
10 L É G K Ö R  65. évfolyam (2020) 

 

 
MIÉRT KELL MÉRNÜNK AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK MENNYISÉGÉT?* 

 
WHY SHOULD WE MEASURE THE AMOUNT OF GREENHOUSE GASES? 

 
Haszpra László 

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, 9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6‒8., haszpra.l@gmail.com 
 

Összefoglalás. A globális éghajlatváltozás fenyegető kilátásai miatt alapvető, hogy minél jobban megismerjük az üveg-
házhatású gázok légköri mennyiségének alakulását és a szabályzó folyamatokat. Ehhez méréseken keresztül vezet az út. A 
mérőállomások feladata a már ismert folyamatok jellemzőinek pontosítása és az esetleg még nem ismert folyamatok feltá-
rása. A globális mérőhálózatnak fontos szerepe van abban, hogy idejében észleljük, ha bármilyen, az eddigi tudásunkból 
nem következő változás állna be a légkörben. A légköri mérések objektív alapokon nyugvó információt szolgáltathatnak az 
emberi kibocsátásról, annak területi eloszlásáról, amelyet ma csak statisztikai adatok alapján tudunk becsülni. Ezzel lehe-
tővé válik a kibocsátás-csökkentési stratégiák hatékonyságának lemérése, illetve a nemzetközi egyezmények betartásának 
ellenőrzése. 
 
Abstract. Given the threat of global climate change, it is essential to become more aware of the evolution of atmospheric 
amounts of greenhouse gases and the processes controlling them. It can be achieved by means of measurements. The task 
of the monitoring stations is to clarify the characteristics of the already known processes, and to reveal any unknown pro-
cesses. The global monitoring network plays an important role in detecting in time any changes in the atmosphere that are 
beyond our present knowledge. The atmospheric measurements can provide objective information about the human emis-
sions and their spatial distribution, which can only be estimated today from statistical data. This will make possible to 
measure the effectiveness of emission reduction strategies and to monitor compliance with international conventions. 
 

Bevezetés. Földtörténetileg rövid időtávon belül elsősor-
ban a légkör összetétele, főleg a benne lévő üvegházhatá-
sú gázok mennyisége vezérli a Föld éghajlatát, de szere-
pet játszhat benne a rövid légköri tartózkodási idejű aero-
szol részecskék mennyiségének, anyagi összetételének 
tartós megváltozása és az életútjának stabil szakaszában 
lévő Nap esetleges teljesítmény-ingadozása is. Ha az 
üvegházhatású gázok mennyisége változik, akkor a Föld-
légkör rendszeren belüli energia-eloszlás megváltozása 
miatt törvényszerűen változik az éghajlat is, amihez a 
bioszférának alkalmazkodnia kell. Ha a változás túl 
gyors, akkor az ökológiai rendszerek egy része képtelen 
lépést tartani, és összeomlik. Az emberi civilizáció ég-
hajlati érzékenysége is igen nagy. Jelenleg egy földtörté-
neti léptékben nézve is rendkívül gyors éghajlatváltozás 
korát éljük, amelynek hátterében az üvegházhatású gázok 
légköri felhalmozódása áll. Ha stabilizálni akarjuk az ég-
hajlatot, vagy legalábbis elviselhető üteműre akarjuk 
mérsékelni a változást, akkor meg kell értenünk azokat a 
folyamatokat, amelyek ezeknek a gázoknak a légköri 
mennyiségét szabályozzák. Ehhez méréseken keresztül 
vezet az út. Mérések alapján vehetjük csak észre, ha tör-
ténik valami a légkörben, és mérések alapján kezdhetjük 
meg az okok felderítését. Mérésekre van szükségünk az 
elméleti alapokon nyugvó hipotéziseink megerősítéséhez 
vagy elvetéséhez, de a beavatkozásaink hatásának ellen-
őrzéséhez is. Továbbá mérésekre van szükségünk a fo-
lyamatok leírására szolgáló matematikai modellek táplá-
lásához és működésük, eredményeik ellenőrzéséhez. 
Ma már szakmai körökben teljes az egyetértés abban, 
hogy a globális éghajlatváltozást az emberi tevékenység-
ből származó légszennyező anyagok indították be. Ké-
zenfekvő, hogy a változás ütemének csökkentéséhez, e-   
* A 45. Meteorológiai Tudományos Napokon, 2019. november 
   14-én elhangzott előadás szerkesztett változata. 

