jött létre, és
túlélt már sok katasztrófát. Mun-
káinkat végezve hihetünk abban,
hogy vannak "elôrelátóbb erôk" az
embernél, amelyek az emberrel szem-

ben is képesek megóvni az életet a
Földön.

Bérczi Szaniszló, ELTE,
Anyagfizikai Tanszék, Budapest

Koppány György, SZTE, Éghajlati
és Tájföldrajzi Tanszék, Szeged
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Búcsúzni jöttünk egy munkatár-
sunktól, az észlelôhálózat nagy csa-
ládjának egyik tagjától. Mindig
nagy veszteség, amikor kollégá-
ink/barátaink közül valaki távozik,
de ez akkor a legszörnyûbb, mikor
aktív korában történik mindez. 

Luka Ferencné 1951. december
20-án született Sopronban. Ehhez a
gyönyörû városhoz kötôdnek álta-
lános és középiskolás évei, vala-
mint utána munkahelyei is. Két
évig járt a Berzsenyi Dániel gim-
náziumba, majd utána a Szônyeg-
gyárban dolgozik, és itt fejezi be
esti tagozaton középfokú tanul-
mányait a textil technikumban, ahol
1974-ben érettségizik. Kisebb kité-
rôk után 1978 októberében Pôdör
János a Soproni Meteorológiai
Fôállomás akkori vezetôje, aki
másodállásban a textil technikum-
ban matematikát tanított, és akkori-
ban Zsuzsát is oktatta, a meteoroló-
giai állomásra hívja dolgozni. Most
engedjék meg, hogy Pôdör János
szavait idézzem: Megrendítô, hogy
ilyen tragikus hirtelenséggel kell

búcsúznunk Tôled. Ismeretségünk
a diákévekre nyúlik vissza. Általá-
ban mindig pontosan megtetted a
kötelességedet. A gyári milliôt nem
szeretted, ezért mikor lehetôség
nyílott rá a meteorológiai állomásra
hívtalak dolgozni.

Tehát 1978 októberében belép a
Soproni Fôállomás meteorológiai
hivatásos észlelôi közé, erôsítve az
észlelôhálózat nagy családját. 

Majd 30 évet töltött az OMSZ
állományában és ez idô alatt megis-
merhettük segítôkészségét, munka-
társaihoz való jó viszonyát. Aztán,
ahogy teltek az évek, az észlelési
munka, mint oly sokunknak, hozzá
tartozott az életritmusához. Amikor
a soproni állomás megszûnt, azon-
nal vállalta, hogy Gyôrbe jár át dol-
gozni, hogy folytathassa észlelôi
pályafutását. 2006. év végén a köz-
szférában nagyfokú létszámleépítés
volt, és ez a leépítés az OMSZ-ot
sem kerülte el. A létszámleépítés
végrehajtásához az OMSZ bizo-
nyos részlegeit át kellett szervezni,
melynek során a Gyôri Meteoro-

lógiai Fôállomás létszáma is csök-
kent. Zsuzsa belekerült a leépítés-
be, de mivel öt éve volt a nyugdíjig,
így a köztisztviselôk jogállásáról
szóló törvény adta lehetôséggel
élve havi 70%-os bérezéssel a pré-
miuméves foglakoztatást választot-
ta, tehát állományban maradt.

Kedves Zsuzsa!

Búcsúzom Tôled az Országos Me-
teorológiai Szolgálat elnöke, mun-
katársai, közvetlen kollégáid,
Pôdör János, Lugosi Ferenc, Major
János, Büki Kornél, Györe Katalin,
Garab Flórián, Németh György és
Roszik Róbert, valamint az észle-
lôgárda nagy családja nevében,
melynek közel 30 éven keresztül Te
is egy láncszeme voltál. Emlékedet
kegyelettel megôrizzük.

Nyugodjál békében.

Tamáskovits Károly

LUKA FERENCNÉ
1951–2008




