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A KLÍMAVÁLTOZÁS
HÁTTERE

1. MIT ÉRTÜNK KLÍMAVÁLTOZÁS ALATT?
KLÍMA
•

Egy régió hosszútávú időjárási mintázatai1.

•

Fő tényezők az átlag hőmérséklet, csapadék, pára, szél és légnyomás.

KLÍMAVÁLTOZÁS
•

Globális felmelegedés alatt értjük a Föld légkörének átlagos hőmérséklet emelkedését.

•

A globális felmelegedés elsődleges oka az üvegházhatás, amelyet első sorban
a szén-dioxid, és más anyagok megnövekedett szintje okoz2.

ÜHG
•

Az üvegházhatású gázok a Föld légkörében olyan funkciót töltenek be, mint a
melegházak üvegbúrája: beengedi a Nap hőjét, visszafelé, tehát a világűr felé,
azonban útját állja annak, globális felmelegedést okozva ezzel.

•

Üvegházhatás nélkül a hőmérséklet -18 °C lenne a Földön.

•

Az ÜHG többsége a természetben is megtalálható, de az emberi tevékenységek
következtében megnövekedett a koncentrációjuk a légkörben.

•

Míg a szén-dioxid a leggyakoribb ÜHG a légkörben, a metán a legkárosabb, és
utóbbi legnagyobb részben a mezőgazdasági állattartásból származik3.

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM
KARBONLÁBNYOM
Egy ember, szervezet vagy
közösség tevékenységének
eredményeként a légkörbe
kibocsátott ÜHG (CO2e*)
mennyisége.

vs.

Megmutatja, hogy mennyi erőforrásra (pl. termőföldre, vízre)
van szükség adott társadalom
jelenlegi életszínvonalának és
fogyasztásának fenntartásához.
1.75 bolygóra lenne szükségünk, hogy
az átlagos fogyasztási szintünk a jelenlegivel azonos maradhasson hosszú
távon is (2019-es adat).**

* a szén-dioxid-egyenérték az összes üvegházhatású gáz (metán, dinitrogén-oxid stb.) kibocsátását magában foglalja.
** az ökológiai lábnyomot globális hektárban mérik (gHA), ugyanakkor szemléltésképpen gyakran fejezik ki „Föld bolygónyi”
mértékegységben.

Hány bolygóra lenne szükségünk egy évben, ha mindenki olyan életmódot
folytatna, mint te?
Ecological Footprint Calculator

2. TÉNYLEG VAN KLÍMAVÁLTOZÁS?
Bár a tagadók (lásd az alábbi szkeptikus véleményeket) nem így gondolják, a emberi
tevékenység által okozott klímakrízis jelensége mára már tudományosan bizonyított
tény. A klíma felgyorsult változása pedig súlyos következményekkel jár az élővilág és
társadalom számára egyaránt.

A felmelegedést
kozmikus
sugarak
okozzák.

„Legalább melegebb
lesz, ami növeli
a termelékenységet.”

A klímaváltozás
elleni harc hatalmas
pénzügyi
áldozattal jár.

„A tapasztalt
hőmérsékletváltozás
a Föld természetes
ciklusának része.”

Engem
úgy sem
érint.

„A CO2 csak kis részét
alkotja a légköri gázoknak, nem lehet nagy
hatása a melegedésre”

3. HOGYAN VÁLTOZOTT BOLYGÓNK KLÍMÁJA
AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN?
A valaha mért legmelegebb évtized 2011–2020 közötti volt. Az ember okozta globális
felmelegedés következtében bolygónk átlaghőmérséklete jelenleg 0,2 °C-kal növekszik
minden évtizedben5.

+1,2 °C

… volt az átlagos
hőmérséklet emelkedés
2019-ben6.

+2,0 °C

+1,5 °C

… ahonnan már beláthatatlan következményei
lehetnek a globális
klímaváltozásnak8.

… alatt szükséges
tartanunk a hőmérséklet
emelkedést a biztos
klímakatasztrófa
elkerülése végett7.

GLOBÁLIS TÚLFOGYASZTÁS NAPJA
(EARTH OVERSHOOT DAY)9
Az a nap, amikortól kezdve az emberek által igénybe vett ökológiai erőforrások mennyisége
meghaladja azt a mennyiséget, amelyet a Föld abban az adott évben képes regenerálni.
Ettől a ponttól a hiány pótlásához már a következő év erőforrásait fogyasztja az emberiség.
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4. MI OKOZZA A KLÍMAVÁLTOZÁST?
Az éghajlatváltozás legfőbb oka az üvegházhatás, ami a légkörben található üvegházhatású gázok koncentrációja miatt növekszik. A leggyakoribb ilyen gázok közé tartozik:

CO2

A szén-dioxid
a globális
felmelegedés
legfőbb oka.

