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Bevezetés

A levegõ diszperz kolloid rendszer, amelyet 
gázok keveréke és a keverékben szuszpendált 
formában lévõ cseppfolyós és/vagy szilárd 
részecskék alkotnak. A részecskék mérete né-
hány nanométertõl néhány tíz mikrométerig 
terjedhet. Az ilyen rendszert aeroszolnak 
nevezzük. Az aeroszolok szerepe számos geo-
lógiai, optikai, biológiai, meteorológiai és kémiai 
folyamatban, légköri multifázisú vagy katalitikus 
reakcióban, valamint a biogeokémiai körfolya-
matokban jól ismert. Elegendõ talán csak a 
lösz képzõdésére, a pollennel történõ bepor-
zásra, a Tyndall-jelenségre, a Milliken-kísérletre, 
a Brown-mozgásra vagy az ózonlyuk kialaku-
lására utalni. Az aeroszolokat tehát sikeresen 
felhasználták a tudományos megismerésben, 
illetve eredményesen alkalmazták gyakorlati cé-
lok megvalósítása során. Az elmúlt 10-15 évben 
jelentõsen megnõtt a tudományos érdeklõdés a 
légköri aeroszol iránt. Mindezt elsõsorban az 
antropogén (emberi tevékenység) eredetû 
légköri aeroszol globális éghajlatváltozásban 
játszott szerepének a felismerése, valamint 
a környezetünkre, elsõsorban az emberi 
egészségre kifejtett hatásának az elõtérbe 
kerülése okozta.

Globális éghajlat

Földünk egységnyi felületére 342 W/m2 ener-
giasûrûség érkezik a Napból napfény formá-
jában. A napsugárzás energiaeloszlásának ma- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ximuma a látható tartományban található, 
mintegy 0,5 µm hullámhossznál. A napfény 
energiájának egy része (kb. 31 %-a) visszaverõdik 
az ûrbe elsõsorban a felhõkrõl és a levegõbõl 
(planetáris albedó), másik része (kb. 20 %-a) 
elnyelõdik a levegõben, a maradék (kb. 49 
%) energia eléri a Föld felszínét és elnyelõdik 
benne. Az elnyelt energia a Föld felszínét bi-
zonyos hõmérsékleten tartja, aminek követ-
keztében a Föld mint adott hõmérsékletû 
szilárd test maga is elektromágneses sugár-
zást bocsát ki hõsugárzás (infravörös sugá-
rázás) formájában. E sugárzás energiaeloszlásá-
nak maximuma lényegesen nagyobb a nap-
fény hullámhosszánál; mintegy 10 µm körül 
található. A Föld felszínérõl távozó hõsugár-
zást a levegõ bizonyos, általában nyomnyi 
mennyiségben lévõ összetevõi – a vízgõz, 
szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid, halogé-
nezett szénhidrogének és az ózon – nagy 
(mintegy 90 %-os) valószínûséggel elnyelik. 
Ezen összetevõket nagyon szemléletesen 
üvegházhatású gázoknak nevezzük. A leve-
gõben elnyelt energia (ami a napsugárzás és 
hõsugárzás elnyelésébõl, felhõképzõdéshez 
kapcsolódó látens hõbõl és a légáramlással 
közvetített, konvektív hõbõl tevõdik össze) 
a felszín sugárzásánál kissé nagyobb hullám-
hosszú hõsugárzás formájában emittálódik 
újra 5-6 km ekvivalens magasságból. A kisu-
gárzott energia mintegy 62 %-a térbeli okok 
miatt visszajut a Föld felszínére, és ott el-
nyelõdik, míg a maradék kb. 38 % (235 W/
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m2) az ûrbe távozik. Ez utóbbi érték meg-
egyezik a beérkezõ napenergia elnyelt há-
nyadával: 342×(0,20+0,49), így a Föld energia-
egyensúlyban lévõnek tekinthetõ a környe-
zetével. Az üvegházhatású gázok által elnyelt 
és visz-szajuttatott energia következtében a 
Föld felszínén a globális átlagos hõmérséklet 
+15 °C, szemben a –18 °C-kal, ami az említett 
gázok nélkül alakulna ki. A beérkezõ nap-
energia, az albedó és a hõsugárzás is inho-
mogén eloszlásúak a Földön, ami az elnyelt 
energia konvektív újraelosztásához vezet a 
levegõben és óceánokban létrejövõ, nagy-
léptékû körfolyamatok rendszere révén. 
Ezek közismert példája a Golf-áramlat vagy 
a passzátszelek. Mindezen jelenségek és fo-
lyamatok együttesen alakítják ki a Föld glo-
bális éghajlatát, amit a meteorológiai változók 
hosszú idõtartamra (tipikusan harminc évre) 
vonatkoztatott átlagos értékeivel jellemez-
hetünk. A Föld éghajlata lassan, de folyama-
tosan változik. E természetes változás (fej-
lõdés) elsõsorban a Föld pályájának kismér-
tékû módosulásával, a Nap kisugárzásának 
(napállandónak) a változásával, a planetáris 
albedó természetes átalakulásával és a légkör 
kémiai összetételének természetes változásá-
val függ össze. A fejlõdés során hidegebb 
idõszakok (jégkorszakok) és melegebb (inter-
glaciális) idõszakok váltották egymást; ame-
lyek között a globális átlagos hõmérséklet 
6-8 °C-ot változott. Az interglaciális név arra 
utal, hogy a jégkorszakok általában hosz-
szabb (nagyságrendileg 100 ezer évig), míg 
az interglaciális idõszakok rövidebb ideig 
(átlagosan 10-12 ezer évig) tartottak. A jelen-
legi idõszakot Holocén Interglaciálisnak ne-
vezzük, ami körülbelül 10 ezer évvel ezelõtt 
kezdõdött. A globális éghajlat változása az 
elmúlt száz évben azonban nagyobb mér-
tékû volt, mint amire az elmúlt hatszáz évben 
történt ingadozásából következtetni lehet. A 
globális éghajlat ilyen változását nagy való-
színûséggel az emberi tevékenység okozza.

