
A HAZAI KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA

Várallyay György, Láng István
(MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, MTA Kutatásszervezési Intézet,

Klímavédelmi Kutatások Koordinációs Irodája)1

Vezetõi összefoglaló

A Projekt munkája két nagyobb blokk keretében folyt: I. Talajaink környezeti érzé-
kenysége/ sérülékenysége a prognosztizált klímaváltozással szemben. II. Klímabizton-
ság. Az éghajlatváltozás okozta komplex természeti, társadalmi, gazdasági sérülékenység
regionális dimenziói és értékelése.

Munkánkban jellemeztük hazánk legfontosabb feltételesen megújuló természeti erõ-
forrását képezõ talajaink környezeti érzékenységét/sérülékenységét. Elemeztük ennek
okait és befolyásolási lehetõségeit. Különös figyelmet fordítottunk a várható klíma/
idõjárásváltozások talaj-vízháztartási hatásaira, illetve ennek anyagforgalmi következ-
ményeire. Módszert alkalmaztunk és mutattunk be a térségi kitettségen, érzékenysé-
gen és alkalmazkodóképességen alapuló éghajlatváltozási sérülékenység vizsgálatára,
elemezve annak kockázati tényezõit. Mindezek alapján alternatív lehetõségeket fogal-
maztunk meg az érzékenységhez igazodó, vagy az azt megváltoztató intézkedések le-
hetséges körére és várható hatásaira vonatkozóan. Az eredmények tudományosan sok-
oldalúan megalapozott beavatkozási alternatívákat nyújtanak olyan kormányzati
tevékenységekhez, mint a különbözõ hazai és EU stratégiai tervek és programok: a
környezetvédelem, természetvédelem, vidékfejlesztés, agrárstratégia, vízgazdálkodás,
vízgyûjtõ tervezés, területhasználat, földhasználat, talajvédelem területén.

1. TALAJAINK KÖRNYEZETI ÉRZÉKENYSÉGE/SÉRÜLÉKENYSÉGE
A PROGNOSZTIZÁLT KLÍMAVÁLTOZÁSSAL SZEMBEN

A globális klímaváltozás-prognózisok egybehangzó megállapítása szerint: „A szélsõ-
séges idõjárási helyzetek valószínûsége, gyakorisága, mértéke, tartama egyaránt
növekedni fog”. S természetesen fokozódnak ezek káros, bizonyos esetekben kataszt-
rofális gazdasági, környezeti és társadalmi következményei is. A talaj, mint hatalmas
potenciális természetes víztározó, képes e hatásokat tompítani, mérsékelni, de ugyan-
úgy képes a szélsõséges helyzetek felnagyítására, súlyosbítására is. Ezért van foko-
zódó jelentõsége a talaj vízgazdálkodásának, anyagforgalmának, ill. ezek szabályo-
zásának.

1 Közremûködõ kutatók: Pálvölgyi Tamás (Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda), Schweitzer
Ferenc (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet)
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Magyarország két alapvetõ természetföldrajzi jellemzõje:
viszonylag kedvezõ adottságok sokcélúan hasznosítható primér biomassza elõ-
állítására;
e kedvezõ adottságok igen nagy tér- és idõbeni változatossága; nehezen kiszá-
mítható szeszélyessége; különös „hajlama” szélsõségekre; s érzékeny reagálása
különbözõ természeti és antropogén stresszhatásokra.

1. ábra. FÕBB KLÍMASZCENÁRIÓK HATÁSA A TALAJDEGRADÁCIÓS FOLYAMATOKRA

Következik ebbõl, hogy egy Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia csak körültekintõ
és alapos hatáselemzések és reális prognózisok rendszerére alapozva lehet a kívánt
mértékben céltudatos, eredményes és hatékony.

A KLÍMAVÁLTOZÁS MINT KÖRNYEZETI STRESSZ HATÁSA A TALAJRA

A klímaváltozási elõrejelzések bizonytalanságai elsõsorban a környezeti elemek nagy
tér- és idõbeni változatosságából, nehezen elõrejelezhetõ szeszélyességébõl adódnak.
Az éghajlati elemek és a növényzet megváltozása jelentõs mértékben befolyásolja a
területi vízmérleget, valamint a talajvízgazdálkodását és anyagforgalmát. Ennek szem-
léltetésére mutatjuk be az 1. ábrán, hogy a 4 fõ klímaszcenárió milyen hatást
gyakorol(hat) a talajdegradációs folyamatokra.

A TALAJ VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK JELENTÕSÉGE A TALAJ KÖRNYEZETI ÉRZÉKENYSÉGE ÉS KLÍ-
MASÉRÜLÉKENYSÉGE SZEMPONTJÁBÓL

A világ édesvízkészletei egyre inkább keresett hiánycikké, stratégiai jelentõségû ténye-
zõvé válnak. Magyarország természeti adottságai között is nagy biztonsággal
elõrejelezhetõ, hogy az életminõség javítását célzó társadalmi fejlõdésnek, a vi-
dékfejlesztésnek, a multifunkcionális mezõgazdaság-fejlesztésnek és a környezet-
védelemnek egyaránt a víz lesz egyik meghatározó tényezõje.

Várallyay György, Láng István

erõs közepes gyenge nincs, vagy
elhanyagolható

Okozó tényezõk
Természeti okok:

1. Tagolt domborzat
2. Talajképzõ kõzet
3. Tartós növénytakaró hiánya
4. Avarlebomlás
5. Mélyfekvésû területek
6. Rossz drénviszonyok
7. Magas talajvízszint (nem sós)
8. Magas talajvízszint (sós)

Emberi beavatkozások:
9. Erdõírtás
10.Túl-legeltetés
11.Irracionális földhasználat
12.Irracionális trágyázás
13.Nem megfelelõ öntözés
14.Nem megfelelõ talajmûvelés
15.Savas ülepedés
16.Kémiai talajszennyezés
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Vízkészleteink korlátozottak. A lehulló csapadék a jövõben sem lesz több (sõt a
prognosztizált globális felmelegedés következtében esetleg kevesebb), mint jelenleg s
nem fog csökkenni annak szeszélyes tér- és idõbeni variabilitása, nehezen kiszámítha-
tó szélsõségessége sem. A lehulló csapadéknak gyakran jelentõs hányada vész kárba
felszíni lefolyás formájában, s okoz káros szedimentációt, belvizeket, fokozza az ár-
vízveszélyt. Ugyanakkor gyakran adódik zavar a növények vízellátásában, s van, vagy
lenne szükség a hiányzó víz pótlására. Egyaránt nagy a belvízveszély és az aszályérzé-
kenység gyakran ugyanabban az évben, ugyanazon a területen (2. ábra).

Nem lehet számítani a 85-90%-ban szomszédos országokból érkezõ felszíni vize-
ink mennyiségének növekedésére sem, különösen nem a kritikus „kisvízi” idõszakok-
ban. Felszín alatti vízkészleteink ugyancsak nem termelhetõk ki korlátlanul súlyos kör-
nyezeti következmények nélkül, mint erre az utóbbi években a már-már katasztrofális
következményekkel járó és „sivatagosodási tüneteket” okozó Duna–Tisza közi talaj-
vízszint-süllyedés hívta fel a figyelmet.

A hazai környezetállapot vizsgálata, különös tekintettel…

2. ábra. MAGYARORSZÁG TALAJAINAK VÍZGAZDÁLKODÁSI TULAJDONSÁGAI, ASZÁLYÉRZÉKENYSÉGE

ÉS BELVÍZ-VESZÉLYEZTETETTSÉGE
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Magyarországon a talaj környezeti érzékenysége elsõsorban klíma/idõjárás-ér-
zékenység. A talaj – túlnyomórészt idõjárásfüggõ – vízháztartása ugyanis meghatá-
rozza a talaj levegõ- és hõgazdálkodását, biológiai tevékenységét és – ezeken keresztül
– tápanyag-gazdálkodását is. Hat a talaj technológiai tulajdonságaira, meghatározva
ezzel egyes agrotechnikai mûveletek szükségességét, optimális idõpontját, ill. lehetsé-
ges idõtartamát, gépigényét, energiaszükségletét. Végül meghatározza, hogy a talaj, az
ökoszisztéma, vagy a terület az éghajlat/idõjárás „stresszhatásait” milyen mértékig ké-
pes pufferolni, s melyek a tûrési határt meghaladó „terhelés” esetén a talajban vagy a
talajjal érintkezõ felszíni vagy felszín alatti vízkészletekben várhatóan bekövetkezõ ká-
rosodások rövid vagy hosszú távon, az adott területen vagy annak környezetében. Az
ország agroökológiai potenciálját meghatározó tényezõk, valamint a talaj termékeny-
ségét csökkentõ talajdegradációs folyamatok elsõsorban a talaj vízháztartásával kap-
csolatosak, annak okai vagy következményei.

