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Klímaváltozás

Okozzuk, fokozzuk….
….vagy helyrepofozzuk?

Üvegházhatás 
Globális éghajlatváltozás (felmelegedés?) I.

• Üvegházhatás - a napsugárzás behatol a Föld légkörébe, de a felszínről  
visszasugárzott (hő)energia egy része nem jut ki belőle, mert a légkörben  
található üvegházhatású gázok nem engedik ki.

• Fő probléma: az ipari forradalom kezdete óta több üvegházhatású gáz   
koncentrációja jelentősen emelkedik, a felszínközeli légkör melegszik.

•A fő három üvegházgáz: szén-dioxid (CO2), metán (CH4), és dinitrogén-oxid
(N2O). Mindhárom gáz hosszú ideig a légkörben marad..

www.globalisfelmelegedes.info

Dominóeffektus:
– sarki jég olvad – vízfelszín még több hőt nyel el
– Szibéria és Alaszka fagyott tundrái olvadnak – a növényi 

maradványokban felhalmozódott metángáz a légkörbe jut
– óceánok alján nagy nyomás alatt jégbe fagyva hatalmas 

mennyiségű metán-hidrát található

Üvegházhatás 
Globális éghajlatváltozás (felmelegedés?) II.

DE: óceáni vízkörök, 
áramlatok, légköri por, 
felhők

Egy biztos: a klímaváltozási hatás
maradandó, vissza nem fordítható –
legalább ezer évig fennmarad még 
akkor is, ha egyik percről a másikra 
nullára csökken az emberi 
tevékenység következtében a 
légkörbe kerülő szén-dioxid 
mennyisége 

Következmények
• Átlaghőmérséklet emelkedik (elmúlt száz évben 0,74 ±

0,18 °C-kal) 
• Sarki jégtakaró (Antarktisz, Grönland) olvad –

tengerszint emelkedik
• A CO2-t részben elnyelő (25millió tonna/nap) óceánok 

savasodnak (szénsav)
• Éghajlati zónák eltolódnak
• Csapadékeloszlás átrendeződik, mennyiség változik 
• Szélsőséges időjárási jelenségek gyakoribbak, 

pusztítóbbak (ld. hurrikán, esőzések, késői monszun, 
áradások, szárazság, hőhullámok)

• Ivóvíz- és élelemhiány
• Egyes fajok kihalnak, mások elszaporodnak – ökológiai 

egyensúly felborul
• …….

Egyéb nyalánkságok

• Egzotikus kórok (ld. váltólázat, férget terjesztő
szúnyogok)

• Veszélyes vegyszerek az olvadó gleccserekből (DDT 
gyomirtó újra megjelent az édesvízben)

• Ellehetetlenülő állat- és növényfajok (pl. meszes váz 
építésére képtelen kagylók - savas óceán)

• A száraz évszakban megnövekedett csapadék miatt 
csökkenő rizstermés

• A Világbank tanulmánya szerint Magyarországon és 
Lengyelországban 2050-re annyi lesz a 30 Celsius foknál 
melegebb napok száma, mint jelenleg Spanyolországban 
és Szicíliában

Mi köze ehhez a hűtőszekrényemnek?
Szén-dioxid keletkezik, amikor a hagyományos (fosszilis) 
energiahordozót (szén, kőolaj, földgáz) elégetjük és…

…elektromos energiát állítunk elő,

…fűtünk,

…közlekedünk.

+
A szén-dioxid és metán kibocsátás 
jelentős része a haszonállat tartásból, 
húsfogyasztásból ered. 

Ha már hűtő - az egyik legfontosabb, 
amit tehetünk, az a húsfogyasztás 
csökkentése, illetve váltás a vegetárius, 
vegán étrendre. 
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KvVM-jelentés – Szén-dioxid kibocsátás-csökkentési lehetőségek és 
költségeik a magyarországi lakossági szektorban

Az éghajlatváltozás enyhítésére irányuló politika számára a lakossági 
szektor jelenti a kulcsterületet. 