Az antropogén aeroszol okozta
éghajlati kényszer

Az emberiség szükségleteinek és igényeinek 
kielégítése során üvegházhatású gázokat bo-
csát a levegõbe. Az emisszió olyan mértékû, 
hogy már a gázok globális koncentrációja 
is megnõtt. A szén-dioxid globális légköri 
koncentrációja az ipari forradalom óta 
280 ppm-rõl (milliomod részrõl) 375 ppm-
re (34 %-kal) változott, ami összemérhetõ 
az elõzõ jégkorszak és a jelenlegi intergla-
ciális idõszak átmenetekor bekövetkezett 
növekedéssel. (A hazai szén-dioxid-méré-
sekrõl lásd Haszpra – Barcza, 2005). A na-
gyobb koncentráció miatt a Föld felszínének 
hõsugárzása nagyobb mértékben nyelõdik 
el a levegõben, és kisebb mértékben jut az 
ûrbe. A klímaváltozás egyik alapfogalma 
az éghajlati kényszer, amely kifejezi a Föld 
energiamérlegében szerepet játszó valame-
lyik összetevõ (például CO

2
) változásának 

klimatikus hatását az energiamérleghez 
történõ megváltozott járulék formájában 
(egységnyi területû légoszlopra vonatkoz-
tatva). Az üvegházhatású gázok jelenlegi 

„többlet”-koncentrációja a XVIII. század köze-
péhez viszonyítva a Föld energiamérlegét 
(lényegében 235 W/m2 energiasûrûségû 
kicserélését) ∆Q

G
=+2,43 W/m2 (±10 %) glo-

bális átlagos éghajlati kényszerrel növelik 
meg (IPCC TAR, 2001). Más szóval, az üveg-
házhatású gázok átlagban fûtik a Föld felszí-
nét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a felszín 
hõmérséklete mindenhol növekszik.

Az emberi tevékenység a légköri aero-
szolrészecskék globális koncentrációját is 
megnöveli. Az aeroszol pedig szintén befo-
lyásolhatja a Föld energiamérlegét: közvet-
lenül a napfény és/vagy hõsugárzás szórása 
és/vagy abszorpciója által, vagy közvetve a 
felhõk optikai és mikrofizikai tulajdonságai-
nak megváltoztatásán keresztül. Közvetlen 
éghajlati hatást elsõsorban a szulfát aeroszol, 
a fosszilis tüzelõanyagok égetésével kelet-
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kezõ szerves aeroszol (az aeroszol szerves-
anyag-tartalma), a biomassza égetésébõl 
származó aeroszol, az ásványi por aeroszol, 
illetve a fosszilis tüzelõanyagok égetésével 
keletkezõ korom aeroszol fejtenek ki optikai 
tulajdonságaiknak és méreteloszlásuknak 
köszönhetõen. Ezen aeroszoltípusok emisz-
sziójának jelentõs vagy túlnyomó része az 
emberi tevékenységhez kapcsolódik. A fel-
sorolt aeroszolok okozta közvetlen éghajlati 
kényszer „legjobb becslésére” (és bizonyta-
lansági tényezõjére) rendre a -0,40 (2×), 

