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Abstract 
The concentration of carbon dioxide in Earth's atmosphere has exceeded the 400 ppm limit. It's not a 
spectacular event, such as an internal Schengen border crossing: we do not realize immediately, we 
can stepping here and there, but finally we have reached a new area. In this context, it is worth 
reviewing the evolution of carbon dioxide concentration and how we got this far. 
 
Összefoglaló 
A Föld légkörének széndioxid koncentrációja átlépte a 400 ppm-es határt. Nem egy látványos 
esemény, olyan, mint egy schengeni belső határ átlépése: észre sem vesszük azonnal, lépdelhetünk ide-
oda, de mégiscsak egy új területre jutottunk. Ennek kapcsán érdemes áttekinteni, a széndioxid 
koncentráció alakulását és azt, hogy milyen folyamatok révén jutottunk el idáig. 

 

1. A KARBON A TERMÉSZETBEN 

A Föld légkörének karbontartalma az iparosodás kezdete előtti, állandó 275 ppm (milliomod 
térfogatrész) koncentrációja mellett 600 Gt volt. A jelenlegi 400 ppm-hez 873 Gt tartozik. 

A tengerekben és a szilárd kéregben tárolt karbon mennyiségek ehhez képest több 
nagyságrenddel nagyobbak. A karbon-forgalom szempontjából fontosabb mennyiségek a szerves 
formában létező karbon, ami a szárazföldi élővilágban kb. 2000 Gt (ennek kb. 40%-a élő, a többi 
elhalt), a vízi élővilágban 1000 Gt körüli, a tüzelőanyagokban tárolt 4000…4200 Gt. 

 
1. ábra. Karbon-ciklus (a zárójeles számok nem szerepelnek az eredeti ábrában, azok a dolgozatban 

szereplő, eredetitől eltérő értékek) 
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Az, hogy a 270-280 ppm koncentráció lényegében a Würm (legutóbbi) jégkorszak vége óta, 
azaz kb. 10 000 éve állandó értéken maradt az iparosodás kezdetéig, arra mutat, hogy a széndioxid 
légkörbe kerülési folyamatai és a kikerülési folyamatok e hosszú időszakban egyensúlyban voltak. A 
különböző források a karbon-forgalmat különböző értékekben adják meg, az 1. ábra az IPCC adatai 
alapulvételével mutatja a tárolt karbon és karbon-forgalom adatokat. 

2. A LÉGKÖRI KARBON KONCENTRÁCIÓ VÁLTOZÁSA 

A pontos légköri háttér-koncentráció mérésekhez olyan mérőállomásokat kellett létrehozni, 
amelyek távol esnek a nagy kibocsátású helyektől, elsősorban Észak-Amerikától, Európától és Távol-
Kelet ipari zónáitól. Kézenfekvő volt elsőként a Hawaii szigetek kiválasztása. Az első és legrégebben 
működő ilyen állomást az USA NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) keretében 
a szigetcsoportnak nevét adó Hawaii sziget Mauna Loa nevű tűzhányójának északi oldalában, 3397 m 
magasságban hozták létre. A Mauna Loa Observatory (MLO) 1958 óta folyamatosan szolgáltatja a 
széndioxid és más légköri nyomgázok koncentráció adatait. 

Azóta egy sor további állomást hoztak létre, amelyek közül a legjelentősebbek a Barrow 
(Alaszka északi partján), a Tutuila (Amerikai Samoa) és a Déli Sark állomás. A teljes hálózat 45 
országban és óceáni hajókon összesen 140 állomást foglal magába. A hálózat tagja a magyarországi 
háttér-szennyezettség mérő állomáson (Hegyhátsál, Vas megye) is, ahol már 2006-2007-ben is mértek 
400 ppm-et meghaladó értékeket. Ennek oka, hogy nincs olyan távol a nagy kibocsátású területektől, 
mint a kiemelt állomások. 

A Mauna Loa Obszervatóriumban mért széndioxid koncentráció értékeket a 2. ábra mutatja be. 
A 2014 júniusában publikált diagram utolsó adata a május havi átlag, amely 401,85 ppm volt. Az ábra 
jól mutatja a folyamatos növekedést és az éves periodicitású ingadozást is. Az éven belüli változást az 
ábra bal felső sarkában levő betét mutatja. Ebből látszik, hogy a legmagasabb havi átlagértékeket 
májusban, a legalacsonyabbakat szeptemberben vagy októberben mérik. A nagy diagramban a kisebb 
hullámzást mutató vonal a havi mért értékek szezonális ingadozásokkal korrigált értékeit mutatja. Ez 
az érték 2014 májusára 398,64 ppm.  