2004-ben ez a szektor adta 
az összes nemzeti szén-dioxid- kibocsátás 30%-át, 

ami a magyarországi energia-végfelhasználó szektorok között a 
legnagyobb részesedés. 

Az ENSZ klímaváltozást kutató bizottsága (IPCC) IV. Értékelő
Jelentése szerint az átmeneti gazdaságokban az összes energia-

végfelhasználó szektor közül a lakossági szektorban van a 
legnagyobb CO2-kibocsátás-csökkentési potenciál.

Lakossági szektor és szén-dioxid Karbon lábnyom 

• Míg az ökolábnyom hektárban méri az erőforrás-
fogyasztást, addig a szénlábnyom az energiahasználatot 
méri a kibocsátott szén-dioxid mennyiség (tonna/év) 
tükrében

• Karbon lábnyoma az élet minden olyan területének van, 
ami energiát igényel és szén-dioxid kibocsátással jár: 
energiafogyasztás, étel és hulladék, ruházkodás, 
turizmus, szórakozás stb. 

• Mérni a klubban az energiát fogjuk!
• Az ipari forradalom előtt nagyjából 280 ppm (milliomod 

rész) volt a légköri szén-dioxid-koncentráció. Ez mára 
385-re emelkedett, és a politikai és tudományos 
diskurzus tárgya jelenleg az, hogy vajon stabilizálható-e 
a koncentráció ezen a szinten 

A klímaváltozás kiváltói kevésbé
érintettek

A World Development Movement által 2007 januárjában 
kiadott „Az Egyesült Királyság méltánytalan 

hozzájárulása a klímaváltozáshoz” című jelentése 
szerint:

„A klímaváltozás a világ  legnagyobb igazságtalansága.
A gazdag országok termelték és termelik ma is a legtöbb 

üvegházhatású gázt, de a szegény országok szegényei –
akik alig vagy egyáltalán nem járulnak hozzá a 

klímaváltozáshoz – fogják elszenvedni a legsúlyosabb 
következményeket.”

Afganisztán 0,02

Nepál 0,10

Banglades 0,27

India 1,04

Indonézia 1,29

Irak 3,31 

Kína 3,62 

Magyarország 5,62

Portugália 6,03 

Szlovákia 7,09

UK 9,62 

Japán 9,91 

Norvégia 11,18

Szaúd-Arábia 14,15

Hollandia 16,36

Egyesült Államok 20,18

Egyesült Arab Emirátusok 55,92

Éves átlag CO2 kibocsátás tonna/fő/év

Példák

Költöznek…

Banglades – Bhola, egy kis sziget közel 
kétmillió lakosa első kézből tapasztalja 

a klímaváltozás hatásait. A Dhaka
fővárosi székhelyű Parti Őrség szerint 

óránként 11 bangladesi veszíti el 
otthonát az emelkedő víz miatt. 

Az ENSZ Éghajlatváltozási
Kormányközi Testület (IPCC) 

számítása szerint 2050-re Banglades 
17%-a el fog tűnni, 20 millió embert 

kényszerítve az áttelepülésre. 

Palau – A szigetország korallzátonyainak 
legalább harmadát elvesztette a 

klímaváltozásnak betudható időjárási 
jelenségek miatt. 

A szárazság és szélsőségesen magas 
dagályszint miatt mezőgazdasági 

terményeik jelentős része is kárba vész. E 
veszteségek nem elméletiek – az ott élők 

erőforrásai és élettere kézzelfogható
veszélyben van.... 

A Palauhoz hasonló szigetországok kifutnak 
az időből, sőt, sokak szerint már túl késő. 
Az ott élők azt mondják, az ő sorsuk a 

bolygó jövőjét vetíti előre. (http://www.carbonhandprint.org/)