A TALAJ MINT HAZÁNK LEGNAGYOBB POTENCIÁLIS TERMÉSZETES VÍZTÁROZÓJA

Részletes felmérések alapján megállapítottuk, hogy Magyarország talajainak 43%-a
kedvezõtlen, 26%-a közepes és 31%-a jó vízgazdálkodású.

Kidolgoztunk egy korszerû felvételezési – vizsgálati – térképezési – monitoring-
rendszert a talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak, vízháztartásának és anyagforgal-
mának jellemzésére, azok hatékony szabályozása érdekében.

A talaj vízgazdálkodási tulajdonságait bemutató 1:100 000 méretarányú térkép és
az ehhez csatlakozó AGROTOPO adatbázis alapján Magyarország bármely talajára,
ill. bármely vastagságú talajrétegére megadható a talajban tározható víz mennyisége
és ennek a növény számára hozzáférhetõ hányada is. Ezek az adatok alapját jelenthe-
tik egy-egy táj, térség, gazdaság, esetleg egy-egy természetföldrajzi vagy adminisztra-
tív területi egység „környezeti érzékenységének”, „klíma-sérülékenységének”, aszály-
érzékenységének, belvíz-veszélyeztetettségének jellemzéséhez, ezek megelõzési/
elhárítási/csökkentési lehetõségeinek megállapításához, s az ezek megvalósítását célzó
intézkedésrendszerek kidolgozásához.

Adataink alapján tényszerûen bizonyítható, hogy a talaj hazánk legnagyobb kapaci-
tású – potenciális – természetes víztározója. Felsõ egy méteres rétege potenciálisan mint-
egy 400 mm-nyi víz befogadására (VK

t
) és 300-350 mm-nyi víz tárolására (VK

sz
) képes,

amelynek 40-45%-a a növény számára hasznosítható vízkészlet (DV). A lehulló csapadék-
nak több mint fele egyszerre „beleférne” a talajba, ha beszivárgását s a talaj hasznos vízrak-
tározó terének feltöltõdését nem akadályozná a talaj tározóterének kisebb-nagyobb mértékû
vízzel telítettsége (pl. egy csapadékos õszt vagy gyors tavaszi hóolvadást követõen); a fel-
színi rétegek fagyott volta; a talaj felszínén, ill. felszín közeli rétegeiben kialakuló
vízátnemeresztõ réteg, ami megakadályozza vagy lassítja a víz talajba szivárgását, a talaj
nedvességtározó terének feltöltését. Sajnos, ilyen esetek nagyon gyakoriak a Magyar Alföld
hatalmas kiterjedésû, nehéz mechanikai összetételû, nagy agyag- és duzzadó agyagásvány-
tartalmú, valamint szikes talajain, egyaránt fokozva ezzel a terület belvíz-veszélyeztetett-
ségét és aszályérzékenységét (2. ábra). A növekvõ gyakoriságú, hirtelen lezúduló záporok
esetén a talajba beszivárogni nem tudó víz jelentõs hányada válik párolgás, felszíni lefolyás
vagy mélybe szivárgás áldozatává. Ez utóbbi okozza a kis víztartó képességû, könnyû me-
chanikai összetételû homoktalajok fokozott aszályérzékenységét.

Várallyay György, Láng István
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A TALAJ NEDVESSÉGFORGALMÁNAK/VÍZHÁZTARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA, MINT A TALAJ KÖR-
NYEZETI ÉRZÉKENYSÉGÉT ÉS KLÍMA-SÉRÜLÉKENYSÉGÉT MÉRSÉKLÕ LEHETÕSÉG

Megfelelõ klíma/idõjárás és vízháztartási prognózisok birtokában a szélsõséges éghaj-
lati és vízháztartási helyzetekre megfelelõ talajhasználattal idõben fel lehet készülni, s
azokhoz alkalmazkodva (adaptation), vagy azokat megváltoztatva (mitigation) ered-
ményesen lehet azok káros hatásait megelõzni, elhárítani, kiküszöbölni, vagy legalább
bizonyos tûrési határig mérsékelni, csökkenteni.

A szabályozás alaptétele Magyarországon nem lehet más, mint a felszínre jutó víz
talajba szivárgásának elõsegítése (ezzel egyben a párolgás, a felszíni lefolyás, vala-
mint az erózió csökkentése); a talajba jutó víz hasznos, növények számára felvehetõ
formában történõ tározásának elõsegítése (ezzel egyben a szivárgási veszteségek és a
„holtvíztartalom” csökkentése). Ezek néhány legfontosabb lehetõségét és módszerét
foglaltuk össze vázlatosan az 1. táblázatban.

A hazai környezetállapot vizsgálata, különös tekintettel…

1. táblázat. A TALAJ VÍZHÁZTARTÁS-SZABÁLYOZÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI, MÓDSZEREI

ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI

Lehetõségek Módszerek
Környezeti

hatások
Felszíni lefolyás talajvédõ gazdálkodás: beszivárgás
Felszíni párolgás Megaka- idõtartamának növelése (lejtõszög
Talajon keresztüli dályozá- mérséklése; állandó, zárt növénytakaró 1,1a
talajvíz-táplálás sa vagy megtelepítése; talajmûvelés); 5a, 8

mérsék- beszivárgás lehetõségeinek javítása
Talajvízszint lése (talajmûvelés, mélylazítás)
emelkedés beszivárgás gyorsítása (talajmûvelés

mélylazítás); felszíni vizek össze- 2,4
folyásának megakadályozása
talaj víztartó képességének növelése;
repedezés (duzzadás-zsugorodás) 5b, 7
mérséklése
szivárgási veszteségek mérséklése; 2,3
talajvízszint-szabályozás, 5b,5c
szivattyúzás, drénezés)

Talajba szivárgás felszíni lefolyás csökkentése 1,4,5a, 7
Elõse- (lásd fent)

Talajban történõ gítése talaj vízraktározó képességének
hasznos tározás  növelése (beszivárgás elõsegítése,

talaj víztartó képességének növelése); 4,5b,7
megfelelõ mûvelési ág és vetés-
szerkezet (növény megválasztás);
talajjavítás; talajkondicionálás

Hiányzó víz pótlása (öntözés) öntözés 4,7,9,10
Felesleges és káros vizek
felszíni felszíni 1,2,3,5c,6,7,

} elvezetése }vízrendezés (drénezés) 11
felszín alatti felszín alatti
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Kedvezõ környezeti hatások Kedvezõtlen környezeti hatások

Az alábbi káros környezeti mellékhatások
megelõzése, megszüntetése vagy mérséklése
1. Víz okozta talajerózió; talajfolyás 9. Túlnedvesedés (belvíz-érzé-
2. Másodlagos szikesedés kenység; elvizenyõsödés, lápo-
3. Láposodás, vizenyõsödés, belvízveszély sodás-mocsarasodás)
4. Aszályérzékenység, repedezés 10.Tápanyag-kilúgzódás
5. Kijuttatott tápanyagok 11. Szárazság-érzékenység

5a. bemodósása (→felszíni vizek eutrofizáció)
5b. kilúgzódása (→felszín alatti vizek)
5c. immobilizációja

6. Fitotoxikus anyagok képzõdése
7. Biológiai degradáció
8. Árvízveszély a vízgyûjtõterületen

A táblázatban összefoglalt intézkedések jelentõs hányada egyben hatékony környe-
zetvédelmi intézkedés is, amelyekkel eredményesen járulhatunk hozzá a kedvezõtlen
környezeti hatások, köztük a káros éghajlati/idõjárási hatások káros, sõt esetleg ka-
tasztrofális következményeinek megelõzéséhez, elhárításához vagy mérsékléséhez.

A talaj nedvességforgalmának tudományosan megalapozott szabályozását ezért sem
egy klímabiztonsági, sem egy vízgazdálkodási, sem egy agroökológiai, sem egy kör-
nyezetvédelmi program nem nélkülözheti. A lehetséges módszerek túlnyomó része is-
mert, csak azok termõhely-specifikus adaptálására, alkalmazására, bevezetésére van
szükség. S természetesen a megvalósításra ösztönzõ jogszabályokra, intézkedésekre,
támogatási és szaktanácsadási rendszerekre. S tudatában kell lenni annak, hogy a klí-
maváltozásra történõ idõbeni felkészülés és a kedvezõtlen hatások (egyébként nagy-
részt lehetséges) megelõzése hatékony befektetés.