-0,10 (3×), -0,20 (3×), -0,60-tól +0,40-ig, illetve 
+0,20 (2×) W/m2 értékek adódnak (IPCC TAR, 
2001). Az aeroszolrészecskék egymással 
keveredhetnek az „öregedés” folyamán, és 
a keveredési állapot befolyásolja az éghaj-
lati kényszert (Jacobson, 2001). A korom 
aeroszol és szulfát aeroszol külsõ vagy belsõ 
keverékeket képezhet, illetve a két állapot 
közötti folytonos átmenetként létrejöhet 
olyan keverék, amelyben a korommagvat 
szulfátréteg veszi körül (burkolt mag). A 
felsorolt keverékekben a korom aeroszol 
éghajlati kényszerét rendre +0,27, +0,78 és 
+0,54 W/m2 értékûnek becsülik. A belsõ, 
homogén keverék a természetben nem rea-
lisztikus, mert a korom nem oldódik vízben, 
viszont az átmeneti állapot elõfordulására 
utaló jelek léteznek. Fontos tudatosítani, hogy 
a burkolt korom aeroszol éghajlati kényszere 
meghaladja a második legfontosabb üveg-
házhatású gáz, a metán értékét (ami +0,48 W/m2). 
A korom aeroszolt grafit kristályrácsú apró 
lapkák alkotják, hagymahéjhoz hasonlóan 
felépülõ 30-40 nm átmérõjû gömböket 
hozva létre, amelyek láncszerû, majd késõbb 
fürtszerû fraktálszerkezetté formálódnak. A 
korom aeroszol szerkezetét az 1. ábrán 
mutatom be.

A Föld felszínének 65 %-át általában kü-
lönbözõ felhõk borítják. A felhõk létrejötté-
hez szükséges termodinamikai feltételek a 
troposzferikus aeroszolnak köszönhetõen 
alakulnak ki a természetben. Az aeroszolré-

szecskék felhõkondenzációs magvakként 
vagy jégkristálymagvakként szolgálnak. 
Mûholdfelvételeken jól kivehetõ a légi és 
hajózási útvonalakon, sõt erdõirtások és 
biomasz-szaégetés közelében kialakuló 
rétegfelhõk csóvája és reflektivitása. Elõször 
a szulfátrészecskéknek, majd késõbb, az 
1990-es évektõl a szerves aeroszolnak 
ismerték fel a felhõképzõdést lehetõvé tevõ 
tulajdonságait (Mészáros, 1992). Az éghajlati ha-
tás szempontjából a finom méretû (2 µm-nél 
kisebb átmérõjû) aeroszolrészecskéknek van 
leginkább szerepük. E részecskék tömegének 
(43±10) %-át szerves vegyületek, (21±11) %-át 
korom, (14±4) %-át szulfát aeroszol és (13±6) 
%-át felszíni kõzet eredetû aeroszol alkotják 
Budapesten (Salma et al., 2005). A szerves 
anyag vízoldható hányada – ami fõvárosunk-
ban átlagosan (36±8) % – játszik szerepet a 
felhõképzõdésben. Több antropogén aero-
szol általában nagyobb számszerinti koncent-

