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A F6v5rosiAllat- 6s Nov6nykert fSigazgaMikl6slapunkszert6jak6ntDr. Pers5nyi
keszt6s6b6l,
sors5nakegyenget6s6b5lis
kivette a r6sz6t.A nemzetk6zilegismert
6s elismertszakemberremost rij feladat,
rij kihiv5s,a k6rnyezetv6delmi6s vizrigyi
miniszterb5rsonysz6ke
v6r.A Vadon
szerkeszt6s6ge
6s a GdncdlAlapitvSny
nev6bengratul5lunka kinevez6s6hez,
6s
kiv5njuk,hogy munk5jaminiszterk6nt
is
olyansikereslegyen,mint volt kilenc
6ven5t az Eletkert616n.Egybengratul5lunkDr. BogschllmSnakis,aki koveti6t
az Allatkertigazgat6inaksor5ban.

A Fold69hajlat5naklass0felmeleged6s6t
az embert terheli
okoz6 rivegh5zhatSs6rt
a felelSss6g.A gy6rak,a j5rm(vek, de
m6g a h6ztart6sokis nagy mennyis6g0
sz6n-dioxidotbocs5tanakki a leveg6be,
mik6zbenegyre kevesebbaz erd6, noha
a leveg6b6lnagy mennyis6gfisz6n-dioxidot kivonni csaka n0v6nyekk6pesek.
Amit az emberid6z el5, az ellen
v6dekezniis az ember feladata- ez6rt
hivta 6letreaz ENSZaz 0n. ,,Klimaegyezm6nyt",melyet a t6ma szak6rt6je,
Dr. SomogyiZolt5nmutat be.
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hirii szakIlma lipen.Ha mir az AIIatember,Dr. Bogsch
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z id6jilrils szinte naponta, 6vszakonk6nt 6s az egymist kcivet6 6vekben
I
L ir korir-erten viltoz6kony. Ez a
viltoz6konysig, 6s vele egyiitt a klima is
nagyjib6l llland6 volt az ut6bbi ezer6vben.
A XX. szizadban azonban0,6 fokot emelkedett a Fcild 6dagh6m6rs6klete,
ami a legut6bbi becsl6sekszerint akovetkez6 szilzad
v6g6re tovibbi legalibb 1,4, legrosszabb
esetbenpedig akir 5,8 fokkal is tovebb n6het. A fokoz6d6 h6s6gsok mis kellemeden
kcivetkezm6nnyelis egyiitt jirhat. lgy pl.
egyes helyeken jelent6sen cscikkenhet a
(mir most is kev6$ csapad6k,megn6het a
kirokat is okoz6, sz6ls6s6ges
meteorol6giai
jelens6gek (aszilyos id6szakok, tornid6k,
j6ges6k, nagy melegek stb.) gyakorisilga,6s
a j6gtakar6 elolvadisamiatt oly m6rt6kben
megemelkedhet a tengerek szintje, hogy
A
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ez6ltal tcibb sz6zmllli6 ember lakhelye kertlhet vesz6lybe.
A fbldi klimarendszer bonyolultsiga
miatt egyel6re nem tudjuk megj6solni,
hogy hol milyen formiban fognak a klima
ktiliinbiiz6 jellemz5i megv6ltozni, 6s az is
igaz, hogy a klimavlltozisnak egyeshelyeken (els6sorbana mostanihideg 6giiv egyes
r6szein)kedvez6hatisaiis lehetnek.Osszess6g6benazonbana h.hmavaltoz6stcibb kockilzttot rejt mag6ban,mint amennyi el6nynyel jirhat. Min6l gyorsabba klimav6ltozis,
ann6l tcibb lehet a ma m6g fel sem tirt vesz6ly.M6lpedig a v6ltoz6sokgyorsak:minden koribbi ismert klimavaltozilsniT tizszer
gyorsabbak.Az 6l6vrlig enn6lj6val lassfrbb
v6ltozisokhoz k6pes csak alkalmazkodni.
Emiatt fajok sokas6ga
tfinhet el, 6s megbecsiilhetedenm6don fog megviltozni az er-

d5k 6s mis 6letkcizciss6gek
F6l6
6sszet6tele.
az is, hogy oly gyonan romlanak majd az
6lelmiszertermel6sfelt6telei, hogy ahhoz
sok helyen nem tudnak majd el6g gyorsan
alkalmazkodni.