2. A KÖZÚTKÁROSODÁS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA, A KLÍMAVÁL-
TOZÁS KÖVETKEZMÉNYEI, A FAGYKÁROK SZEREPÉNEK ÉRTÉKELÉ-
SE, ÉS A FORGALOMTERHELÉS NÖVEKEDÉSÉNEK HATÁSAI A KÖZ-
UTAKRA

A nagy régiókat érintõ éghajlatváltozások meghatározzák a domborzatformálódás klí-
mamorfológiai jellegét (arid, szemiarid, periglaciális stb.), és ezzel a felszínalakulás
ütemét, irányát, a felszíni formakincs összetételét, és a domborzat morfodinamikai
mozgásállapotát. Az épített környezetünk esetében még fokozottabban jut érvényre ez
a természetben jellemzõ felszínformálódás. Ennek egyik általános formája a talajfagy-
jelenség és az útkárok kapcsolata. Gyakorlati szempontból a fagy értelmezése négy
alapvetõ ismérvébõl indul ki. Ezek: hõmérséklet, idõtartam (cementezettség), térfogat
és egyöntetûség (monolit jelleg).

A klíma hosszú- és rövid távú változásai, a klímakilengések periodikus gyakorisá-
gai, a klímatípuson belül az idõjárási elemek éves és évszakos változásai, hideg és me-

Várallyay György, Láng István
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leg hõmérsékletváltozások az évszakokon belül, a csapadék mennyisége és minõsége,
idõbeli eloszlása, intenzitása, a szélsõséges és katasztrofális csapadékok számszerûsé-
ge, valószínûsége, az aszályos és nedves idõszakok idõtartama, meghatározó dombor-
zatformáló tényezõk, közvetve és közvetlen befolyásolják az épített környezet
morfodinamikai állapotát is. A fagy megváltoztatja a nedvességeloszlást a talajban,
módosul a talajok állékonysága, terhelés hatására a talajok könnyen deformálódnak,
megváltoznak fizikai tulajdonságaik. Magyarországon az országos fõútvonal, hálózat
hossza 7300 km, amelynek 40%-án zavarja a forgalmat az útburkolatok hibája, egyenet-
lensége, elégtelen teherbírása és a nyomvályúk miatti deformáltsága. A közel 23 000 km
hosszú mellékúthálózaton és belterületi útfelszíneken helyenként még rosszabb a hely-
zet, bár ebben a kategóriában „csak” 28%-uk nem megfelelõ. Az 5700 híd közül 384
teherbírása nem megfelelõ, rossz mûszaki állapot miatt pedig 963 azonnali felújításra
szorul. Magyarország EU-csatlakozási szerzõdésében vállalta, hogy a közlekedésbiz-
tonság növelése céljából az útburkolathibákat felszámolja, csökkenti.

A folyamatosan növekvõ, 2008 elejére már a 4 milliót is meghaladó hazai gépjár-
mûállomány (azon belül több mint 3 millió személygépkocsi), valamint az ország köz-
útjait a be- és kilépõ, továbbá tranzitforgalomban használó évi több millió külföldi gép-
jármû egyre nagyobb mértékben járul hozzá a hazai közutak fizikai állapotromlásának
felgyorsulásához.

Mivel a közútkárosodások természeti és társadalmi (gépjármûforgalmi) tényezõk
együttes hatására következnek be, ezért szükségesnek tartjuk egyrészt a teljes hazai köz-
úthálózat forgalmi viszonyaiban tapasztalható változási tendenciák közlekedési, föld-
rajzi és geomorfológiai szempontú elemzését, másrészt a kiemelkedõ mértékben igény-
bevett közutak, útszakaszok forgalomterhelésében tapasztalható területi-települési szintû
különbségek feltárását. Az így kapott eredmények lehetõvé teszik a hazai közutak álla-
potában rövid-, ill. középtávon várható változások regionális és településszintû elõre-
becslését az útkárosodások megelõzése, mérséklése, ill. megszüntetése érdekében.

Általános geomorfológiai kutatások a fagy hatásáról és jelentõségérõl a felszín-
formálódásban, a talajfagy és az útkárok kapcsolatában. A fagy geomorfológiai
következményei és vizsgálata a különbözõ domborzattípusokon vezetett útvona-
lak mentén és belterületeken

Ismeretes, hogy a víz megfagyásával növekszik annak térfogata. A mozgás mindig
a legkisebb ellenállás irányába, azaz felfelé irányul. A folyamat többször ismétlõdve
oda vezet, hogy az útalap szétesett darabjai a felszínre törekszenek. A fagyemeléssel
hazánkban jelenleg is számolnunk kell, elsõsorban a tél elején, a tél végén fellépõ fagy-
változékonysági idõszakban. A fagyemelés mértékét a vonalas létesítményeken a talaj,
ill. az expozíció stb. is befolyásolja. Az északias kitettségû felszíneken pl. nagyobb
gyakorisággal jellemezhetõek fagydombok, mikropingok. A fagydombok a természet-
ben képzõdnek, amelynek kialakulását a szabad víztõl a fagyhatárhoz áramló víz okozza,
az antropogén környezetben viszont ún. mikropingok alakulnak ki (3. ábra). A dom-
bok belsejét jég tölti ki. A mûszaki irodalomban általában kétféle útburkolatkárról be-
szélnek. Egyrészt a jéglencse- és cementjég-képzõdésrõl, amely az úttest kõanyagának
fellazulását eredményezi, valamint az olvadási kárról, amely a túlságosan elnedvese-
dett alapú, teherbíróságát elvesztett úttesten jön létre a forgalom hatására.

A hazai környezetállapot vizsgálata, különös tekintettel…
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3. ábra. A FAGYEMELÉS KÖVETKEZTÉBEN LÉTREJÖTT ÚTKÁROK, MIKROPINGOK

A veszélyeztetett területek feltárásához elengedhetetlen feladat az útszakaszok te-
matikus térképezése, pl. mérnökgeomorfológiai-térkép, lejtõkategória-térkép, lejtõex-
pozíció-térkép készítése, valamint az évszakos fagyás földrajzi elterjedésének ábrázo-
lása. Alapvetõ szempont, hogy térképek készüljenek a fagy kialakulási szakaszainak
ábrázolására. Ilyenek például:
1. A fagypont alatti hõmérsékletek behatolási mélységét, a fagypont alatti hõmérsék-

letek idõtartamát és a legalacsonyabb hõmérsékleteket feltüntetõ térképek.
2. A befagyott talaj fokozott szilárdságának mélységét, a befagyási idõtartamot és a

szilárdság legnagyobb értékeit feltüntetõ térképek.
3. A felfagyások területeinek térképét és azokat a térszíneket, ahol télidõben fagyre-

pedések jelennek meg. Az eddigi megfigyelések erre a célra nem elegendõk, mert
sem a tudomány, sem a társadalom eddig nem érezte át a probléma fontosságát.
Sajnos közvetlen rendszeres méréseket fedetlen felszínen a talajfagy mélységének

megállapítására eddig még nem végeztek. Erre különösen azért lenne szükség, mert a
probléma kiemelten jelentkezik a nehéz tehergépjármûvek által erõsen igénybe vett
közútjainkon, közülük is a másodrendû fõutakon és a nagyvárosok környékének al-
sóbbrendû közútjain. Ezeken a közutakon ugyanis az átlagosnál nagyobb mértékû igény-
bevétel miatti rongálódás (repedések, nyomvályúsodás) következtében a fagykárok is
jóval hamarabb és intenzívebben jelentkeznek. Következésképpen a fagykároknak leg-
nagyobb mértékben kitett közútjaink közlekedési forgalomterhelési vizsgálatát az alábbi
szempontok szerint érdemes a továbbiakban elvégezni: a hazai állami kezelésû köz-
utak eltérõ hierarchiaszintje alapján; a különbözõ felszíneken vezetett közutakra vo-
natkozóan; gépjármûfajtánkénti forgalom alakulása szerint; a gépjármûforgalom idõ-
beni (évszak, hónap, hét, nap, óra) megoszlása szempontjából; területi és települési
szinten.

Az elemzések adatbázisát olyan módon kell összeállítani, hogy tartalmazzák az egyes
vizsgálati területek (közutak, útszakaszok) abszolút és relatív forgalomterhelési muta-
tóinak változására vonatkozó mérési eredmények teljes sorozatát.