 
2 ábra. Havi átlagos mért és szezonálisan kiigazított koncentrációk az MLO mérései alapján 
Az utolsó évek adatait kinagyítva mutatja a 3. ábra. Ebben látszik, hogy a 2013. májusi átlag 

már nagyon megközelítette a 400 ppm-et, de még nem érte el azt. 
Az adatok alapján megállapítható, hogy a 400 ppm határ átlépése márciusról áprilisra 

következett be. A havi átlagos koncentrációk e 2 hónapra 399,65 ill. 401,30 ppm volt 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Oceanic_and_Atmospheric_Administration


 
3. ábra. Az MLO havi mért és szezonálisan kiigazított koncentráció adatai 2010-től 

A napi átlagokat nézve az is mondható, hogy a túllépés 2014. március 30-án történt meg. A napi 
átlagos koncentrációk március végén: 

• március 28.: 399,47 ppm 
• március 29.: 399,97 ppm 
• március 30.: 400,13 ppm 
• március 31.: 400,48 ppm 

 
4. ábra. Az MLO-ban mért heti átlagos koncentrációk adatai 2012 közepétől 

Nem ilyen tiszta a kép, ha az adatok mélyére nézünk. A 4. ábra heti bontásban mutatja az utolsó 
2 évben mért adatok alapján számított heti átlagos széndioxid koncentráció értékeit 2014. június 
közepéig. Az első, ami ebben az ábrában szemet szúr, az, hogy a 400 ppm-et már 2013. májusának 
utolsó hetében elérték. Pontosabban az MLO honlapja ezt az értéket 400,01 ppm-nek adja meg, de a 
koncentráció értékek bizonytalansági sávját ±0,12 ppm-re becsülik. Vagyis valószínűsíthető, hogy a 
heti átlag 400-at elérte ugyan, de nem állítható bizonyosan. Mindemellett az azért valószínű, hogy a 7 
nap között volt olyan, amelyen a napi átlag már túllépett a kerek 400-as értéken. 

A másik feltűnő dolog, hogy a változás nem monoton. Az előzőekben célirányosan kiválasztott 
március végi adatok szép, monoton trendje mellett látható, hogy azt megelőzően a heti átlagos 
koncentráció már március közepén átlépte a 400-at (400,55 ppm), majd egy kissé visszaesett. 



Még bizonytalanabb a kép, ha a napi átlagos koncentrációkat nézzük (5. ábra). Ebben már még 
rapszodikusabb ingadozások láthatók. Továbbá az is látszik, hogy a vége felé (az utolsó adat június 
19.) már elkezdődik a nyár eleji csökkenés. Nem nagy merészség megjósolni, hogy július-augusztusra 
ismét 400 ppm alá fog kerülni a koncentráció, majd 2015. elején lépi át ismét a 400-as határt. Tartósan 
csak kb. 2017-től várható 400 ppm fölötti érték. 

 
5. ábra. Az MLO-ban mért napi átlagos koncentrációk adatai 2012 közepétől 

Az ábrák alapján – figyelembe véve az elmúlt évek kb. 2 ppm/év növekedési ütemét – azt is 
biztosan meglehet jósolni, hogy egy éven belül a szezonálisan kiigazított érték is meg fogja haladni a 
400 ppm-et. 

Mindezen adatok csak az MLO mért értékeire vonatkoztak. A további nagy állomások közül 
Barrow (BRW, Alaszka északi csücske) az északi szélesség 71,32°-nál jóval az Északi Sarkkörön 
belül, Tutuila állomás Amerikai Szamoán a trópusi övezetben helyezkedik el (SMO, déli szélesség 
14,25°), az antarktiszi Déli Sark állomás a földrajzi pólus közvetlen közelében (SPO, déli szélesség 
89,98°) fekszik 2840 m tengerszint feletti magasságban fekszik.  

