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DISPUTA

Köztiszteletben álló kollégánk, Bodor
László, a Lapok januári számában
szakmánkon messze túlmutató kér-
dést vet fel. Véleménye szerint a klí-
maváltozás valós jelenség, és az er-
dõket érintõ hatásaira készülnünk
kell, de a változásokat elsõsorban
nem az emberiség tevékenysége, ha-
nem a Föld változó keringési pálya-
adottságai okozzák. Véleménye elsõ
pillantásra csak elméleti kérdésnek
tûnik. Azonban a cikk üzenete közvet-
lenül érint mindannyiunkat. 

Amennyiben ugyanis valóban csillagá-
szati okokra vezethetõ vissza az éghaj-
lat jelenlegi változása, bár a felkészü-
lés akkor is szakmai feladatunk, de
életvitelünkkel kapcsolatban tenniva-
lónk nincsen. Mindent úgy folytatha-
tunk tovább, mint ahogy eddig tettük.
Az ilyen és hasonló felmentõ vélemé-
nyeket sokan osztják a világban, mert
egyszerûbbé teszi életünket.

A helyes választ megtalálni a média
és az internet sokszor félrevezetõ, vagy
kifejezetten manipulált információzu-
hatagában nem egyszerû. A válaszhoz
egy komplex geofizikai-biológiai és
emberi rendszer, a Föld Rendszer mû-
ködésének megértése szükséges. Már
ebben a mondatban megjelenik a fõ
kérdés: valóban kimutatható-e az em-
ber hatása a Föld Rendszerre, tovább-
menve: kimondhatjuk-e, hogy ez a te-
vékenység egy új geológiai korszakot
hozott létre?

A válaszadásra elsõsorban a problé-
ma egyik legnagyobb szakértõjét, Will
Steffent fogom megidézni. Steffen svéd
professzor számos nemzetközi klímavál-
tozási és ökoszisztéma program, többek
között a Nemzetközi Geoszféra-Bioszfé-
ra Program (IGBP) koordinátora volt
2004-ig, majd az ausztrál kormány klí-
mapolitikai tanácsadója és az Ausztrál
Nemzeti Egyetem Klímaváltozási Intéze-
te alapító igazgatója. Elismertségét az
emberi társadalom és környezete közöt-
ti drámai kapcsolatváltozás részletes
elemzésének köszönheti. 

Az „Antropocén munkacsoport”-ban
végzett nemzetközi vizsgálat felölelte a
geofizikális, biológiai, társadalmi és
technológiai folyamatok idõbeli alaku-
lásának (dinamikájának) és együttes
változásának (ko-evolúciójának) körét;

végsõ soron nem más, mint a jelenko-
ri emberi tevékenység látlelete. Mon-
danivalójának lényege: az emberiség
által elõidézett, most már globális vál-
tozások olyan mértékû gyorsulást mu-
tatnak a geofizikális, biológiai és az
emberi társadalmi környezetben,
amely az Emberkor (Antropocén) levá-
lasztását a geológiai Jelenkorról (Holo-
cénról) tudományosan is indokolttá te-
szi. Ehhez a professzor legfontosabb
publikációjának tartalmából idézek
(Steffen et al., 2016).

Elkülöníthetõ-e az Antropocén? 
Az emberi faj globális hatásának kezde-
tét sokféle idõponthoz próbálták kötni,
ezek között legtöbbször az ipari forra-
dalom szerepel. Ruddiman (2003), aki
az elsõk között vetette fel az Emberkor
(Antropocén) létezését, évezredekkel
korábbra keltezi; de pl. volt javaslat
Észak-Amerika kolonizálásának (1610)
vagy az atombomba-kísérletek csúcs-
évének  (1964) idõpontjára is. 

A geológusok és geofizikusok sze-
rint az Emberkor elhatárolása tudomá-
nyosan akkor fogadható el, ha az új
korszak alatt képzõdõ üledékrétegek
az elkülönítést egyértelmûen lehetõvé
teszik. Másrészt elvárás az is, hogy szá-
mos, egymástól független tudományos
bizonyíték támassza alá. A bizonyítás
kényes ügy; hisz még a mindenki által
megtapasztalható klímaváltozás létét is
vitatják, ezért erre röviden kitérek. 

Az északi félgömb felszíni hõmér-
séklet-változásait Nielsen (2005) adat-
gyûjtése alapján mutatom be. A szerzõ
az elmúlt ezer év hõmérsékleti ingado-
zásait az 1961–1990 közötti idõszak át-
laghõmérsékletétõl való eltérésük alap-
ján elemezte. A mûszeres mérést
megelõzõ idõszakra vonatkozóan az
évgyûrûk, a grönlandi jégfuratmagok,
és a korallok szerkezete szolgáltattak
adatokat, továbbá figyelembe vette az
egykori feljegyzéseket is. 