Várallyay György, Láng István
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3. KLÍMASÉRÜLÉKENYSÉG REGIONÁLIS ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZER-
TANA

A TÉRSÉGI KITETTSÉGEN, ÉRZÉKENYSÉGEN ÉS ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGEN ALAPULÓ ÉGHAJ-
LATVÁLTOZÁSI SÉRÜLÉKENYSÉGVIZSGÁLAT (CIVAS MODELL) KIFEJLESZTÉSE

A CIVAS (Climate Impact and Vulnerability Assessment Scheme) modell lényege, hogy
egységes módszertani kereteket biztosítson a kvantitatív éghajlati hatásvizsgálatokhoz.
A CIVAS modell az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Negyedik Értékelõ Jelen-
tésében (IPCC, 2007) közzétett megközelítésen alapul, de számos hazai alkalmazási
elõzmény (Czúcz et al, 2007) is fellelhetõ a szakirodalomban. A CIVAS modell a
CLAVIER nemzetközi klímakutatási projekt (Climate Change and Variability: Impact
in Central and Eastern Europe EU 6. Keretprogramja, GOCE Contract No.: 037013)
keretében került kidolgozásra, többek között az éghajlatváltozás ökológiai és épített
környezetre gyakorolt hatásainak a vizsgálatára.

A lokális éghajlati hatások a természeti-gazdasági környezeti térben egyaránt
jelentkeznek (pl. aszály, terméshozam kiesés, mezõgazdasági jövedelmek csökkené-
se), ezért – az IPCC megközelítését alkalmazva – az éghajlatváltozás területi hatásait a
Kitettség (exposure) → Érzékenység (sensitivity) → Várható hatás (impact) → Adapti-
vitás (adaptive capacity) → Sérülékenység (Vulnerability) kontextusban kell vizsgál-
ni. A CIVAS modell regionális szintû alkalmazásának végsõ célja elsõdlegesen az össze-
hasonlíthatóság az éghajlati sérülékenység kis-skálájú térképezése útján (nem pedig a
sérülékenység abszolút mértékének meghatározása). Megítélésünk szerint a regionális
szintû klímaváltozást leginkább a sérülékenység jellemzi, amely figyelembe veszi,
hogy: az éghajlatváltozás eltérõen érinti a magyarországi kistérségeket (térben diffe-
renciált kitettség, azaz a klímaváltozás földrajzi eloszlása); a kistérségek természeti
környezete különbözõ érzékenységgel reagál a környezeti változásokra (differenciált

A hazai környezetállapot vizsgálata, különös tekintettel…
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érzékenység); a kistérségek eltérõ társadalmi-gazdasági körülményei az alkalmazko-
dóképességben is differenciált képet eredményeznek.

A CIVAS modell jól követi a környezeti állapotértékelésben széles körben alkal-
mazott DPSIR modellt, és a regionális adaptációjában bevezetett meghatározásokat a
4. ábrán mutatjuk be.

4. ábra. A CIVAS MODEL REGIONÁLIS ALKALMAZÁSA

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS TERÜLETI SZINTEN RELEVÁNS KOCKÁZATI TÉNYEZÕINEK, PROBLÉ-
MÁINAK ÉS FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA

A CIVAS modell alkalmazásának elsõ lépése a regionális szinten releváns (jelentõs
hatású, de megfelelõ adatokkal alátámasztott) komplex éghajlati problémák azonosítá-
sa. A CIVAS modellt valamennyi (174) kistérségre „le kell futtatni”. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a kistérségi sérülékenységet egy vektorral jellemezzük, a vektor kom-
ponensei bõvíthetõk vagy szûkíthetõk, illetve további módszertani fejlesztéssel komp-
lex skalár mutatóvá alakíthatók (pl. a problémák klímapolitikai súlyozásával).

A magyarországi éghajlatváltozás kilátásait, a várható hatásokat széleskörûen össze-
gezte a VAHAVA projekt (VAHAVA 2006), amely számos jelentõs hatású problémát,
folyamatot azonosított. E vizsgálatok alapján, továbbá figyelembe véve az Európai
Környezeti Ügynökség legutóbbi, indikátoralapú elemzését (EEA 2008), a kistérségi
szintû klímasérülékenység-vizsgálathoz kiindulásként a következõ problémákat vizs-
gáljuk a CIVAS modellben:
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1. Aszály és szárazodás okozta mezõgazdasági és vidékfejlesztési kockázatok.
2. Szélsõséges vízjárás: árvíz-, belvízkockázatok az épített környezetben.
3. Biológiai sokféleség csökkenése, különösen a vizes élõhelyek veszélyeztetettsége.
4. Erdõtûzveszély.
5. Városi hõhullámok közegészségügyi kockázatai.
Hangsúlyozzuk, hogy a CIVAS modell alkalmas a késõbbiekben további folyama-

tokkal való bõvítésre (pl. a Balaton vízszintcsökkenése, vízminõség-romlása; kritikus
infrastruktúrakockázatok, erdõk állapotának veszélyeztetettsége stb.).

A CIVAS MODELL ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INDIKÁTOROK ÉS ADATBÁZISOK AZONOSÍTÁSA

1. Aszály és szárazodás okozta mezõgazdasági és vidékfejlesztési kockázatok
A regionális klímasérülékenység vizsgálatban a változó vízjárás vonatkozásá-

ban elsõ közelítésként a mezõgazdaságot érintõ sokrétû hatások közül az aszállyal
foglalkozunk, ugyanis jelenleg errõl rendelkezünk elégséges információkkal (elsõsor-
ban az érzékenységi indikátor vonatkozásában).

Aszály és mezõgazdaság
Kitettségi indikátor: Pálfai-féle aszályossági index (2. táblázat): egy tört, amely-

nek számlálójában az április – augusztus közötti idõszak középhõmérsékletének 100-
szorosa, nevezõjében az októbertõl augusztusig terjedõ idõszak súlyozott havi csapadék-
összege szerepel. Forrása: REMO, PURDENCE vagy PRECIS éghajlatmodell outputok.

Érzékenységi indikátor: aszályérzékenység-térkép: csapadék és párolgás különb-
sége. Forrása: Pálfai, 2004.

Adaptációs indikátorok:
a) változat: Mezõgazdaságból élõk aránya a lakosságban: mezõgazdaságban

foglalkoztatottak aránya (%). Forrása: KSH.
b) változat: Kistérségek gazdasági teljesítménye: Egy fõre jutó bruttó hozzá-

adott érték. Forrása: OTK jelentés, 2005.
c) változat: Agráradaptációs index (leszármaztatott mutató): gazdasági telje-

sítmény és foglalkoztatottak aránya, azaz fenti b) és a) indikátor hányadosa, re-
latív skálára transzformálva. Forrása: alapadatok az OTK jelentésbõl, 2005.

2. Szélsõséges vízjárás: árvíz, belvízkockázatok az épített környezetben
Az éghajlatmodellek egyértelmûen arra utalnak, hogy a téli idõszakban Magyaror-

szág térségében a csapadékmennyiség növekedésére számíthatunk (egyéb évszakok-
ban csapadékcsökkenés, illetve bizonytalan eredmények vannak), így a kistérségi
klímasérülékenység vizsgálatban elsõ közelítésként a szélsõséges vízjárás vonatkozá-
sában a téli elöntésekkel (árvizekkel és belvizekkel) foglalkozunk.

A hazai környezetállapot vizsgálata, különös tekintettel…
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Árvíz–belvízkockázat–téli áradás (5. ábra)
Kitettségi indikátor: Lefolyás a téli évszakban a hazai folyókon
Érzékenységi indikátor: kistérségek ár- és belvíz-veszélyeztettségi térképe: el-

öntési térkép és belvíz veszélyeztettségi térképek összevonása. Forrása: VÁTI.
Adaptációs indikátorok:
a) változat: Árterületeken élõk aránya a lakosságból: mint fent. Forrása: KSH.
b) változat: Egy fõre jutó kistérségi GDP vagy egy lakosra jutó jövedelem:

mint fent. Forrása: OTK jelentés, 2005.
c) változat: Árterületi adaptációs index (leszármaztatott mutató): Az egy la-

kosra jutó jövedelem és az árterületen élõk aránya, azaz fenti b) és a) indikátor
hányadosa, relatív skálára transzformálva. Forrása: alapadatok az OTK jelen-
tésbõl, 2005.

