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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, hogy milyen folyamatok révén jutottunk el idáig. 

 

A karbon a természetben 
A Föld légkörének tömege 5,275∙1015 tonna. A széndioxid sűrűsége kb. 44/29 = 1,517-szer 

nagyobb a levegő átlagos sűrűségénél, ami azt jelenti, hogy a 400 milliomod térfogatrész kb. 
607 milliomod tömegaránynak felel meg. Ebből számolva a légkörben jelenleg 3,2∙1012 tonna 
széndioxid van. Ennek karbontartalma ennek 12/44-ed része, azaz 873 Gt. Az iparosodás 
kezdete előtti, lényegében a XIX. század elejéig terjedő időszak feltételezett 275 ppm 
koncentrációjához pedig kereken 600 Gt karbon-tartalmú 2,2∙1012 tonna széndioxid tartozik. 
Ehhez képest a legtöbb népszerűsítő forrás (pl. IPCC 2001, Wikipédia) általában 720 Gt 
légköri karbon tartalmat ad meg, ami kb. a ’70-es évek közepe 330 ppm koncentrációjának 
felel meg. 

A további formákban tárolt karbon mennyiségek Gt-ban hozzávetőlegesen a következők: 

Tengerek, óceánok: 38 400 
ebből: szerves: 1 000 

Szilárd kéreg: >75 000 000 
ebből: tüzelőanyagok: 4 130 
ezen belül: 
 szén 3 510 
 olaj 230 
 földgáz 140 
 egyéb (pl. tőzeg) 250 

Szárazföldi bioszféra: kb. 2 000 
ebből élő: 600-1 000 
 elhalt: 1 200 

Az, hogy a 270-280 ppm koncentráció lényegében a Würm 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, de 
nagyjából 120 Gt/év érték körüli lehet a fotoszintézissel megkötött karbon mennyisége a 
szárazföldi növényzetben és ugyanennyi a légzéssel és rothadással a légkörbe visszakerülő 
mennyiség. A tenger és a légkör karbon-cseréje mindkét irányban kb. 90 Gt/év. A szárazföldi 
élővilágban és a tengerekben tárolt karbon közötti forgalom ezekhez az értékekhez képest 
elhanyagolható. 

A karbon-ciklus vázlatát az IPCC 2001 alapján az 1. ábra mutatja. 



 
1. ábra. Karbon-ciklus 

Az emberi tevékenység hatása 
A légköri széndioxid koncentráció növekedése egyértelműen az emberi tevékenység 

hatására következett be. Az emberiség a termelés fokozásával olyan folyamatokat indított el, 
amely mindkét irányban beavatkozott az évezredek alatt kialakult egyensúlyi folyamatokba. A 
beavatkozás egyik eleme az, hogy a növekvő ipari termelés a fosszilis tüzelőanyagok 
fokozódó felhasználását igényelte. Ez közvetlen csatornát nyitott a szilárd kéregben tárolt 
karbon egy része – a tüzelőanyagok karbonja – számára, a légkörbe kerülésre. A másik 
beavatkozás az emberiség létszámának növekedésével párhuzamosan növekvő élelmiszer- és 
területigény kielégítése érdekében végzett erdőirtásoknak a nyelőket – a fotoszintézis 
kapacitást – csökkentő hatása. Ezen belül is kiemelkedő jelentősége van a trópusi 
esőerdőknek, mert nem csak a tárolt karbon tömeg tekintetében dominánsak a szárazföldi 
élővilágon belül, hanem a fotoszintézis tevékenysége is sokkal intenzívebb, mint a mérsékelt 
égövi és boreális növényzetnek. Ugyanakkor az emberiség erdőirtása is nagyobb mértékben 
érintette és érinti, mint más területek erdőségeit. 

Nyilvánvaló, hogy a karbon kibocsátás növekedése és a karbon nyelők csökkenése a 
légkörben tartózkodó karbon mennyiség növekedését eredményezte. Mielőtt e folyamatok 
mennyiségi viszonyait áttekintenénk, nézzük meg a légköri karbon mennyiség változásának 
mért adatait. 