CH4

A metán a
szén-dioxidnál is
erőteljesebb üvegházhatást okozó gáz,
azonban kevesebb
ideig marad a légkörben.

N 2O

A dinitrogén-oxid
a szén-dioxidhoz
hasonlóan évtizedek és évszázadok során
felhalmozódik a
légkörben.

EGYÉB
GÁZOK
A fluor tartalmú
gázok és egyéb
nem üvegházhatású gázok, köztük az aeroszolok,
mint a korom,
a rossz levegőminőséget is
okozzák.

Az üvegházhatású gázok természetes külső tényezők és emberek
általi tevékenységek által kerülhetnek a légkörbe:

TERMÉSZETES
KÜLSŐ TÉNYEZŐK10

EMBEREK ÁLTAL
OKOZOTT TÉNYEZŐK

• Naptevékenység.

• Fosszilis tüzelőanyagok égetése.

• A napállandó fluktuációjának idősora. (Napunk rendelkezik egy
11 évente ismétlődő ciklussal.)

• Nagyipari állattenyésztés.

• Vulkánkitörések.

• Erdőirtás.
• Közlekedés

A CO2 légköri koncentrációja
2020-ban

%
48

-kal

volt magasabb,
mint az iparosodást
megelőzően11.

Kína

A gazdasági fejlődés
és a népességnövekedés miatt az éves
ÜHG kibocsátás
1990 óta több mint

%
40

-kal

2006 óta az első
számú CO2-kibocsátó
összkibocsátását tekintve13, több
mint kétszer akkora kibocsátással,
mint a 2. helyezett Egyesült Államok.

A mezőgazdaság
az ÜHG kibocsátás
második legnagyobb
forrása.

nőtt12.

A fosszilis
energiaforrásokat
égető szektorok

a fő CO2kibocsátók
(az alkalmazott tüzelőanyagtól
és technológiától függően.)

Bár a Föld önmagában is rengeteg szén-dioxidot bocsát ki, ezt még
képes lenne kezelni. Becslések szerint a természeti okok kevesebb,
mint 0,1 °C-kal járultak hozzá a Föld átlaghőmérsékletének felmelegedéséhez 1890 és 2010 között14.

5. MILYEN KÖVETKEZMÉNYEI VANNAK A KLÍMAVÁLTOZÁSNAK RÁNK ÉS KÖRNYEZETÜNKRE
NÉZVE?
Bár az éghajlatváltozás az egyik legszembetűnőbb folyamat, számos más területen
is feszegetjük a természeti határokat. Rockström, svéd tudós, a „Bolygóhatárok”*
kilenc szempontja mentén értékeli és sorolja kockázati csoportba a problémák jelenlegi súlyosságát figyelembe véve. A biodiverzitás csökkenését tekintve már jobban
megközelítettük azt a határt, melyen belül még az emberiség a megszokottak szerint
folytathatja életét.
Klímaváltozás

Kémiai
szennyezés

Biodiverzitás
csökkentése

Ózonréteg
elvékonyodása

Légköri aeroszol
terhelés

Földhasználat

(még nem
meghatározott)

Óceánok
savasodása

Édesvízfogyasztás
A nitrogén és
a foszfor biogeokémiai
ciklusai

A
„BOLYGÓ
9 HATÁRA”15

Még kockázatmentes
Növekvő kockázat
Magas kockázat

1.

Klímaváltozás

2.

Kémiai szennyezés

3.

Az ózonréteg elvékonyodása

4.

Légköri aeroszol terhelés

5.

Óceánok savasodása

6.

A nitrogén és a foszfor biogeokémiai ciklusai

7.

Édesvíz-fogyasztás

8.

Földhasználat

9.

Biodiverzitás csökkenése

TERMÉSZETI KÖVETKEZMÉNYEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A légkör és az élővizek felmelegedése
A tengeri áramlatok megváltozása
Gleccserek eltűnése és tengerszint emelkedés
Egyre gyakoribb hőhullámok
Érintetlen ökológiai területek csökkenése
Élővilág pusztulása
A természeti katasztrófák számának növekedése
Szárazság és erdőtüzek gyakoriságának növekedése
Megnövekedett vízhasználat, vizek szennyezése, vízhiány

Gyakorlati példa: Az időszakos vízhiánnyal szembenézni
kényszerülő városlakók száma a 2000. évi 500 millióról
várhatóan 1,9 milliárdra fog emelkedni 2050-re.

TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEK
•

•
•
•

Egyes területek lakhatatlanná válása emberek
számára – pl. a tengerszint emelkedése, a víz- és
élelmiszerhiány miatt.
Politikai, társadalmi és bevándorlási problémák
fokozódása.
Még nagyobb társadalmi egyenlőtlenségek.
Betegségek megjelenése új területeken pl. malária.