5.a. ábra. ÁRVÍZ-VESZÉLYEZTETETTSÉG (VÁTI)        5.b. ábra. BELVÍZ-VESZÉLYEZTETETTSÉG (VÁTI)

3. Biológiai sokféleség csökkenése, vizes élõhelyek veszélyeztetettsége
A kistérségi klímasérülékenység-vizsgálatban elsõ közelítésként a biológiai sok-

féleséget érintõ sokrétû hatások közül a vizes élõhelyekkel foglalkozunk, ugyanis
jelenleg errõl rendelkezünk elégséges információkkal (elsõsorban az érzékenységi in-
dikátor vonatkozásában).

Vizes élõhelyek veszélyeztetettsége
Kitettségi indikátor: Meteorológiai vízmérleg: WB = (P–E)/2. Forrása: REMO,

PRUDENCE vagy PRECIS éghajlatmodell outputok.
Érzékenységi indikátor: veszélyeztettségi térkép: mint fent. Forrása: FÖMI Corine

Land Cover (1:50000).
Adaptációs indikátor: természetvédelmi támogatások: mint fent. Forrása: VÁTI

Kht. Támogatási adatbázis.

4. Erdõk, erdõtûzveszély
A kistérségi klímasérülékenység-vizsgálatban elsõ közelítésként az erdõket érintõ

sokrétû hatások közül az erdõtüzekkel foglalkozunk, ugyanis jelenleg errõl rendel-
kezünk elégséges térségi információkkal (elsõsorban az érzékenységi indikátor vonat-
kozásában).
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Forrás: OTK, 2005
6. ábra. KISTÉRSÉGEK ERDÕTÛZ-VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁSA

Erdõtûzveszély (6. ábra)
Kitettségi indikátor: tûzveszélyes napok száma: Azon napok száma évenként,

amikor a napi maximum hõmérséklet 30 ºC fölé emelkedik, a relatív nedvesség nem
éri el a 30%-ot és a megelõzõ 30 napban a csapadékösszeg nem éri el a 30 mm-t. For-
rása: REMO, PRUDENCE vagy PRECIS éghajlatmodell outputok.

Érzékenységi indikátor: erdõtûz-veszélyeztetettségi besorolás: mint fent. For-
rása: OTK, 2005.

Adaptációs indikátor: tûzoltóság átlagos vonulási ideje: mint fent, a tûzveszé-
lyeztetett kistérségek településein. Forrása: VÁTI/TeIR.

5. Emberi egészség – városi hõhullámok közegészségügyi kockázatai
A kistérségi klímasérülékenység-vizsgálatban elsõ közelítésként a városi hõhul-

lámok egészségkárosító hatásaival (hõsokk, hõguta, idõ elõtti halálozás) foglalkozunk,
ugyanis jelenleg errõl rendelkezünk elégséges szakirodalmi információkkal.

Hõhullám
Kitettségi indikátorok:
a) változat. Hõségnapok száma: Azon napok száma évenként, amikor a napi ma-

ximum hõmérséklet 30 ºC fölé emelkedik. Forrása: REMO, PRUDENCE vagy
PRECIS éghajlatmodell outputok.

b) változat. Hõségnapos idõszakok hossza: Azon napok száma évenként, amikor
3 egymás utáni napon a napi maximum hõmérséklet 30 ºC fölé emelkedik. For-
rása: REMO, PRUDENCE vagy PRECIS éghajlatmodell outputok.

Érzékenységi indikátor: kistérségek belterületi lakósûrûsége: ld. fent. Forrása:
TeIR.

Adaptációs indikátor: egy lakosra jutó jövedelem vagy egy fõre jutó kistérségi
GDP: mint fent. Forrása: TeIR, szakértõi becslés.

A hazai környezetállapot vizsgálata, különös tekintettel…
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2. táblázat. A CIVAS MODELL REGIONÁLIS ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FOLYAMATOK,
INDIKÁTOROK ÉS ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Várallyay György, Láng István
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4. KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS BIZTONSÁG (Láng István)

VAN-E KLÍMAVÁLTOZÁS?

Erre a kérdésre könnyû felelni: klímaváltozás mindig volt, ma is van és a jövõben is
mindig lesz. A múltban a klíma megváltozását alapvetõen természeti tényezõk okoz-
ták, mint pl. a Föld tengelymozgásának ingadozása, a Nap és a Föld közötti hatások
változása. Az Antarktisz jégtömegébõl vett mintákban levegõbuborékok találhatók. Ezek
kémiai analízise azt mutatta, hogy az elmúlt 400 ezer évben a ciklikus változás átlago-
san 80 ezer évenként mutatott maximális értékeket a légkör szén-dioxid tartalmát és a
levegõ hõmérsékletét illetõen. Leegyszerûsítve azt mondhatjuk, hogy 30 ezer év foko-
zatos lehûlése után 20 ezer éves jégkorszak következett, majd 30 ezer évig lassú és
fokozatos felmelegedés állt elõ. A legutóbbi jégkorszak óta 18 ezer év telt el, úgyhogy
a következõ 10-12 ezer évben a felmelegedés valószínûsíthetõ.

A csúcsértékeknél a légkör CO
2
 koncentrációja sohasem volt több, mint 280-290

ppm (a ppm valaminek a milliomodik része) és az átlaghõmérséklet emelkedése is
2,5-3,0 Celsius fokot ért el. Jelenleg a CO

2
-koncentráció már 380, a felmelegedés pe-

dig 0,7 Celsius fok, sõt a Kárpát-medencében már 1,0 Celsius fok.
Mi okozta ezt a gyors változást? Egyértelmû, hogy az emberi tevékenység. Az utóbbi

200 évben a Föld népessége 0,8 milliárd fõrõl 6,7 milliárd fõre növekedett, és egyúttal
óriási mennyiségû szenet, olajat és földgázt égettek el és így rengeteg CO

2
 gáz szaba-

dult fel és került a légtérbe. Ilyen helyzet korábban sohasem fordult elõ. Vagyis az
emberiség energiafelhasználása rátelepült a természeti folyamatokra, azokat felerõsí-
tette és felgyorsította. A valódi kérdés a klímaváltozást illetõen az, hogy az emberi
ráhatás milyen arányt képvisel? A tudományos körök válasza szerint ma már 90%-ra
tehetõ a humán beavatkozás és 10% a természeti tényezõ.

JELENT-E VESZÉLYT A KLÍMAVÁLTOZÁS?

Ha a légkörben feldúsulnak az ún. „üvegházhatású gázok”, mint pl. a szén-dioxid, a
metán vagy a dinitrogén-oxid, akkor megváltoznak a hõmérsékleti viszonyok. Ugyan-
is ezek a gázok visszaverik a Föld felszínérõl jövõ hõsugarakat. Ily módon áll elõ a
légkör felmelegedése. Mindez hatással van az energetikai és hidrológiai rendszerekre.
Nagyobb méretû légmozgások és kiszámíthatatlan csapadékeloszlások keletkeznek. Ez
befolyásolja az idõjárást, amelybe három fõ tényezõt számítunk be: a hõmérsékletet, a
csapadékot és a légmozgást. Valójában nem a klímaváltozást érzékeljük, hanem az idõ-
járás váratlan eseményeit, mint a változások következményeit.

Lehet mondani, hogy mindig voltak szélsõséges idõjárási események, mint pl. hõ-
ség, aszály, özönvízszerû esõk, jégesõk, szélviharok, korai és késõi fagyok. De mi a
különbség a mai és a régebbi idõszakok között? Statisztikailag kimutatták, hogy gya-
koribbak lettek az átlagtól eltérõ idõjárási szélsõségek, sõt ezek intenzitása is
megnövekedett, tehát nagyobb gazdasági károkat okozhatnak. Így megnõtt a kockázat
több ágazatban.