A légköri karbon koncentráció változása 
A pontos légköri háttér-koncentráció mérésekhez olyan mérőállomásokat kellett létrehozni, 

amelyek távol esnek a nagy kibocsátási 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 (2. ábra). A Mauna Loa 
Observatory (MLO) 1958 óta folyamatosan szolgáltatja a széndioxid és más légköri 
nyomgázok koncentráció adatait. 

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


 
2. ábra. Mauna Loa Obszervatórium 

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 kibocsátásoktól, mint a kiemelt állomások. 

A Mauna Loa Obszervatóriumban mért széndioxid koncentráció értékeket a 3. 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 évi 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 kék vonal a havi mért értékek 
szezonális ingadozásokkal korrigált értékei. Ez az érték 2014 májusára 398,64 ppm. Az utolsó 
évek adatait kinagyítva mutatja a 4. ábra. Ebben látszik, hogy a 2013. májusi átlag már 
nagyon megközelítette a 400 ppm-et, de még nem érte el. 



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

Az adatok alapján megállapítható, a 400 ppm határ átlépése márciusról áprilisra 
következett be. A havi átlagos koncentrációk a 2 hónapra 399,65 ill. 401,3 ppm volt 

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 havi mért és szezonálisan kiigazított koncentráció adatai 2010-től 

Nem ilyen tiszta a kép, ha az adatok mélyére nézünk. Az 5. ábra heti bontásban mutatja az 
utolsó 2 év mért heti átlagos széndioxid koncentráció értékeit 2014. június közepéig. Az első, 
ami ebben az ábrában szemet szúr, az a 400 ppm elérése már 2013. májusának utolsó hetében. 
Pontosabban a honlapjuk 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, de nem állítható bizonyosan. Mindemellett az azért valószínű, hogy a 7 napból volt 
olyan, amikor a napi átlag már túllépett a kerek 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 (6. 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 alá fog kerülni a koncentráció, majd 2015. elején lépi át 
ismét a 400-as határt. Tartósan csak kb. 2017-től várható 400 fölötti érték. 

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. 

 



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

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

 



Mindezen adatok csak az MLO mért értékeire vonatkoztak. Milyen a koncentráció más 
mérőállomásokon? Az összehasonlításhoz az Egyesült Államok által üzemeltetett Barrow 
(BRW), Tutuila, Amerikai Szamoa (SMO) és Déli Sark (SPO) állomásokat választottuk.  

Az USA legészakibb pontján elhelyezett Barrow (Alaszka) állomás az északi szélesség 
71,32° fekvésével jóval az Északi Sarkkörön belül, az Északi Jeges-tenger partján fekszik és 
1973 óta működik. A mostoha körülmények ellenére eddig mindössze néhány hónapnyi 
működési kiesése volt. 

A Tutuila állomás Amerikai Szamoán a trópusi övezetben helyezkedik el (déli szélesség 
14,25°) a Csendes Óceánon, közel az óceánparthoz. 1976 januárja óta mintegy 10-15 
hónapnyi kieséstől eltekintve folyamatosan működik. 

Az antarktiszi Déli Sark állomás a földrajzi pólus közvetlen közelében, attól mintegy 2 km 
távolságban (déli szélesség 89,98°) fekszik 2840 m tengerszínt feletti magasságban. 1975 
végén kezdte meg a méréseket, 1978 végén és 1979-ben volt egy 13 hónapos üzemszünete és 
azóta egészen apró kiesésekkel folyamatosan szolgáltatja az adatokat. 

Ezek a mérőállomások a széndioxidon kívül a különböző freonok, halonok, 
szénhidrogének, aeroszolok, ózon és más légköri nyomgázok koncentrációit is követik és 
természetesen meteorológiai megfigyeléseket is végeznek. 