 
A 6. ábra e kiemelt mérőállomásokon mért havi átlagos CO2 koncentráció értékeinek eltérését 

mutatja be az MLO szezonálisan kiigazított értékeitől a 2008-2012 években. Az ábrából az alábbi 
következtetések vonhatók le: 
• A Mauna Loa-i mérések kb. ±3 ppm évszak szerinti ingadozást mutatnak.  
• A Barrow állomás méréseinél az éven belüli ingadozás egy közel 20 ppm szélességű sávot foglal 

el. A magas értékek az év elején tartósan 5-8 ppm-mel a magasabbak, míg a mélypont általában 
augusztusban, de rövid ideig 10-12 ppm-mel alacsonyabb az összehasonlító értéknél. 



• A Barrow állomáson hosszú ideig fennálló magas koncentráció következtében az évi átlagos 
értékek 1-1,5 ppm-mel magasabbak az MLO értékeinél. 

• A trópusokon (SMO) nincs jellegzetes évszakos ingadozás. Ez azzal magyarázható, hogy a 
trópusokon a növényi vegetáció évszakoktól független életet él.  

• Az Antarktiszon felfedezhető egy csekély (±1 ppm) ellenfázisban jelentkező hullámzás. Ez a déli 
félteke növényzete lényegesen kisebb tömegének és fordított életritmusának tudható be. 

• Ez utóbbi két helyen a középértékek átlag 2, ill. 3,5 ppm-mel alacsonyabbak az északi mérsékelt 
égövi értékeknél. Ennek oka, hogy a széndioxid kibocsátás zöme az északi mérsékelt égövben 
következik be, az elkeveredés időigénye pedig nagy. 

3. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSA 

A légköri széndioxid koncentráció növekedése egyértelműen az emberi tevékenység hatására 
következett be. A termelési tevékenység miatti kibocsátás hozzáadódik a természetes kibocsátásokhoz, 
az emberiség létszámának növekedéséből adódó növekvő élelmiszer- és területigény kielégítése 
érdekében végzett erdőirtások a nyelőket – a fotoszintézis kapacitást – csökkentik. 

 
7. ábra. A világ összes széndioxid kibocsátása emberi tevékenység hatására, 1900-2009. 

3.1. A kibocsátások növekménye  
Mint láthattuk, 873 - 600 = 273 Gt többlet karbon hozta létre a 125 ppm koncentráció 

növekedést, vagyis 1 ppm növekedés kb. 2,2 Gt többletet jelent a légkörben. A jelenlegi évi kb. 2 ppm 
koncentráció növekedésből az is következik, hogy ezek szerint a légköri karbon tömeg évi 4-4,5 Gt-
val nő. Mennyi is az emberi tevékenységből származó többlet kibocsátás? 

Az amerikai Environmental Protection Agency (EPA) adatait szerint az utolsó, 2009-es adatuk 
8,738 milliárd tC/év, ami közel 0,4%-kal alacsonyabb a rekordot jelentő előző évinél, ami a gazdasági 
válság hatásának tudható be. A XX. sz. elejétől kezdődően rendelkezésre álló adatokat a 7. ábra 
mutatja. A különböző források között akár 10-15% eltérést is találunk. 

Az ábrázolt 110 év kumulált antropogén kibocsátása (a diagramon bemutatott görbe alatti 
terület) 343 Gt, vagyis mintegy 30%-kal több, mint a légköri növekmény. A különbözet a nyelők 
intenzitásának növekedésével került ki a légkörből. 

3.2. A nyelők változása  
A légköri koncentráció növekedésének a Henry-Dalton törvény értelmében meg kell növelnie a 

tengervízben oldott széndioxid mennyiségét. Ez – ha az arányosság valóban fennállna – 
nagyságrendekkel nagyobb megkötést jelentene, mint a kibocsátás. Az arányosság azonban nem áll 
fenn. Ennek oka nem abban keresendő, hogy a törvény nem érvényesül, hanem abban, hogy az 
egyensúlyi állapotot ír le. Márpedig egyensúly a légkörrel csak a tengervíz vékony legfelső rétegében 
áll elő ilyen időléptékben. A jégkorszakok és interglaciálisok váltási időszakainak vizsgálata azt 
mutatja, hogy a hőmérsékletváltozásokat csak 10-15 ezer év késéssel követi a légköri széndioxid 
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koncentráció átállása az új értékre. Feltételezhető, hogy a koncentráció-változás hatása is csak több 
ezer éves időállandóval tud érvényesülni. Ez azt jelenti, hogy kell lennie többlet megkötésnek, de 
nagyságrendekkel kisebb, mint amennyi a fent említett törvény szerinti arányosságból következne. 