setleg a változások visszafordításához a kibocsátást 
csökkentenünk kell, illetve meg kellene szüntetnünk. 
A légkör üvegházhatása, és így az éghajlatváltozás, 
azonban nem a kibocsátástól, hanem a légkörben lévő 
anyagmennyiségtől függ. 
Az éghajlati rendszer bonyolult, soktényezős rendszer, 
tele kölcsönhatásokkal és visszacsatolásokkal. Az emberi 
üvegházgáz-kibocsátás és a légköri anyagmennyiség kö-
zött nincs egyszerű lineáris kapcsolat. Az emberi kibo-
csátás mellett számolnunk kell a természetes folyama-
tokkal is (kibocsátás, elnyelés), amelyek jelentős mérték-
ben éppen az éghajlat alakulásától függnek. Az éghajlat 
alakításába, a légkör összetételén, mint aktív, kiváltó té-
nyezőn túlmenően, a visszacsatolások révén további té-
nyezők is belépnek (pl. a felszínborítottság változása), 
amelyek ugyancsak visszahatnak a légkör összetételére. 
Ha tudni akarjuk, hogyan alakul az éghajlatunk, akkor 
meg kell mérnünk, miként változik az üvegházhatású gá-
zok mennyisége a légkörben, ugyanis ezekből a méré-
sekből tudunk következtetni arra, hogy milyen folyama-
tok befolyásolják a mennyiségüket. 
 
Változik-e a légkör összetétele? Mérések nyomán, a 
légköri nukleáris robbantások utóhatásainak vizsgálata 
során merült fel komoly formában, hogy az antropogén 
forrásokból származó szén-dioxid a légkörben valóban 
felhalmozódhat, ami globális éghajlatváltozáshoz vezet-
het (Revelle and Suess, 1957). A mérések erőforrás-
igényére tekintettel a helyzet tisztázására kétféle mérési 
stratégia kínálkozott: néhány évente a Föld több pontján 
megmérni a légkör szén-dioxid koncentrációját, illetve 
egy-két helyen folyamatosan mérni. 
 
Szerencsére ez utóbbit választották a kutatók így mind-
össze néhány év után kiderült, hogy a szén-dioxid való-
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ban aggasztó mértékben halmozódik a légkörben (Pales 
and Keeling, 1965). Az is kiderült, hogy a bioszféra je-
lentős éven belüli ingást generál a koncentrációban. Al-
kalmi mérések esetén, a jelentős természetes ingadozás 
miatt, rossz esetben csak az 1980-as évre dőlt volna el, 

hogy a légköri szén-dioxid koncentráció mutat-e statisz-
tikailag szignifikáns pozitív trendet (1. ábra). 
A légköri mérésekből az is kiderült, hogy az emberi ki-
bocsátásnak csak egy része marad a levegőben. Negyed-
századnyi munkába, rengeteg mérésbe és modellfejlesz-

 

1. ábra: Az eseti mérésekből származtatható lineáris trendek és 95 %-os konfidencia-intervallumuk (1958‒1974: piros; 
1978-as kiegészítéssel: zöld) és a napi szén-dioxid koncentrációk (szürke) a Scripps Institution of Oceanography  

adatai alapján (scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/mlo.html) 

 

2. ábra: A metán-koncentráció globális átlagának alakulása és a 2007-ig tartó időben közelítőleg exponenciális trend  
a National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S.A. globális mérőhálózatának  

adatai alapján (www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends_ch4) 

https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/mlo.html
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tésbe került tisztázni, hogy az óceán mellett a bioszféra 
veszi fel a légkörből hiányzó anyagmennyiséget (Tans et 
al., 1990). A bioszféra szén-dioxid felvétele viszont 
rendkívül érzékeny az éghajlatnak a megváltozására. A 
növekvő szén-dioxid koncentráció által stimulált vegetá-
ció a hőmérséklet emelkedésével, az erősödő respiráció 
miatt, nettó szén-dioxid nyelőből távlatilag akár nettó 
szén-dioxid forrássá is válhat. A szén-dioxid szint stabi-
lizálódása vagy csökkenése esetén a bioszféra gyorsan 
egyensúlyba kerül a környezetével, így további nettó 
szén-dioxid felvétel már nem várható tőle. Bár ma már 
vannak matematikai modelljeink a bioszféra üvegházgáz-
forgalmára, ezeknek a bizonytalansága még meglehető-
sen nagy (Piao et al., 2013; Friedlingstein et al., 2019). 
Globális szinten a bioszféra szén-dioxid forgalmát 
mindmáig a viszonylag jól ismert emberi kibocsátásból, a 
légköri mennyiség jól mérhető alakulásából és az elfo-
gadhatóan becsülhető óceáni szén-dioxid felvételből ma-
radék tagként számolhatjuk a legmegbízhatóbb módon. 
A bioszférának az éghajlat alakulását tekintve igen kriti-
kus viselkedését csak a légköri mérések révén tudjuk 
nyomon követni. 
 