 
7. ábra. A négy nagy állomás havi méréseinek eltérése a kiegyenlített MLO-adatoktól 

A 7. ábra e kiemelt mérőállomások havi átlagos mért 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 első 4-5 hónapjában tartósan 5-8 
ppm-mel a középérték felett vannak, míg a mélypont általában augusztusban, de 
rövid ideig 10-12 ppm-mel alacsonyabb az összehasonlító értéknél. 



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

• A trópusokon nincs jellegzetes évszakos ingadozás. Ez a trópusokon a növényi 
vegetáció évszakoktól független üzemelésével magyarázható.  

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

• E 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 történik, az elkeveredés időigénye pedig nagy. 

A kibocsátások és nyelők változása  
És a koncentráció növekedésének száraz tényei után nézzük meg, mi lehet ennek a 

növekedésnek a motorja. 

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. Az elterjedt nézet szerint ez a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből 
eredő kibocsátás következménye. Mennyi is ez az emberi tevékenységből származó többlet 
kibocsátás? 

Ez elsősorban attól függ, honnan vesszük az adatokat. A különböző források között akár 
10-15% eltérést is találunk. A továbbiakban az amerikai Environmental Protection Agency 
(US EPA) adatait használjuk. Utolsó, 2009-es adatuk 8,738 milliárd tC/év, ami közel 0,4%-
kal alacsonyabb a rekordot jelentő előző évinél, ez a gazdasági válság hatásának tudható be. 
(Vigyázat! Gyakran találunk 30 Gt/év feletti adatokat is, azok nem karbon, hanem CO2 
tömeget jelentenek. A kettő aránya 11/3 = 3,6667.) A XX. sz. elejétől kezdődő adatokat 
mutatja a 8. ábra. 

Az ábrázolt 110 év kumulált antropogén kibocsátása (a diagram alatti terület) 343 Gt, 
vagyis mintegy 30%-kal több, mint a légköri növekmény. Hova lett a különbözet? A légköri 
széndioxid két fő nyelője a szárazföldi növényvilág fotoszintézise és a tengervízben való 
oldódás. A légköri koncentráció növekedésével mindkét anyagáramnak nőnie kell. 

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 a törvény tévedésében keresendő, 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 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 az 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 (legalábbis addig, amíg az nem ér el extrém nagy értéket). Ennek 
megfelelően a 120 Gt/év növények általi megkötés növekménye a bekövetkezett 45% 
koncentráció növekmény hatására jóval meg kéne haladnia az emberi tevékenységből 
származó kibocsátást. Ez nyilván nem történik meg. Mivel a fényviszonyok jelentős 



változásáról nem beszélhetünk, nyilván a fotoszintézisben résztvevő növénytömeggel van a 
baj. 

 
8. ábra. A világ összes széndioxid kibocsátás, 1900-2009. 

A világ fotoszintézis kapacitásának legalább háromnegyede a trópusi esőerdőkben 
található. Ugyanakkor ez az erdőtípus szenvedte el a legnagyobb területveszteséget. A 
területcsökkenést a 9. ábra mutatja be az ausztriai St. Ruprecht ob Murau famúzeumának 
képe alapján. A képen a zöld szín jelzi a 2005 körüli esőerdő területet, amely az adataik 
szerint kb. 18 millió km2-t borított, vagyis a szárazföld területének 12%-át. A sötét terület 
jelzi, hogy 1940 óta mennyivel csökkent az esőerdő terület. Ez az 1940-es eredeti terület kb. 
40%-a. Ne felejtsük el, hogy 1940-re is már a természetes esőerdők jelentékeny részét 
kiirtották, így nem lehet túlzás azt állítani, hogy mára trópusi erdők fele eltűnt.  