1. ábra • A korom aeroszol mikroszerke-
zetének rajza (a), és egy dízelmotorból 
származó, „fiatal” korom aeroszolrészec-
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rációt jelent; a több részecske és adott 
meny-nyiségû vízgõz kölcsönhatásának 
következményeként viszont több és kisebb 
effektív átmérõjû felhõcsepp alakul ki. Ilyen 
felhõk „fehérebbek” és több napfényt ver-
nek visz-sza a világûrbe (ún. elsõ közvetett 
hatás), ami megnöveli a planetáris albedót, 
és a felszín hûtését eredményezi (Twomey, 
1974). Az ilyen típusú felhõk élettartama 
ráadásul megnõ, „meleg” csapadékot (esõt) 
hozó arányuk pedig csökken (ún. második 
közvetett hatás), mert az esõcseppek mére-
tének mintegy 14 µm-nél nagyobbnak kell 
lenniük ahhoz, hogy kihulljanak a levegõbõl. 
Ez utóbbi jelenség szintén a felszín hûtését 
eredményezi. A felszín hûlése, illetve a 
légoszlop melegedése kihat a hõmérséklet 
függõleges eloszlására is (ún. harmadik köz-
vetett hatás), ami befolyásolja például a víz 
globális körforgását (Ramanathan et al., 2001) 
vagy más légköri összetevõk és állapotjelzõk 
(például légköri nyomanyagok vagy látens 
hõ) vertikális transzportfolyamatait és dina-
mikáját. Az aeroszolrészecskék elsõ közvetett 
hatásának éghajlati kényszere 0-tól -2,0 W/m2 
értékig terjedõ intervallummal becsülhetõ 
(IPCC TAR, 2001). A teljes közvetett aeroszol-
hatás mértéke azonban jelenlegi ismereteink 
szintjén sajnos nem számszerûsíthetõ.

Globális elhomályosodás, bizonytalansá
gok

Az aeroszol közvetlen és közvetett módon 
kifejtett fûtõ és hûtõ hatásai összeadódnak 
a légkör tetejére vonatkoztatva, míg a Föld 
felszínén mindegyik aeroszoltípus csök-
kenti a napsugárzás fluxusát. Más szóval: az 
aeroszol elhomályosodást okoz a felszínen 
tiszta égbolt esetén is. Az elhomályosodás 
inhomogén eloszlású, de valószínûleg 
globális jelentõségû a Földön; globális 
átlagos mértékét 1-2 %-ra becsülik tízéves 
idõtartamra vonatkozóan (Stanhill – Cohen, 
2001). Az elhomályosodás ellentétes hatású 
a Föld felszínének globális felmelegedésével. 

Legújabb elképzelések szerint azonban az 
elhomályosodás az 1960-as évektõl az 1990-
es évekig valóban növekvõ tendenciát mu-
tatott, míg napjainkban inkább már globális 

„kifényesedés” történik, különösen az északi 
féltekén az aeroszolkibocsátás csökkentése 
miatt (Wild et al., 2005). Az éghajlatváltozás 
összefügg számos igen fontos biogeoké-
miai körforgással (például a szén-ciklussal), 
további paraméterekkel és eloszlásokkal, 
valamint több önerõsítõ/öngyengítõ vissza-
csatolással és komplex másodrendû köl-
csönhatásokkal, amelyek mind befolyásolják 
vagy módosítják a jelenséget. Az egyes aero-
szoltípusok járulékának bizonytalansága messze 
meghaladja az üvegházhatású gázok összesített 
bizonytalanságát; különlegesen nagy a közvetett 
aeroszolhatások bizonytalansága. Mindez 
részben az aeroszol térbeli és idõbeli inhomo-
genitásából adódik, részben az aeroszol ké-
miai és fizikai tulajdonságai, valamint a felhõk 
mikrofizika folyamatai közötti komplex 
kapcsolatrendszer eredménye. Mindenesetre 
az aeroszolhoz kapcsolódó ismereteink hiányos-
ságai járulnak hozzá legnagyobb mértékben 
a globális éghajlati modellek szolgáltatta ered-
mények bizonytalanságához.