Az Európai Unió klímapolitikája most arra irányul, hogy a XXI. században az át-
laghõmérséklet növekedése ne lépje túl a plussz 2,5 Celsius fokot. Mert ha ez megtör-

A hazai környezetállapot vizsgálata, különös tekintettel…
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ténne, akkor visszafordíthatatlan jelenségek következnének. Ezek között legnagyobb
veszély a szibériai fagyos talajok kiolvadása, amelynek következtében a talajokból nagy
mennyiségû metán szabadulna ki. A metán üvegházhatása 20-szor nagyobb, mint a szén-
dioxidé. Ezért az EU jelentõsen szeretné csökkenteni a légkörbe jutó CO

2
 mennyisé-

gét. Már elhatározták, hogy 2020-ig kereken 20%-al kevesebb kibocsátást kell elérni
az 1990-es szinthez képest. A további tervek szerint 2050-ig a felére kellene csökken-
teni a légkörbe jutó CO

2
 mennyiségét a bázisévhez (1990) viszonyítva. Ez óriási fel-

adat, ami az egész termelési és fogyasztási rendszerek átszervezését igényli.
A klímaváltozás jelenlegi káros következményei nagyon nehezen mérsékelhetõk

és ehhez hosszú idõre van szükség. Ennek oka a következõ: az üvegházhatást kiváltó
CO

2
 gáz 40-50 évig megmarad a légkörben. Tehát, ha ma megszüntetnénk minden ki-

bocsátást, akkor is csak mintegy fél évszázad múlva lehetne érzékelni a javulást a szél-
sõséges idõjárási események elõfordulásában. Sajnos, az a helyzet, ahogy eleddig nem
sikerült radikális és globális csökkentést elérni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy erre az
évszázadra remény sincs arra, hogy kedvezõ éghajlati és idõjárási változást érjünk el.
Ettõl függetlenül szükséges a fosszilis tüzelõanyagok (fõleg az olaj és a földgáz) fel-
használásának mérséklése, mert ezeket a nyersanyagokat külföldrõl importáljuk, ami
gazdasági és politikai függõséget jelenthet.

Tehát tudomásul kell venni, hogy tartósan megmarad az idõjárási kockázat. Ennek
megfelelõen kell újraértékelni a jelenlegi gazdálkodási rendszereket és a védekezés új
formáit is alkalmazni kell. A vidéki térségek esetében a mezõgazdasági termelés kerül
nagyobb veszélyzónába a természeti kitettség miatt. Megnövekszik a „bõséges” és a
„szûk” esztendõk gyakorisága. Ma még nem vagyunk kellõen felkészülve sem a bõsé-
ges termés, sem a terméshiány eseteire. Az agrárpolitikába be kell építeni ezeket a té-
nyeket és hatásait.

A károk enyhítéséhez jobb talajmûvelésre, nemesített szárazságtûrõ fajtákra, jó táp-
anyagellátásra, öntözésre, korszerû növényvédelemre és biztosítási feltételekre van szük-
ség. Bõséges termések esetén tárolókapacitásokra, intenzív export tevékenységre, fel-
dolgozási lehetõségekre (konzerválás, bio-hajtóanyagok stb.) van igény.

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS ENERGIAPOLITIKA

A világ energiafelhasználása és ezen belül a fosszilis tüzelõanyagok használata válto-
zatlanul fokozódik a különbözõ csökkentési kötelezettségvállalások ellenére. Pedig
egyértelmû és igény, hogy redukálni kellene az energiafelhasználást és fõleg a fosszi-
lis erõforrások igénybevételét. Ez a megállapítás érvényes arra az esetre is, amikor
antropogén hatások váltják ki az éghajlatváltozást, és akkor is, ha a természeti folya-
matokat tekintik elsõdleges elõidézõnek.

A légkörbe jutó üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése az emberiség
hosszú távú érdekeit szolgálja és egyúttal a fenntartható fejlõdést is elõsegíti. Nemzet-
közi és jogilag kötelezõ kibocsátás-csökkentési megállapítások csak akkor köthetõk és
érvényesíthetõk, ha a döntéshozók az elõvigyázatosság elvének megfelelõen elfogad-
ják, hogy a jelenkori éghajlatváltozás az emberi tevékenységnek tudható be, amelyet
közös akarattal lehet korlátozni, szabályozni. A természeti erõket aligha.

Várallyay György, Láng István
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Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése csak akkor eredményes, ha
globális megállapodás jön létre.

Ha kétséges, hogy van-e klímaváltozás; ha kétséges, hogy növekszik-e a szélsõsé-
ges idõjárási események gyakorisága, intenzitása és gazdasági kártétele; ha kétséges,
hogy még nem késõ és kedvezõ irányba fordíthatjuk meg a légköri eseményeket, ak-
kor sohasem lesz globális megállapodás.

Ismeretes, hogy a Kiotói Jegyzõkönyvet 1997-ben írták alá. Az Egyesült Államok
és Ausztrália nem ratifikálta, a fejlõdõ országok pedig elzárkóztak a kötelezettségvál-
lalástól és gazdasági növekedésük szükségességére hivatkoztak.

A dokumentum szerint 1990 és 2012 között összesen 5,2% ÜHG-csökkentést kell
elérni. Látható, hogy a megállapodás nem radikális, inkább csak szimbolikus elõrelé-
pést jelent, továbbá nem globális. A végrehajtás is nehézkesen halad.

Megkezdõdött a Kiotó utáni periódusra való felkészülés. Az Európai Unió 2050-ig
50-60%-os csökkentést szeretne elérni. A Föld Barátai nemzetközi zöld „csúcsszerve-
zet” 80%-os csökkentést javasol. A döntés 2009 decemberében, Koppenhágában tar-
tandó kormányközi értekezleten várható. Az elõrejelzések szerint bizonyosan lesz elõ-
rehaladás a jelenlegi helyzethez képest, de az is valószínû, hogy elmarad az áttörés.

Az összes jövõre vonatkozó csökkentési tervek nagy hiányossága, hogy nincs meg-
felelõ társadalmi hatástanulmányozás. Azt még ki lehet elég pontosan számítani, hogy
milyen beruházások és technológiai fejlesztések szükségesek a cél eléréséhez, de nem
tudjuk, hogy egy demokratikus államban és a piacgazdaság keretei között az emberek
és a társadalmi csoportok milyen és mekkora megszorításokat, kényszerû életmód-vál-
toztatásokat hajlandók elvállalni a jövõ generációk érdekében.

HAZAI INTÉZKEDÉSEK

A Kiotóban elõirányzott és Magyarországra vonatkoztatott ÜHG csökkentési kötele-
zettségek teljesítése eddig még nem okozott problémát. Sõt értékesíthetõ szén-dioxid
kvóta is keletkezett az elmúlt évben, amiért 28 milliárd forint bevételhez jutott az or-
szág. Ennek valódi oka az, hogy a korábbi szocialista országok azt a kedvezményt kap-
ták, hogy számítási alapul nem 1990, hanem 1987–1988-as évet vették figyelembe.
Ugyanis 1900-ben már jelentõs termeléscsökkentést hajtottak végre a nehéziparban.

Az elõrejelzések szerint a 2012 utáni években a 20%-os csökkentés is végrehajt-
ható, de ebben az esetben már jelentõs technológiai fejlesztési beruházásokra is szük-
ség van.

Az alkalmazkodás (megelõzés, védekezés, helyreállítás) vonatkozásában az új szem-
lélet kialakításában jelentõs szerepet játszott a „Felkészülés a klímaváltozásra: válto-
zás-hatás-válaszadás” címû VAHAVA projekt, amelyet a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia közösen hajtott végre 2003–2006
között. A VAHAVA projekt jelentette a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tudomá-
nyos megalapozását. A Stratégiát az Országgyûlés 2008. márciusban fogadta el egy-
hangúlag. Az idõhorizont 25-30 év.

A Stratégia három fõ oszlopa: a kibocsátás-csökkentés, az alkalmazkodás, a tudat-
formálás.

A hazai környezetállapot vizsgálata, különös tekintettel…
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A Stratégia elõirányozta, hogy a Kormány készítsen kétéves végrehajtási tervet Nem-
zeti Éghajlatváltozási Program megnevezéssel. Az elsõ ilyen dokumentum 2009 nya-
rán kerül a Kormány elé jóváhagyásra.

VÁRHATÓ NEHÉZSÉGEK ÉS TOVÁBBI FELADATOK

A magyar társadalom elõtt nehéz évtizedek állnak, amikor súlyos gazdasági és társa-
dalmi döntéseket kell meghozni a jelen és a jövõ generációk érdekében. A változtatá-
sok irányait, tartalmát a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács koordinálásával ké-
szülõ és az Országgyûlés elé kerülõ „Fenntarthatósági jelentés Magyarországról” címû
dokumentum hivatott összegezni. Ennek elfogadása után várható a jelenlegi szakpoli-
tikai koncepciók és stratégiák általános átdolgozása. Mindez olyan nemzetközi kör-
nyezetben valósul meg, ahol egyre jobban felerõsödnek egy ökológiai katasztrófa va-
lószínûségét bizonyító elméletek. A feltételezett ökológiai katasztrófa minden bizonnyal
összekapcsolódik helyi és regionális társadalmi konfliktusokkal, beleértve a lázongá-
sokat, sõt a fegyveres összecsapások lehetõségeit.