Növénykísérletek szerint a széndioxid koncentráció növelése növeli a növényprodukciót. 
Azonos fotoszintetizáló felület és azonos fényviszonyok között a megkötött karbon közel arányos a 
koncentrációval. Ennek megfelelően a 120 Gt/a növények általi megkötés növekményének a 
bekövetkezett 45% koncentráció növekmény hatására jóval meg kellene haladnia az emberi 
tevékenységből származó kibocsátást. Ez nyilván nem történik meg. Mivel a fényviszonyok jelentős 
változásáról aligha beszélhetünk, nyilván a fotoszintézisben résztvevő növénytömeggel van a baj. 

A világ fotoszintézis kapacitásának legalább háromnegyede a trópusi esőerdőkben található. 
Ugyanakkor ez az erdőtípus szenvedte el a legnagyobb területveszteséget. Az esőerdők jelenlegi 
területe mintegy 18 millió km2, az 1940-es terület kb. 40%-a.Az esőerdők irtása azonban jóval előbb 
elkezdődött, így nem lehet túlzás azt állítani, hogy mára az eredeti trópusi erdők legalább fele eltűnt. 

Egy NASA által koordinált, széleskörű összefogással végzett felmérés eredménye ad támpontot 
arra nézve, hogy mennyi karbon tűnt el az esőerdőkből. A 2011-ben publikált felmérés szerint az 
esőerdőkben tárolt karbon tömege 247 milliárd tonnát tesz ki. Figyelembe véve a csökkenésre 
vonatkozó adatokat, feltételezhető, hogy az érintetlen esőerdőkben legalább 500 Gt karbon volt, vagyis 
a csökkenés mértéke legkevesebb 250 Gt-ra becsülhető, ami összehasonlítható nagyságú a 343 Gt 
antropogén többlet kibocsátással. Ennél kevesebbre, kb. 10,5 millió km2-re becsüli a FAO 2012-es 
kiadványa az esőerdők területcsökkenését és 8 millió km2-re a mérsékeltégövi erdőkét. Ez utóbbinak a 
fele már 1700 előtt következett be. 

A FAO 2010-es kiadványa az erdőkben tárolt karbon tömeget kereken 600 Gt-ra becsüli, 
beleértve az erdőtalajok szerves anyagainak karbonját is. Ez az érték 1990-ben még 622 Gt volt, 
vagyis 20 év alatt 3,5% veszteséget becsülnek. Az összes adaton belül azonban jelentősek az eltérések. 
a trópusi területeken jelentős a csökkenés és ezt csak részlegesen kompenzálja az egyéb területeken 
található növekmény. Az adatok azt mutatják, hogy 20 év alatt kb. 36 Gt trópusi erdő eltűnt és 
született kb. feleennyi – a fotoszintézis szempontjából kevésbé értékes – mérsékeltégövi erdő. 

A becslések szerint a trópusi esőerdők területe jelenleg évi 300-350 ezer km2-rel fogy. Ha ez az 
ütem nem csökken, a jelenlegi kb. 18 millió km2-nyi esőerdő 60 éven belül elfogy. 

4. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK 

A címbeli kérdésre tehát az a korrekt válasz, hogy a légkör CO2-koncentrációja a Mauna Loa-i 
Obszervatóriumnál 2014 március 30-án (is!) átlépte a 400-ppm-es határt. Nem először és nem utoljára. 
És máshol ezt máskor teszi (tette) meg. 

A növekedés oka egyértelműen az emberi tevékenység: a többlet kibocsátás és a nyelők 
csökkenése. De nem tudjuk megnyugtató módon megmondani, hogy a fenti két ok közül melyik 
milyen arányban felelős a növekedésért. Pedig ennek a válasznak azért lenne nagy a jelentősége, hogy 
megalapozott döntéseket lehessen hozni a további romlások megakadályozásának mikéntjéről.  

Jelentős ezen adatok bizonytalansága. A kibocsátás meghatározása is csak kb. 10%-os 
bizonytalansággal lehetséges. Ennél jóval nagyobb, 20…50%-ra becsülhető a bizonytalanság az élő 
biomasszában tárolt karbon-tömeg megváltozásával kapcsolatban.  
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