Mennyi karbon kerülhetett a légkörbe az esőerdők fogyása következtében? Erre egy NASA 
által koordinált, széleskörű összefogással végzett felmérés eredménye ad támpontot. 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 közel 500 Gt karbon volt, vagyis a csökkenés mértéke 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 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. Afrikában 10,7 Gt, Dél-Amerikában 17 Gt, Délkelet-Ázsiában 8,7 Gt 
a csökkenés és ezt csak részlegesen kompenzálja az európai, észak-amerikai és Ázsia nem 
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trópusi részein található növekmény. Ez azt jelenti, hogy 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 ezer km2-nyi esőerdő 60 éven belül elfogy. 

 

 
9. ábra. Az esőerdők területének csökkenése 

 

Összefoglalás, következtetések 
Átléptünk egy nem túl látványos határt. Ennek már csak azért sem kell túlzott jelentőséget 

tulajdonítani, mert ha pl. ppm helyett g/m3-ben jegyeznénk a széndioxid koncentrációt 
(aminek persze nem sok értelme lenne), akkor most 0,792 g/m3-nél tartanánk, ami messze 
nem kerek érték. Mégis megpróbáltam kihasználni az alkalmat arra, hogy néhány dolgot 
összefoglaljak arról, amit tudunk és arról, amit nem tudunk egzaktul.  

Mint látható volt, a légköri széndioxid koncentrációt a Föld sok pontján mérik igen nagy 
pontossággal. A bizonytalansági sáv a legjobb méréseknél mindössze 0,3 ezrelék. A 
koncentráció jelentős tér- és időbeli ingadozást mutat, ezért korrekt módon legfeljebb olyant 
mondhatunk, hogy 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. 

Amit ennél sokkal kevésbé tudunk: miből adódik a növekedés? Látszólag egyszerű a 
válasz, az emberi tevékenységből származó többletkibocsátásból és a nyelők emberi 
tevékenységből származó csökkenéséből. De nem tudjuk megnyugtató módon megmondani, 
hogy a 2 ok közül melyik milyen arányban felelős a növekedésért. Pedig ennek azért nagy a 
jelentősége, hogy megalapozott döntéseket lehessen hozni a további romlások 
megakadályozásának irányairól.  



Már a kibocsátásoknál is jelentős a bizonytalanság. A különböző országokból és 
technológiákból származó adatok összegzése is csak kb. 10%-os bizonytalansággal 
lehetséges. Ez a különböző szervezetek által gyűjtött adatok összehasonlításából jól kitűnik. 

A legnagyobb bizonytalanságot az élő biomasszában tárolt tömeg megváltozásánál 
találhatunk. Ezen belül is a széndioxid legfontosabb nyelőjének, a trópusi esőerdők élő 
tömegének és fogyásának meghatározása a legbizonytalanabb. Az erre vonatkozó számok 
bizonytalansága 20…50%-ra becsülhető. 

Az iparosodás kezdetei óta a fotoszintézisben döntő szerepet játszó trópusi esőerdők 
tömegének csökkenése csak mintegy 20-40%-kal marad el az antropogén széndioxid-
kibocsátási többlettől. Ezt csak részben kompenzálja a mérsékeltégövi erdők utóbbi 
évtizedekben tapasztalható terjeszkedése. 

 

Források 
EPA: Global Greenhouse Gas Emissions Data  

http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_2009.ems 

Facts about the rainforest 
http://www.savetherainforest.org/ 

FAO: State of the World’s Forests. Rome, 2012 

FAO: Global Forest Resources Assessment 2010. Rome, 2010 

IEA: CO2 Emissions from Fuel Combustion. IEA Statistics. Paris, 2011. 

IEA: Key Word Energy Statistics 2007-2013 kötetek. IEA, Paris. 

IPCC: Climate Change 2001 The Scientific Basis. Cambridge University Press, 2001. 

New NASA map reveals tropical forest carbon storage 
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110531155645.htm 

World Energy Consumption Since 1820 in Charts 
http://ourfiniteworld.com/2012/03/12/world-energy-consumption-since-1820-in-
charts/ 

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

http://www.esrl.noaa.gov/gmd 

http://www.met.hu/omsz/ 

http://keelingcurve.ucsd.edu/ 
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