Váratlan változások a légkörben! A szén-dioxid mel-
lett a másik fontos, az emberi tevékenység által is kibo-
csátott üvegházhatású gáz a metán. A metánt a légkörből 
kémiai folyamat, a hidroxil-gyökkel való reakció távolít-
ja el. A kibocsátás és a kémiai elnyelés koncentrációra 
gyakorolt hatása, a kevéssé jelentős folyamatok elhanya-
golása esetén, viszonylag egyszerűen leírható: állandó 
kibocsátás esetén a koncentráció időben exponenciálisan 
tart a kibocsátás által meghatározott egyensúlyi koncent-
rációhoz. A metán-koncentráció gyors növekedése az 
1990-es évek közepére lelassult, majd gyakorlatilag 
megállt. Mindez azt sugallta, hogy a kibocsátás növeke-
dése megállt, a koncentrációtól függő kémiai fogyás pe-
dig ezen a koncentráció-szinten ezzel egyensúlyba került 
(2. ábra). 2006‒2007-től azonban a koncentráció újból 
növekedésnek indult, ráadásul egyre gyorsuló ütemben. 
Nincs tudomásunk arról, hogy az emberi kibocsátásban 
olyan változások történtek volna, ami ezt indokolná. Ha 
vannak légköri koncentráció-méréseink, akkor az inverz 
terjedési modellek alkalmazásával a forrásterületek beha-
tárolhatók. 
 
Míg a légköri terjedési modellek a források helyének és 
hozamának az ismeretéből a koncentráció térbeli és idő-
beli eloszlását határozzák meg, addig az úgynevezett in-
verz terjedési modellek a koncentráció-mezőből követ-
keztetnek a források helyére és hozamára. Pontosságuk 
és területi felbontásuk nagymértékben függ a rendelke-
zésre álló mérőhálózat sűrűségétől és pontosságától. Saj-
nos, egyelőre túl kevés metán-mérőhely működik a vi-
lágban ahhoz, hogy az inverz terjedési modellek kellően 
pontosan behatárolhassák az utóbbi évtizedben újból 
egyre nagyobb mennyiségben a légkörbe kerülő metán 
forrását. 
 
A rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy a növeke-
dés fele-két harmada már nem az emberi kibocsátás kö-
vetkezménye, hanem valószínűleg a természetből szár-

mazik, és maga az éghajlatváltozás generálja (Nisbet et 
al., 2016; Thompson et al., 2018). Sokat segítene, ha a 
metán-koncentráció mérések mellett izotóp-összetétel 
mérések is rendelkezésre állnának, mivel a különböző 
metán-források más és más izotóp-összetételű metánt bo-
csátanak a légkörbe. Sajnos, folyamatos izotópmérés 
egyelőre alig egy-két helyen folyik. A mérések, a mérő-
hálózat bővítése rendkívül fontos lenne, hiszen ha bebi-
zonyosodik, hogy a metán-koncentráció növekedését már 
zömmel maga a természet okozza, akkor az azt jelenti, 
hogy az éghajlat szabályzása részben máris kicsúszott a 
kezünkből, és további lépéseinket ennek tudatában kell 
megterveznünk (Nisbet et al., 2019). 
 
Bízz, de ellenőrizz! Az ózonréteget károsító és egyben 
üvegházhatású halogénezett szénhidrogénekre még keve-
sebb mérőhely és mérés áll rendelkezésre, mint a metán-
ra. Ezek a mérések azonban a közelmúltban mégis fel-
hívták a figyelmet arra, hogy a flour-triklór-metán (CFC-
11) koncentrációja nem olyan gyorsan csökken a légkör-
ben, mint ahogy az a teljes gyártási és felhasználási tila-
lom alapján várható lenne (Montzka et al., 2018). A lég-
köri mérések riasztottak, hogy valamilyen forrásból még-
iscsak kikerül ez a gáz a légkörbe. A kisszámú mérőhely 
miatt csak nagyjából lehetett a forráskörzetet meghatá-
rozni, de ezt célzott mérési kampánnyal pontosították. A 
kínai hatóságok pedig megtették a szükséges lépéseket az 
illegális gyártás és felhasználás megszüntetésére. 
 