Gyakorlati példa: : Indonézia fővárosának, Jakartának
az áthelyezése a tengerszint emelkedése miatt

Fizikailag ugyanakkor továbbra is lehetséges a földi éghajlat, és
a felmelegedés 1,5 °C körüli stabilizálása, ezért a legjobb tudásunk
szerint kell a kibocsátások csökkentésén dolgozni mind egyéni,
mind társadalmi szinten.

6. MÉGIS HOGYAN CSÖKKENTHETJÜK A KIBOCSÁTÁSOKAT
- ÉS MÉRSÉKELHETJÜK EZÁLTAL AZ ÜVEGHÁZHATÁST
ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁST HOGYAN MÉRSÉKELHETJÜK
A KLÍMAVÁLTOZÁST?
Az egyik leghatékonyabb megoldás az energiafogyasztás csökkentése, az energiahatékonyság javítása (aminek eredményeképpen kevesebb energia szükséges egy adott
termék vagy szolgáltatás előállításához, mint korábban), valamint a megújuló energiaforrások előnyben részesítése. A legtisztább energiaforrások a megújuló energiák (víz,
nap szél, stb.), ezért a fosszilis tüzelőanyagok használatának visszaszorítására kell törekednünk. Figyelni kell ugyanakkor az összfogyasztásunkra is! Minden fogyasztás anyagés energiafelhasználással jár. Nem véletlen, hogy a nagyobb jövedelemmel rendelkező
országok és egyének járnak az élen az egy főre eső kibocsátásban.

A világ ÜHG
kibocsátása
együttesen

Egyéni szinten a világ leggazdagabb
1%-a felelős annyi üvegházhatású gáz-kibocsátásáért, mint a világ
szegényebbik 50%-a. A világ leggazdagabb 10%-a pedig annyi kibocsátásért, mint az összes többi ember
együttvéve16.

Legazdagabb
10%

A világ többi
része

Legazdagabb
1%

Legszegényebb
50%

Energiaforrás tisztasága

FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOK

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
(PÉLDÁK)

Szén

• Vízenergia

• Biomassza

Kőolaj

• Szélenergia

• Geotermikus energia

Földgáz

• Napenergia

• Óceánvíz és
hullámenergia

7. EZ KINEK A FELELŐSSÉGE?
A rövid válasz az, hogy bár az ipar az elsődleges kibocsátó, a társadalom különböző
csoportjai mind hatással vannak egymásra, és különböző mértékben tudnak hozzájárulni
az erőforrások és az ökoszisztémák megóvásához.

IPAR

KORMÁNYOK
ÉS NEMZETKÖZI
KEZDEMÉNYEZÉSEK

EGYÉNEK

Gondoltad volna,
hogy a globális ÜHG kibocsátások két harmadáért
csupán 90 vállalat felel?
Ezen “szennyezők” közé
főleg olajipari és energiatermelő vállalatok
tartoznak17.

8. ÉS TE MIT TEHETSZ?
Bár az egyéni cselekvés önmagában messze nem olyan hatásos, mint a vállalatok vagy a
szabályozás által tett lépések, ez nem azt jelenti, hogy te nem tehetsz semmit. Ha sokan
összefogunk, akkor nagyon sok mindent megmozdíthatunk és nyomást gyakorolhatunk
a vállalati és kormányzati döntéshozókra.

TÖREKEDJÜNK
A LEGJOBBRA,
DE NE HELYEZZÜNK
TÚL NAGY NYOMÁST
MAGUNKRA!

Alább pár kérdés, ami mentén felülvizsgálhatod a saját szokásaidat:

Hol / hogyan
laksz?

Hogyan étkezel?

Hogyan
közlekedsz?

Milyen szakmát
választasz?

Kire szavazol?

Vásárlási
szokások?

Hőszigetelés
módja, elektronikai eszközök
energia-hatékonysága

Hús- és tejtermékek mértéke,
helyi termelők
vagy tengerentúli termékek

Repülés gyakorisága, tömegközlekedés
vagy személygépkocsi (saját vagy
közösségi)

Iparág, vállalat
fenntarthatósági
törekvései, utazás gyakorisága

Kormányok
döntéseinek
fontossága

Csomagolóanyagok, helyi
termékek vásárlása, elektronikai
cikkek gyakori
cseréje

Németországban már évek óta csökken a húsfogyasztás a vegetáriánus és vegán mozgalmak miatt. Ennek akkora a sikere, hogy van már olyan nagy,
hagyományos húsipari vállalat, ami több, mint
a portfóliójának felét átállította vegán és vegetáriánus termékekre. 2021-ben a bevételének túlnyomó
része már húsmentes termékekből származott.
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