Ez a klimav6ltozds
nem term€szet€3
Nem lehet, hogy csak a F<ild valamilyen
ciklikus, term6szetesjelens6g6vel illunk
szemben?A tud6sok az ut6bbi 6vekbenalaposanmegvizsgiltik ezt a k6rd6st,6s kimutatt6k, hogy al.hmavaltoz6snakmi magunk
vagyunk az el6id6z6| Ennek meg6rttslhez
azt kell tudnunk, hogy a Fcild mintegy 33
fokkal hidegebbvolna, ha nem volna l6gkcire. A l6gkor t6lnyom6 r6sz6thjtevl gSzok
(nitrog6n, oxig6n 6s argon) e tekintetben
6rdekes m6don egy{kal|n nem j6tszanak
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d6irt6svolt, majd a XX. sz.elej6t6l a fosszilis tiizel6anyagok:a sz6n,k6olaj 6s foldgiz
el6get6se.A l6gk<ir 6sszet6tel6tezek a kibocsit6sok m6r ellgjelent6sen megviltoztattik, 6s a tud6sok trilnyom6 t6bbs6g6nek
6ll6spontjaszerint a lJimavaltozisnak igy az
emberi tev6kenys6ga f6 el6id6z6je.

(tovibbi az Ev6pai Uni6 is) tagi,'v| vifu,
1992-ben fogadt6k el, 6s 1994-ben l6perr
6letbe. Az Egyezmlny f6 c6lja az, hogy
csokkenjenu iveglizhat6sri gizok kibocsitisa. Ennek fontossigit az a megATTrpitis
hizza ali, hogy az eddigi kibocsit6sokmiatt
m6g a kibocs6tis azonnali 6s draszrikus

cscikkent6s6velsem lehet m5r elkeriilni a
klima bizonyosm6rt6kf tovibbi v5ltoz6s5t.
Az Egyezm€ny f6bb alapelvei k<izcitt
szerepel az el6igyizatoss6g elve, amely
szerint a minden k6ts6getkiz6r6 tudom6nyos bizonft6kok hi6nya nem lehet iiriigy
arra, hogy k6s6bbre halasszunkint6zked6seket, mivel komoly 6s visszafordithatatlan
kirok vesz6lyefenyeget.Egy mlsik alapelv
azt mondja ki, hogy hablr a kialakult helyzetert, most is zajl6 folyamatok6rtkozcisen
^
vagyunk okolhat6k, az egyesorszlgok felel6ss6gem6gisjelent5sen elt6r egym6st6l,6s
aHimavSltozilselleni harcbana fejlett onz6goknak kell villalniuk a vezet6 szerepet.
szerepet.A leveg6nekminden ezredik molekullja azonbat k6pes arra, hogy a Nap
sugarait ltengedje, a Fdldr6l visszaver6d6
h6sugarakatviszont elnyelje,6sigy felmelegitse a l6gkcirt.Az ilyen molekulikb6l 6116,
in. iveghizhatLsi g6zok, mint pl. a sz6ndioxid 6s met6n koncentrici6ja a ftildi
^
l6gkcir kialakul|sa6ta sol$zor 6sjelent6sen
villtozott - ami rendre egyiitt jlrt a Fcild
klimijinak valtozisival -, az eknilt ezer 6vben azonbannagyl5tb6I6lland6
volt. Aztin a
XIX. szizadkezdete6ta, az ipai forradalom
vivminyainak t6rh6ditislval az iveghlzhatisi g6zokkibocsitisajelent6s m6rt6kben
megn6tt. A klimaviltozis6rt els6sorban
okolt sz6n-dioxid l6gkciri koncentrici6ja
ma 30%-kal tcibb mint ktt |vszSzada,a metin6 pedig szizszorosa a kor6bbinak. A
sz6ndioxid-kibocsit6sforrisa el6szcirtz er-

Klimaviiltoz6si Keretegyezm6ny.
Kyot6i Jegyz6ktinyv, Marrakeshi
Megiillapodiis
Ha viszont mi id6ztiik el6 a klimaviltozist,
akkor legalibb elvben tehetiink is valamit a
kedvez6tlen folyamatok megfiikez6s6re.
Tud6sok sokasiginak felhivisira, 6s az
IPCC emlitett jelent6s6nekharilsira 1,990ben az ENSZ iranyitisival megkezd6dtek
azoka tfugyalisok,amelyekv6gii1az ENSZ
Klimaviltoz6si
Keretegyezm6ny6nek
(UNFCCC) elfogad6silhozvezettek. Ezr rz
igen magas szint(r eryezm6nyt, melynek
rlailra a Frild csaknem valamennyi orszilga