Mint láttuk, a légköri mérésekkel és az inverz terjedési 
modellekkel objektíven meghatározható a kibocsátott 
anyagmennyiség és a kibocsátás helye. Ma az üvegház-
hatású gázok kibocsátásának hivatalos meghatározása 
statisztikai adatok alapján történik, ami az alkalmazott, 
nem feltétlenül pontosan illeszkedő emisszió-faktorok 
miatt meglehetősen pontatlan is lehet, különösen a nem-
CO2 üvegházhatású gázok esetében. Mivel a légköri kon-
centráció-mérések és inverz transzport modellekkel 
meghatározott kibocsátás-értékek annál pontosabbak, 
minél sűrűbb mérőhálózat adatai állnak rendelkezésre, az 
Európai Unióban az elmúlt években megkezdődött egy 
nagysűrűségű mérőhálózat, az ICOS - Integrated Carbon 
Observation System kiépítése (www.icos-ri.eu). 
 
A standardizált, precízen összehangolt mérőhálózatnak 
az egyik legfontosabb célja, hogy néhány éven belül már 
ennek adatai segítségével határozzák meg a tényleges ki-
bocsátás értékét, illetve operatívan ellenőrizzék a statisz-
tikai alapú számításokat. Megítélhető lesz a nemzetközi 
egyezmények betartása, illetve a meghozott intézkedések 
hatékonysága. Senki nem tételezi fel, hogy bármely or-
szág kozmetikázná a kibocsátási adatait, de egyrészt az 
ellenőrzés sohasem árt, másrészt a statisztikai adatok 
alapján becsült kibocsátás-értékek eltérhetnek a tényle-
gestől. Magyarország, úgy tűnik, nem kíván részt venni 
ennek az európai mérőhálózatnak a munkájában, de ez 
nem akadálya annak, hogy Magyarországra is készülje-
nek ellenőrző számítások. Költséges következményekkel 
járó gondot okozhat azonban az, hogy a modellek esetle-
ges kedvezőtlen irányú pontatlansága helyi ICOS-
akkreditált mérések hiányában nem korrigálható. 
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Összefoglalás. Méréseket kell végeznünk a légkörben 
zajló folyamatok jobb megértése érdekében, hiszen ezek 
ismeretén alapulnak az éghajlat-változási előrejelzések, 
amelyek viszont a beavatkozási stratégiák, illetve a fel-
készülési programok alapját képezik. A folyamatosan 
végzett mérések riaszthatnak a váratlan, a jelenlegi tudá-
sunkból nem következő, potenciálisan veszélyes változá-
sok bekövetkeztekor, amire jelenleg éppen a metán-
koncentráció rejtélyes megugrása mutat példát. Az éghaj-
lati rendszer rendkívül bonyolult és összetett, feltehetően 
nem kevés olyan ponttal, amikor bizonyos folyamatok 
viselkedése drasztikusan megváltozik. Ezekről ma még 
elég keveset tudunk, ezért életbevágó, hogy a mérések 
révén figyeljük a légkör változásait. Környezetpolitikai 
okokból kiemelten fontos, hogy a légköri mérések révén 
meghatározhatjuk a tényleges üvegházgáz-kibocsátást, 
lemérhetjük az intézkedések hatékonyságát és ellenőriz-
hetjük az egyezmények betartását. A szakterületen gyak-
ran idézett mondás szerint kibocsátás-csökkentésre töre-
kedni légköri mérések nélkül ugyanaz, mint mérleg nél-
kül fogyókúrázni (Nisbet and Weiss, 2010). Előfordulhat, 
hogy az elvileg hatékonynak tűnő diéta a valóságban 
mégsem az, és ez mérleg nélkül csak sokára derül ki. Az 
éghajlatvédelmi intézkedések sokba kerülnek, és alapve-
tően érinthetik mindennapi életünket, ezért nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy mérések hiányában a le-
hetségeseknél kevésbé hatékony megoldásokat alkalmaz-
zunk. A légkör erősödő üvegházhatása által gerjesztett 
éghajlatváltozás globális probléma, amely minél sűrűbb, 
globálisan összehangolt mérőhálózato(ka)t igényel. Ezt 
az összehangolást a Meteorológiai Világszervezet végzi a 
Global Atmosphere Watch (www.wmo.int/gaw) program 
keretében. A Meteorológiai Világszervezet álláspontja 
szerint a légkör összetétele, az üvegházhatású gázok 
mennyisége ugyanolyan alapvető éghajlati jellemző (es-
sential climate variables ‒ ECV ‒ public.wmo.int/en/ 
programmes/global-climate-observing-system/essential-
climate-variables), mint például a felszíni légnyomás 
vagy a szélsebesség, így mérése a tagszervezetektől el-
várható. 
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