Magyarország számára a következõ fontosabb és kedvezõtlen tendenciák várhatók
a XXI. század közepén (a teljesség igénye nélkül):

– Tovább növekszik a Föld népessége, illetve az egy fõre esõ fogyasztás, ami hu-
manitárius szempontból teljesen jogos és igazságos igény, de ezek a folyama-
tok fokozódó terhelést jelentenek a földi ökoszisztémákra és a természeti erõ-
források készleteire.

– Néhány évtized múlva eljöhet a „kifogyó olaj” idõszaka, amire a világ ma még
alig készült fel.

– Valószínûleg fokozódik, vagy fennmarad egyes régiók gazdasági fejletlensége,
ami regionális, esetleg globális konfliktusokat gerjeszt.

– A multinacionális vállalatok gazdasági és politikai befolyása valószínûleg lé-
nyegesen nem csökken.

– A légkörben lévõ üvegházhatású gázok további felhalmozódását globális mér-
tékben nem lehet megállítani, ezért növekszik a szélsõséges meteorológiai ese-
mények kockázata.

– Fokozódik a hazai társadalom elöregedése.
– Tömeges migráció indulhat el Ázsiából és részben Afrikából (környezeti mene-

kültek), amelyeknek egyik célpontja lehet a Kárpát-medence.
Bizonyára lesznek kedvezõ tendenciák is, de nekünk elsõsorban a negatív követ-

kezményekre kell felkészülni.
A lakosság alapvetõ életszükségleteinek kielégítéséhez számos tényezõre van szük-

ség. Ezek közül a következõ két csoport a legfontosabb:
1. Semmi mással nem helyettesíthetõ tényezõk: tiszta levegõ, egészséges ivóvíz,

élelmiszerbiztonság.
2. Részlegesen helyettesíthetõ, de szükséges tényezõk: energiaellátás, közlekedési

lehetõségek, lakások, egészségügyi ellátás.
Természetesen vannak további tényezõk is, pl. oktatási rendszerek, kulturális szük-

ségletek stb. de a felsorolt tényezõre kell a legnagyobb figyelmet fordítani.

Várallyay György, Láng István
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Ahhoz, hogy a magyar lakosság túlélje a különbözõ globális vagy regionális öko-
lógiai katasztrófát, biztosítani kell az alapvetõ emberi szükségletek kielégítését oly
módon, hogy ez a lehetõség megmaradjon a jövõ generációk számára.

Klímaváltozási szempontból nézve mind a hét tényezõ kapcsolatban áll az éghajlat
és az idõjárás alakulásával.

Négy területet szükséges fejleszteni a kapcsolatrendszer jobb feltárására, a meg-
elõzésre és a védekezésre:

– A természeti és társadalmi folyamatok megfigyelése, mérése, a várható irány-
zatok modellezése, elõrejelzése.

– A légkörbe jutó ÜHG-ok mennyiségének csökkentése.
– Az alkalmazkodás megerõsítése (megelõzés, védekezés, kárenyhítés, helyreál-

lítás).
– A társadalom környezettudatosságának növelése.
Mindezek érdekében indokolt egy új és komplex kutatási projektet szervezni „Klí-

maváltozás és Biztonság” címmel. Ezen belül három prioritás jelölhetõ ki:
– A természetes és a természeteshez közel álló ökoszisztémák és a természeti erõ-

források (levegõ, víz, talaj, ásványi nyersanyagok) megõrzése.
– Az alapvetõ emberi szükségletek biztosítása.
– A kritikus infrastruktúrák védelme.
A „Klímaváltozás és biztonság” kutatási projekt megvalósításában valamennyi tu-

dományág (társadalomtudományok, természettudományok, agrártudományok, orvosi
tudományok, mûszaki tudományok) érdekelt.

A humán dimenzió vizsgálata különösen indokolt, mert a korábbi hasonló vagy közel
álló projektekben viszonylag kevés figyelmet kapott ez a terület.

5. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK JAVASLATOK

1. Munkánkban jellemeztük hazánk legfontosabb feltételesen megújuló természeti erõ-
forrását képezõ talajaink környezeti érzékenységét/sérülékenységét, elemeztük en-
nek okait és befolyásolási lehetõségeit. Különös figyelmet fordítottunk a várható
klíma/idõjárás-változások talaj-vízháztartási hatásaira, illetve ennek anyagforgal-
mi következményeire.

2. Megállapítottuk, hogy a felszínre jutó víz talajba szivárgásának és a talajban történõ
hasznos tározásának elõsegítése eredményesen járul(hat) hozzá az idõjárási szélsõ-
ségek káros hatásainak tompításához, a szélsõséges vízháztartási helyzetek (árvíz,
belvíz, túlnedvesedés – aszály) kockázatának, valószínûségének, gyakoriságának,
tartamának, mértékének csökkentéséhez, kedvezõtlen gazdasági, környezeti és tár-
sadalmi következményeinek elhárításához, megelõzéséhez. A talaj vízgazdálkodá-
sának tudományosan megalapozott szabályozását ezért egyetlen környezetvédelmi,
vízgazdálkodási, agroökológiai, mezõgazdaság-fejlesztési vagy agrár-környezetvé-
delmi program sem nélkülözheti.

3. A klíma hosszú- és rövid távú változásai: a hõmérséklet-változások, a csapadék
mennyisége, formája, minõsége és intenzitása meghatározó domborzatformáló té-
nyezõk, s így közvetlenül és közvetve egyaránt befolyásolják az épített környezet
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morfodinamikai állapotát is. A fagy hatására módosul a talajok állékonysága, ter-
helés hatására azok könnyen deformálódnak. Ennek jellemzésére irányuló
mikrogeomorfológiai kutatásaink eredményesen járulhatnak hozzá a fagy hatására
bekövetkezõ útkárok (felfagyás, fagyemelés, kátyúk, mikropondingok stb.) mér-
sékléséhez, jelentékenyen csökkentve azok kijavításának költségeit.

4. Módszert alkalmaztunk és mutattunk be a térségi kitettségen, érzékenységen és al-
kalmazkodó képességen alapuló éghajlatváltozási sérülékenység vizsgálatára, ele-
mezve annak kockázati tényezõit. Meghatároztuk a legfontosabb környezetérzékeny-
ségi és klímasérülékenységi problémák (aszály és mezõgazdaság; ár-belvíz és épített
környezet; biodiverzitás, vizes élõhelyek; erdõk, erdõtûz; emberi egészség, városi
hõhullámok) lehetséges és kistérségi szinten elõállítható indikátorait és összefog-
laltuk azok adatbázis-hozzáférhetõségeit. Mindezek alapján alternatív lehetõsége-
ket fogalmaztunk meg az érzékenységhez igazodó, vagy az azt megváltoztató in-
tézkedések lehetséges körére és várható hatásaira vonatkozóan.

5. Eredményeink tudományosan sokoldalúan megalapozott beavatkozási alternatí-
vákat nyújtanak olyan kormányzati tevékenységekhez, mint a különbözõ hazai és
EU stratégiai tervek és programok a környezetvédelem, természetvédelem, vi-
dékfejlesztés, agrárstratégia, vízgazdálkodás, vízgyûjtõtervezés, területhasználat,
földhasználat, talajvédelem területén.

6. Rámutattunk a munka továbbfolytatásának nélkülözhetetlen fontosságára, elsõ-
sorban a regionalitás és tematikai gazdagítás irányában; valamint a döntéshozási
hierarchia különbözõ lépcsõfokain állókkal (gazdálkodók ? kormányzat) szembeni
sokoldalú közvetlen párbeszéd szükségességére, mind a tényleges problémák meg-
ismerése, mind pedig a felkészülési/beavatkozási/alkalmazkodási lehetõségek és al-
ternatívák megismertetése és bevezetésének ösztönzése irányából. A kapcsolatrend-
szer jobb feltárására, a megelõzésre és a védekezésre elsõsorban négy terület
fejlesztése szükséges:
– a természeti és társadalmi folyamatok megfigyelése, mérése, a várható irányza-

tok modellezése, elõrejelzése;
– a légkörbe jutó üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése;
– az alkalmazkodás (megelõzés, védekezés, kárenyhítés, helyreállítás) megerõsí-

tése;
– a társadalom környezettudatosságának növelése.
Munkánknak a regionalitás irányában történõ továbbfejlesztését, valamint a társa-

dalom környezettudatosságának növelését nyílt párbeszéd-fórumok megszervezésével
tervezzük kiegészíteni, s a stratégiai szakpolitikai döntések tudományos megalapo-
zottságát ily módon még hatékonyabban segíteni.
7. Mindezek érdekében indokolt egy új és komplex kutatási projektet szervezni „Klí-

maváltozás és biztonság” címmel. Ezen belül három prioritást tartunk szükségesnek:
– a természetes és a természeteshez közelálló ökoszisztémák és a természeti erõ-

források (levegõ, víz, talaj, ásványi nyersanyagok) megõrzése;
– az alapvetõ emberi szükségletek biztosítása, az életminõség javítása;
– a kritikus infrastruktúrák védelme.
A „Klímaváltozás és biztonság” kutatási projekt megvalósításában valamennyi tu-

dományág (társadalomtudományok, természettudományok, agrártudományok, orvosi
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tudományok, mûszaki tudományok) érdekelt. A humán-diverzió vizsgálata különösen
indokolt, mert a korábbi hasonló vagy közelálló projektekben ez a terület viszonylag
kevés figyelmet kapott.