Az 1. ábra a tízezer éves Holocént
jellemzõ, hûvösödési idõszak végét
mutatja (jól látható az 1400-as évek má-
sodik felében, Mátyás király megválasz-
tásakor uralkodó hideg), valamint a kb.
1900-tól felszökõ rendkívüli melege-
dést. Fontos megfigyelni, hogy a holo-
cénbeli ingadozások amplitúdója a 0,5
°C-ot alig éri el, miközben az elõrejel-
zések e század végéig 3-5 °C hõmér-
séklet-emelkedést jósolnak, ha nem te-
szünk ellenlépéseket (jelen pillanatban
hazánkban 1,6 °C-nál tartunk!). 

A rétegtani bizonyítékokat a tech-
noszféra jellemzõi szolgáltatják. A tech-
noszférát az emberi élethez szükséges
anyagtermelés és -szállítás hozza létre
az urbánus/ipari, mezõgazdasági és
tengeri szférákban, a hulladékkal
együtt; ennek nagyságát a legújabb
becslések 30 billió tonnára becsülik. 

A technoszféra rétegben változatos
„nyomfossziliák” találhatók (pl. mobil-
telefonok roncsai, mûanyag tárgyak),

Antropocén: egy új korszak 
a Föld Rendszer történetében?

Kilátás az Antropocénba – Mexikóváros, 22 millió lakossal (fotó: Deep Ecology)
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amelyek alapján az Antropocén üledé-
ke felismerhetõ. A „technofosszil diver-
zitás” ma már meghaladja nemcsak az
aktuális, hanem a teljes, valaha létezett
faji diverzitás mértékét is. Ez az ember
okozta globális változások újszerûsé-
gének egyértelmû indikátora. Az Ant-
ropocén ezért geológiailag is elkülönít-
hetõ a Holocéntól. 

A Nagy Gyorsulás
Míg napjainkig a Föld Rendszer 4,5
milliárd éves történetét jórészt csilla-
gászati és geofizikai hatások határoz-
ták meg, az utóbbi évtizedekben a vál-
tozások üteme rendkívüli mértékben
felgyorsult, amit az emberiség tevé-
kenységére vezetnek vissza. A válto-
zás csak a második világháború után
vált igazán globálissá és hatásában
drasztikussá. 

A pontosabb lehatárolás érdekében
Will Steffen és az „Antropocén Munka-
csoport” tagjai alaposan elemezték a
változásokat jellemzõ fõ indikátorok
dinamizmusát. Összesen 24 indikátor
trendváltozását vizsgálták meg, az
1750-tõl 2010-ig terjedõ idõszakban.
Ezek közül itt csak az ismertebbeket
sorolom fel:

Társadalmi-gazdasági indikátorok:
globális népesség és a városi lakosság
létszáma, globális össztermék (GDP),
édesvíz-, primer energia- és mûtrágya-
fogyasztás, közlekedési eszközök (db),
nemzetközi turizmus (fõ). 

A Föld Rendszer mûködésének in-
dikátorai: szén-dioxid és metán légköri
koncentrációja, a felszíni hõmérséklet
változása (°C), óceánok savasodása (H

ion nmol/kg), tengeri halászat mennyi-
sége (t), mezõgazdasági terület aránya
(szántók és legelõk, %), erdõterület-
csökkenés a trópusokon (%), száraz-
földi bioszféra fajszám-csökkenése (%).

A vizsgált 260 év alatt a Föld Rend-
szer valamennyi indikátorára ugyan-
olyan növekedési trendeket kaptak,
mint a társadalmi-gazdasági indikáto-
rokra. Ezen belül 1950 után exponen-
ciális gyorsulás mutatható ki. 

Csak néhány indikátor növekedése
lassult le a legutóbbi évtizedekben,
ilyenek pl. a mezõgazdasági terület nö-
vekedése, a légköri metán és a sztra-
toszferikus ózon koncentráció (az
utóbbi emberi összefogás eredménye). 

A tengeri halászat esetében pedig az
exponenciális növekedés hirtelen meg-
törése és stagnálása az erõforrások ki-
merülését (a túlhalászást) mutatja, kb.
1980-tól. Valamennyi indikátor trendje
és az adatok forrása az idézett és le-

tölthetõ cikkben megtalálható és ellen-
õrizhetõ. 

A Föld Rendszer biológiai és geofi-
zikai/kémiai indikátorai tehát feltûnõ
hasonlósággal jelzik a változások ex-
ponenciálisra váltását, párhuzamban
az emberiség társadalmi és gazdasági
indikátoraival. Ez bizonyítja, hogy a
Föld Rendszer gyors változása hátte-
rében az emberi tevékenység hatásai
állnak. Az átbillenés kezdõ idõpontja
elég egyértelmûen a 20. század ötve-
nes éveire tehetõ. 1950-tõl a Föld
Rendszer indikátorok változási üteme
szignifikánsan túlhaladta a Holocén-
ban kimutatható szélsõ értékeket is. A
trendváltozást Nagy Gyorsulásnak ne-
vezték el. Az 1. táblázat néhány fon-
tos tényezõ mértékének drasztikus
változását mutatja be. 