Viillaliisok 6s realitdsok
Az Egyezmlny alapjin a fejlettebb orszigoknak az ezredfordvl6n az 7990-esszinten
kellett volna korlitozniuk kibocs6t6sukat.
Annak ellen6re,hogy pl. az EU 6stcibbmls
eur6pai onz6g egyiittes kibocsitisa jelent6sen cscikkent is, 6sszess6g6ben
azonban
m6gis ncivekedetta fejlettebb onzigokb6l
szarmaz6emisszi6.Ez is mutatja, hogy a
tirsadalom 6s a gazdasilglegkiil<inb<iz6bb
szerepl6inek milyen neh6z elfogadnia a
davosi viliggazdasigpf6rum k6pvisel6inek
felismer6s6t:hogy ti. aHimava-ltozLs
a XXI.
szLzadels6 6vtizedeinek legnagyobb kihivisa lesz.
E kihivisra az Egyezrnlny m6g inklbb
csak a politiki akarut kifejez6s6t szolgLl6
jogi dokumentum szintj6n adottvalaszt.Az
1,997-ben elfogadott Kyot6i Jegyz6kdnl'v

(Kyoto Protocol) viszont cink6ntesvlllal|sok alapjln mir szigorubb, konkr6tabb 6s
jogilag kcitelez6 feladatokat irt el6. Ezek
kciziil a legfontosabb,hogy 37 fejlettebb
orszig riveghlzhatisri glzkibocs6tlsa
^
2008-t6l 2012-ig te{ed6 id6szak Stlagiban
mintegy ot szSzallkkalkell alacsonyabble-

A l6gWirb6l nagy nennyisdgil sztn-dioxid. kiaonasd.racsak az erd6k k6pesck

Qy,rtrk6mmyek6s kipulog6k ontjdk magul66l a kdrl6kony grtzokat
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gyen az 1990-esszinthezk6pest.Egyesorszigok 5% vagy annSlis nagyobb cs<ikkent6st v6l1altak,mig misok csakazt, hogy kibocsStlsuk nem, vagy csak korlltozott
iitemben ncivekszik. Magyarorszig az
1985-87-es id6szak 6drg6hoz k6pest 6%
cscikkent6st
v6llalt.
Gyiirak helyett erddket!
Ahhoz, hogy az alapvet6 c61t,az emisszi6
t6nylegesvisszafogls5tel6rjiik, mindenk6ppen cscikkentenikell az er6mfivek, az ipar,
a k<izleked6s6s a h6ztxtlsok kibocs6t6sit.
Emellett az is fontos - 6s ezt aJegyz6k6nyv
lehet6v6 is teszi -, hogy a leveg6 sz6ndioxid-tartalmit lekcissiikerd6telepit6sekkel
(rz erd6k teri.ilet6nekn<ivel6seugyanis az
egyetlen hat6kony m6dja annak, hogy a
feleslegesmennyis6gf sz6n-dioxidot tart6san kivonjuk a l6gkorb5l). A Jegyz6konyv
sz6mostov6bbi olyan int6zm6nyt 6s eljirist
hatiroz meg, amelyek a kotelezetts6gek
v6grehajtisit megkcinnyithetik. Fontos in-