6. AJÁNLÁSOK A KORMÁNYZAT SZÁMÁRA

Az elvégzett módszertani kutatások alapján a központi és a regionális közigazgatás, a
szakpolitikai döntéselõkészítés számára a következõ ajánlásokat tesszük:

– Az éghajlati sérülékenység magyarországi regionális vonatkozásainak feltárásá-
ra célprogramot kell indítani a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, illetve a
2009–2010 évekre vonatkozó Nemzeti Éghajlatváltozási Program keretei között.

– Regionális Fórumok szervezésével tájékoztatni szükséges a hazai régiók, me-
gyék, kistérségek érintett önkormányzatait és hatóságait, valamint a helyi gaz-
dasági és civil szervezeteket.

– Vizsgálni kell az éghajlati sérülékenység figyelembevételével differenciált
támogatás- és fejlesztéspolitika lehetõségeit, különösen a mezõgazdasági ki-
fizetések, az ERFA-ból finanszírozott támogatások és a hazai forrású területfej-
lesztési célelõirányzatok vonatkozásában.

A TÁRGYKÖRBEN MEGTARTOTT RENDEZVÉNYEK, ELÕADÁSOK

Várallyay György: A prognosztizált éghajlatváltozás talajtani/talajhasználati kihívásai. XXXII. Óvári
Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár, 2008. október 9.

Várallyay György: A talaj szerepe az idõjárási és vízháztartási szélsõségek kedvezõtlen környe-
zeti hatásainak tompításában. IPCC-FAO „Klímaváltozás” Tanácskozás, Budapest, 2008.
október 28.

Várallyay György: Talajdegradációs folyamatok és szélsõséges vízháztartási helyzetek mint kör-
nyezeti problémák a Kárpát-medencében. „A fenntartható fejlõdés és a megújuló természeti
erõforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében” Konferencia, Pécs, 2008.
november 10.

Várallyay György: Risk reduction of extreme hydrological events and soil moisture regime with
rational land use and soil management. 18th International Poster Day, Institute of Hydrology,
Bratislava, 2008. november 13.

Várallyay György: A klímaváltozás várható hatása Magyarország talajaira. Klíma KKT Konferen-
cia, Budapest, 2008. december 4.

Várallyay György: A hazai környezetállapot vizsgálata különös tekintettel a klímaváltozásra. MeH–
MTA 2008–2009. évi kutatások (VI. ütem) részbeszámolója, MTA, Budapest, 2009. február 26.

Várallyay György: Talajaink 2008-ban. OMSZ tudományos ülés: A 2008. év értékelése környeze-
tünk szempontjából. Budapest, 2009. március 3.

Várallyay György: A talaj szélsõséges vízgazdálkodása és a talajdegradációs folyamatok, mint
környezetvédelmi problémák a Kárpát-medencében. Magyar Professzorok Világtanácsának
Környezetvédelmi Konferenciája, Veszprém, 2009. március 20–21.

Várallyay György: A mezõgazdasági vízgazdálkodás jövõje és a klímaváltozás. Kecskeméti Szak-
mai Esték, 2009. április 9.

Várallyay György: Soil–water relationships for multifunctional agriculture. „TEMPUS SATET”
Dissemination Conference, Cairo/El-Mansoura, Egypt, 15–21 May, 2009.

A hazai környezetállapot vizsgálata, különös tekintettel…



302

Várallyay György: Talajaink környezeti érzékenysége/sérülékenysége, különös tekintettel a klíma-
változásra. „A klímaváltozás és a hazai környezetállapot összefüggéseinek vizsgálata” Kor-
mányzati Fórum, Budapest, 2009. május 28.

Pálvölgyi Tamás: Az éghajlatváltozás okozta komplex természeti, társadalmi, gazdasági sérülé-
kenység regionális dimenziói. „A klímaváltozás és a hazai környezetállapot összefüggéseinek
vizsgálata” Kormányzati Fórum, Budapest, 2009. május 28.

Láng István: Klímaváltozás és biztonság. „A klímaváltozás és a hazai környezetállapot összefüg-
géseinek vizsgálata” Kormányzati Fórum, Budapest, 2009. május 28.

A TÁRGYKÖRBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK

Angal Z. L. A helyi szintû éghajlatváltozási programok helyi tapasztalatai.
Bukovics I. Klimatikus extrémitások adaptációs modellje.
Csete L., A klímaváltozás hatására kibontakozó paradigmaváltási kényszer a természeti erõforrás-

ok hasznosításában.
Dezsény Z., Elemi károk jellege és elõfordulásuk Magyarországon.
Farkas, Cs., Hagyó, A., Horváth, E., Várallyay, Gy., 2008. A chernozem soil water regime response to

predicted climate change scenarios. Soil and Water Research. 3. (Special Issue, 1). 558–567.
Farkas Cs., Hagyó A., Horváth E. & Várallyay Gy., 2008. Csernozjom talaj vízgazdálkodásának

vizsgálata a prognosztizált klímaváltozások függvényében. KLÍMA-21 Füzetek. (Megjelenés
alatt)

Farkas Cs., Hernádi H., Makó A. & Máté F., 2009. Mészlepedékes csernozjom talajaink egyes
talajváltozatainak klímaérzékenysége. KLÍMA-21 Füzetek. (Megjelenés alatt)

Pálvölgyi T., 2008. Az éghajlatváltozás hatásai az épített környezetre és az infrastruktúrára. In:
Fodor I. & Suvák A. (Szerk.) 2008. A fenntartható fejlõdés és a megújuló természeti erõforrás-
ok környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében. Pécs: MTA Regionális Kutatások
Központja.

Pálvölgyi T., 2008. Gazdaság, társadalom, infrastruktúra. In: Harnos Zs., Gaál M. & Hufnagel L.
(Szerk.) 2008. Klímaváltozásról mindenkinek. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem hivata-
los kiadványa.

Pálvölgyi, T. & Hunyady, A., 2008. Common methodological framework of CLAVIER Impact
Case Studies. In: Database on the statistical-empirical interrelations between the high resolution
climate indicators and the parameters of impact issues. CLAVIER Report, www.clavier-eu.org

Pálvölgyi T., 2008. Klímasérülékenység regionális értékelésének módszertana.
Pálvölgyi T., 2008. Klímaérzékenység a stratégiai környezeti vizsgálatokban.
Várallyay Gy., 2008. A prognosztizált éghajlatváltozás talajtani/talajhasználati kihívásai. In: XXXII.

Óvári Tud. Nap, 2008. okt. 9. NYME–MÉK. Mosonmagyaróvár. CD ROM.
Várallyay Gy., 2009. Soil degradation processes and extreme soil moisture regime as environmental

problemsi n the Carpathian Basin. In: Halasi-Kun, g. J (Ed.) 2009. Scientific and Social-
Institutional Aspects of Central Europe and USA. Vol. XXXVIII–XXXIX. Pollution and Water
Resources, Columbia University Seminars Proceedings. 181–208.

Várallyay Gy., 2009. A talaj szerepe az idõjárási és vízháztartási szélsõségek káros hatásainak
mérséklésében. Hidrológiai Társaság Vándorgyûlése, Baja. (Megjelenés alatt)

Várallyay Gy., 2009. Talajaink 2008-ban. In: A 2008. év értékelése. OMSZ. (Megjelenés alatt).
Várallyay Gy. & Farkas Cs. 2008. A klímaváltozás várható hatásai Magyarország talajaira. In:

Klímaváltozás: környezet–kockázat–társadalom. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház. 91–129.
Várallyay, Gy., Farkas, Cs., László, P. 2008. Soil tillage against extreme moisture regimes. In: 5th

International Soil Conference „Soil Tillage – New Perspectives”. ISTRO Czech Brarnch, Brno.
231–238.

Várallyay György, Láng István