A vizsgálat nem terjedt ki a csillagá-
szati és geofizikai eredetû periódusos
változások hatásaira. Ezek a változások
ugyanis a jelenlegi folyamatokhoz ké-
pest oly lassúak, hogy változási rátájuk
századunk idõléptékében mérve gya-
korlatilag nullával azonosak. 

A trendek Magyarországra is érvé-
nyesek. Például a biológiailag aktív
területek fogyása aggasztó mértékû.
A KSH adatai szerint, míg a szántóte-
rületek nagysága folyamatosan csök-
ken, ugyanakkor az 1990 óta a beépí-
tett, infrastruktúrával lefedett, mûvelés
alól kivett területek nagysága kereken
a duplájára nõtt, és 2018-ban elõször
haladta meg a hazai erdõk teljes terü-
letét!

A természetközeli erdõtársulásaink-
ban korábban kimutatott lágy szárú fa-
jok 60%-a 4 évtized leforgása alatt eltûnt
(Zellweger, Berki Imre és mások, 2020).
Csóka György és munkatársai (2012)
azon megállapítása pedig, hogy az utób-
bi két évtizedben erdeinkben több ide-
genhonos rovarfaj jelent meg, mint az

1. ábra. Az utolsó ezer év hõmérsékleti változása az Északi félgömbön, mûszeres
mérések és közvetett adatok feldolgozása alapján (Nielsen, 2005)

1. táblázat. A Nagy Gyorsulás nyomai: néhány fontos indikátor Holocén alatti
és az Antropocénban kimutatott átlagos változási rátái és azok egybevetése
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azt megelõzõ 110 évben, ma már szak-
mai körökben általánosan ismert.

A globális változásokról, a döbbe-
netes következményekrõl és a lehetsé-
ges kiutakról olvasmányosan számol
be David Attenborough (2020) kará-
csonyra megjelent kiváló könyve,
amelynek tanulmányozása szakember
és laikus számára egyaránt „melegen”
ajánlható.

Válasz a szkeptikus véleményekre
A klímaváltozás visszavezetése globá-
lis emberi hatásokra nehezen elfogad-
ható a közvélemény számára, aminek
sok egyéb mellett elsõsorban pszichi-
kai okai vannak. Viszont tudományos
berkekben elsõsorban az élettelen ter-
mészettudományok, a geológia és geo-
fizika területérõl érkeznek ellenveté-
sek. A vita nagyrészt azzal függ össze,
hogy az új korszak rétegtanilag elkülö-
níthetõ-e, és egyáltalán: tudományos-e
az emberi hatás elkülönítése?

A természettudomány tanítása, mi-
szerint „a földtörténet során a csillagá-
szati és geofizikai tényezõk voltak leg-
inkább hatással a földi bioszférára”,
csak féligazság. Vegyük észre, vala-
mennyien ebben a gondolkodásban
nõttünk fel. 

A bioszférát, benne az erdõt is,
tényleg csak az élettelen, geofizikális
erõk határozzák meg? Az élettelen tu-
dományok dominanciáját és a biológia
jelentõségének lekicsinylését (Mátyás
2019) elsõsorban az okozza, hogy a fi-
zikális tényezõk okozati összefüggései
egyszerûbbek, matematikailag leírha-
tók és elõre jelezhetõk. 

A bioszféra viszont nem automata-
ként mûködik! Sokszorosan összetet-
tebb, és idõben késleltetve mûködõ
kapcsolatrendszerének viselkedése ne-
hezen becsülhetõ elõre, „nem elég tu-
dományos” (Rutherford Nobel-díjas
atomfizikus szerint: ami nem fizika, az
„bélyeggyûjtés”). 

Nap mint nap elmegyünk a bioló-
giai ellenpéldák mellett; a kiterjedt ho-
mokkõ és mészkõ hegységeinket, a
vasérc-, szén- és szénhidrogén-telepe-
ket, az éltetõ talajt, a légkör oxigéntar-
talmát élõ szervezetek hozták létre a
földtörténet során. 

A növénytakaró, fõleg az erdõ, ra-
dikálisan megváltoztatja a földfelszín

fizikális adottságait; felületi érdessé-
gét, albedóját, víz- és hõforgalmát, a
talaj termõképességét, és ebbe a sor-
ba most az ember mint biológiai lény
is bekerült. 

És ott állunk embertársainkkal gyé-
rülõ és betegeskedõ erdeink elõtt, és a
csillagok járását okoljuk balvégzetü-
kért. Ezt a teremtményt keresztelte el a
svéd orvos és természettudós, Carl von
Linné, Homo sapiensnek, azaz értel-
mes, gondolkodó embernek.

Mátyás Csaba
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