t|zmtny a kibocsitlsi jogok orszSgokkci- egyezs6g sziiletett, melyet a Marrakeshi
zotti adisv6tele(az:6n.,,emisszi6kereskede-Megillapodls (MarrakeshAccords) rcigzit.
lem"), 6sk6t vagy tcibb orszig egyiittmfik<i- A Meglllapodis az emlitett r6szletesszabld6s6nektobb{blelehet6s6ge,melynek sorin
lyok mellett hirom rij p6nzigyi alap l6trea kcitelezetts6gekteljesit6semls orszSgok- hozisit is taftalmazza,valamint annak r6szban val6 beruhiz6sok segits6g6velval6sit- leteit is, hogy mik6nt ellen5rzik a Jegyz6hat6 meg.
kcinyvben tett villal6sok teljesit6s6t,6s
A Jegyz6kcinyvbencsaknagyvonalakban hogyan szankcionlljlk a teljesit6sesetleges
emlitett int6zm6nyek 6s elj6rlsok r6szletes elmaradls6t.MegSllapodtakarr6l is, hogy az
szab6lyoz6sfu6l7997 €s 2002 kozott szimos orszigok hogyanszlmolnakbe rendszeresen
tovlbbi tfugyaIilsfolyt. Blr 200L eIej6naz a teljesit6sel6rehalad6s116l.
USA fj vezet6sebejelentette,hogy nem
fogja ratifikllni a jegyz6kcinyvet, 2002 M6rlegen a v6llal6sok
november6iga legalapvet6bb6s legkritikuEz ut6bbit az6rt fontos kiemelni, mert a
sabbk6rd6sekbenaz USA r6szv6telen61ki1 Keretegyezm6ny egyediillll6 a kiilon{i3le
nemzetk6zi egyezm6nyekkozcitt abban,
hogy megval6sitisa m6rhet6 jellemz5k
alapjSnkovethet6. Lz iveghizhatilsi glzok
kibocs5t6sa6s l6gkori koncentrlci6ja viszonylagpontosanmeghatirozhat6.Ahhoz
azonban,hogy a ki.jlcjnboz6orszigok adatai
pontosaklegyenek,6s helyesk6pet kapjunk
az iveghizhatisi glzok mennyis6g6nek
alakulisir6l, az eg6sz villgon nagyj6b6l
azonosm6dszertanalkalmazlsa6s korszerii
eljlrlsok sziiks6gesek.
Ezek kidolgozisa 6s
fejleszt6se
az IPCC feladata,az egyesonzlgok becsl6seinek
ellen6rz6s6tpedig nemzetkozi szak6rt6icsoportok v 6gz1k.
A vlllalisok teljesit6s6hezazonban az
egyes orsz5gok r€sz6r6l elkcitelezetts6g6s

j6szlnd6k is sztiks6ges.A klimaviltozls
ugyanakkornemcsak,s6t nem is els6sorban
technol6giai, hanem sokkal inkSbb egyenl6s6gik6rd6seket
vet fel. A legnagyobb169szennyez6a Jegyz6konlwetelutasit6USA,
amelynek egy f6re vetirert sz6n-dioxid kibocsitisahirszszorosa
Indii6nak 6s m5s fej-
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otszigok6nak, ut6bbiak viszont a
legrnklbb elszenved6ilesznek a virhat6 kihatisoknak. Talln a gazdasigS6s tlrsadalmi
igazslgoss6g hilnya a legnagyobb akadllya
annak, hogy csak lassanhalad az Egyezm6ny
a megvai6sit6s ftjln.

Europa dlenjtir
Az Eur6pai Uni6 a kiizdelem 6lharcos6nak
sz6mit. Az EU mindig is a Jegyz6kcinlw
ratifikll6sa 6s a villalisok betartlsa mellett
volt. Tagorsz5gaiban
mir eddig is sok olyan
kezdem6nyez6s
tcirt6nt, amely garantilhatja
a v6llallsok teljesit6s6t.2005-161beindul az
EU-n beliili emisszi6kereskedelem,
aminek
pozitiv hatisai nemcsak a kibocsltisok
csokkent6s6ben
6rezhet6kmajd, hanem a
gazdasigmfkod6s6nek javul6slban is, hiszen az energiatakar6kossiga kolts6gek
cscikkent6s6h
ez, korszer(bb technol6giik
kialakul6sihoz
is vezether.
Hazink r6szeseaz Egyezmlnynek, mir
ratifikilta aJegyz6konlwet,6skormlnyszintf klimastrat6gilval is rendelkezik. M6grs,
eddig kev6sjelent6snek nevezhet6olyan
int6zked6ssziiletett,amely a kibocsitis szlmottev6 csokkent6s6t
eredm6nyezte
volna.
Lehet5s6giink azonbansok van, a pazarT6
energiaellSt6rendszerekkorszeriisit6s6t6l
kezdve a megfjul6 er5forr6sok alkaknazisiig, az erd6telepit6sek
ncivel6s6ig
6sa nemzerkoziegyiittmiikod6sekfokozlsiig. Mind
az a\lami,mind a maglnszektorerSfeszit6s6re sziiks6glesz.Jegyz6krinyr.velvagy an61kril: a 16gkormelegszik,az 6ra keryeg,6s
nem ill fog meglllni 2012-bensem...
Dr. SomogyiZoltin