Az antropogén tevékenységhez kapcso-
lódó globális klímaváltozásban mind az 
üvegházhatású gázok, mind a légköri 
aeroszol fontos szerepet játszanak. Elõbbi a 
globális átlagos felszíni hõmérséklet növeke-
dését eredményezi jól meghatározott mér-
tékben; utóbbi a hõmérséklet csökkenését 
okozza, amelynek számszerûsítése jelenleg 
bizonytalan, de igen jelentõs is lehet. Kissé 
leegyszerûsítve: két, egymással ellentétes 
hatású jelenség: a globális felmelegedés és 
a globális elhomályosodás alakítja a Föld 
éghajlatát, és az egymást többé-kevésbé 
kioltó hatással magyarázható, hogy a Föld 
felmelegedése az elmúlt, valamivel több mint 
száz évben csupán (0,7±0,2) °C mértékû volt 
a korábbi, (az aeroszolt elhanyagoló) 1,5-2°C 
nagyságú elõrejelzésekkel szemben. Ebbõl 
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a szempontból sokkal adekvátabb globális 
éghajlatváltozásról beszélni a globális felme-
legedés helyett. Az antropogén tevékeny-
séghez kapcsolódó légköri aeroszol éghajlati 
hatásának jelentõségét és kvantifikálását az 
INDOEX kísérletben tanulmányozták célirá-
nyosan (Krishnan – Ramanathan, 2002). Az 
eredményekbõl arra következtetünk, hogy 
az aeroszol éghajlati jelentõssége meghaladja 
(akár tízszeresen is) az eddigi modellszámí-
tások becsléseit. A 2001. szeptember 11-i, 
USA-beli terrortámadás után elrendelt 
repülési tilalom négy napjára vonatkozó 
meteorológia adatok korábbi adatsorokkal 
történõ összehasonlítása is arra utal, hogy az 
antrogopén aeroszolhatás igen jelentõs (Tra-
vis et al., 2002). Ezek következtében azonban 
a gázok melegítõ hatása eredõjének is inten-
zívebbnek kell lennie, hiszen a Föld globális 
átlagos hõmérséklete csak kismértékben 
változott az elmúlt évszázadban. A két, el-
lentétes éghajlati hatás tehát valószínûleg 
intenzív, és bizonyos szélsõséges meteoro-
lógiai helyzeteket okozhat aszerint, hogy 
térben és/vagy idõben esetleg az egyik vagy 
másik dominanciája alakul ki. Tudatosítani 
kell azonban, hogy az éghajlat nagyon ösz-
szetett és szövevényes rendszer, amelynek 
valamilyen szempontból történõ egyszerû-
sítése könnyen hibás következtetésekhez 
vezethet. A média (tömegtájékoztatás), a 
közvélemény és a politikusok is gyakran és 
könnyedén okolják az éghajlatváltozást a 
természeti csapásokért vagy katasztrófákért. 
A köztük lévõ közvetlen kapcsolat azonban 
nem mindig igazolható tudományosan, és 
gyakran még a kutatói társadalmat is megosztja. 
Mindez a tudásunk, ismereteink és adataink 
hiányából is fakad. A Katrina hurrikán pusztítása 
kapcsán elõtérbe került összehasonlító vizsgá-
latok például azt mutatják, hogy a trópusi 
ciklonok gyakorisága igazából nem nõtt, de 
intenzitásuk és idõtartamuk jelentõsen na-
gyobb lett az elmúlt 30-35 év alatt (Emanuel, 
2005; Scheirmeier, 2005).

Az éghajlat érzékenysége

Az antropogén aeroszol okozta éghajlati 
kényszer nagyfokú bizonytalansága befolyá-
solja a globális éghajlatváltozás elõrejelzését 
is. Az éghajlat érzékenysége kifejezi, hogy 
egy adott perturbáció milyen mértékû ég-
hajlatváltozást eredményez, amit gyakran a 
szén-dioxid koncentrációjának megduplázó-
dása által kiváltott globális átlagos felszíni 
hõmérséklet egyensúlyi növekedésével 
(∆T

2×CO2
) fejezünk ki. A fentieknek megfele-

lõen az éghajlat érzékenysége a következõ 
alakban definiálható:

Az antropogén aeroszol okozta éghajlati 
kényszer nagyfokú bizonytalansága befo-
lyásolja a globális éghajlatváltozás elõrejel-
zését is. Az éghajlat érzékenysége kifejezi, 
hogy egy adott perturbáció milyen mértékû 
éghajlatváltozást eredményez, amit gyakran 
a szén-dioxid koncentrációjának megduplá-
zódása által kiváltott globális átlagos felszíni 
hõmérséklet egyensúlyi növekedésével 
(∆T

2xCO2
) fejezünk ki. A fentieknek megfele-

lõen az éghajlat érzékenysége a következõ 
alakban definiálható:

ahol c a rendszer hõkapacitása (ami elsõ kö-
zelítésben az óceánok hõfelvételébõl becsül-
hetõ), t az idõ és ∆T a globális átlagos hõmér-
séklet változása, amit a ∆Q éghajlati kényszer 
változása okoz. Ez utóbbi a természetes és 
antropogén járulékokat is tartalmazza. Az (1) 
és (2) egyenletek kombinálása lehetõvé teszi 
az éghajlat érzékenységének kifejezését:

∆T
2×CO2

= 1
λ

∆Q
2×CO2

c             =∆Q-λ∆T,
d(∆T )

dt

(1)

(2)

∆T
2×CO2

=∆Q
2×CO2

                    ∆T
           ∆Q – c  d(∆T )
                             dt

(3)
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A (3) számú egyenletben a ∆Q=∆Q
G
+∆Q

A
 

a viszonylag jól ismert, üvegházhatású 
gázok okozta éghajlati kényszert, valamint 
az aeroszol okozta, nagyon bizonytalan, 
de potenciálisan jelentõs éghajlati kény-
szert tartalmazza. A (3) számú egyenlet 
azt mutatja, hogy ha az aeroszol hûtõ 
hatása viszonylag nagy, akkor az éghajlat 
sokkal érzékenyebben reagál a jövõbeli, 
valószínûsíthetõ változásokra. Az éghajlat 
érzékenysége az aeroszol éghajlati hatás 
elhanyagolásakor csupán ∆T

2×CO2
=+1,3°C, 

míg –1.7 W/m2 aeroszol éghajlati kényszer 
esetén (amelyik mindegyik közvetlen és 
közvetett aeroszolhatást magába foglalja) az 
éghajlat érzékenysége eléri a ∆T

2×CO2
=+10°C-ot 

(Andreae et al., 2005). Az utóbbi, egyensúlyi 
érték meglehetõsen nagynak tûnik. Ráadásul 
a hõmérsékletnövekedés 50-70 %-a rövid 
idõn belül jelentkezik. Az aeroszol éghajlati 
kényszerre vonatkozó legfrissebb adatok 
tartományában (–1 és –2 W/m2 között) az 
éghajlat érzékenysége meredeken nõ és 
bizonytalanná válik. Ilyen óriási növekedés 
(pontosabban érzékenység), meghaladja a 
jégkorszak és interglaciális idõszak közötti 
hõmérsékletváltozást, és kívül esik eddigi 
tapasztalataink körén. Rendkívül nehéz 
elõrejelezni bármilyen következményt is; 
a számszerûsítés és a bizonytalanság csök-
kentése pedig több, átfogó és interdiszcipli-
náris alapkutatás és modellfejlesztés nélkül 
nehezen képzelhetõ. Egy adott térségben 
történõ éghajlatváltozást és ennek lehetséges 
következményeit még problematikusabb 
megbecsülni, és egyéb, szakmai háttéris-
meretekre és empirikus kapcsolatkeresésre 
is támaszkodnak általában ilyenkor. A hazai 
változásokkal több dolgozat foglalkozott a 
közelmúltban (például Mika, 2004; Bartholy 

– Mika, 2005); a magyarországi éghajlati jelen-
ségekre adandó lehetséges társadalmi vála-
szokat pedig a VAHAVA projekt keretében 
tanulmányozzák szisztematikus és összefogó 
módon (URL: http://www.vahava.hu).

Diszkusszió

Az üvegházhatású gázok és légköri aeroszol ég-
hajlati szerepének összehasonlításakor tudatosí-
tani kell azonban néhány alapvetõ különbséget. 
1.: a finom méretfrakciójú aeroszolrészecskék 
átlagos troposzferikus tartózkodási ideje ma-
ximum egy-két hét, ellentétben az üvegház-
hatású gázok több tíz, esetenként száz évet is 
meghaladó tartózkodási idejével. Az aeroszol 
hatása tehát elsõsorban rövid idõskálán 
jelentkezik. 2.: az aeroszol forrásainak és 
nyelõinek elhelyezkedése és intenzitása, 
valamint troposzferikus tartózkodási ideje 
miatt idõnként az emberi egészségre káros 
légköri koncentrációban fordul elõ, ellentét-
ben az üvegházhatású gázokkal, amelyek 
egészségkárosító hatása a népességre nem 
jelentõs. Az aeroszol-levegõszennyezettség 
csökkentése világszerte nagy prioritású 
feladat. Az egészségügyi hatások és az ant-
ropogén perturbáció általában forgalmas 
nagyvárosok vagy iparvidékek szennyezett 
levegõjében és levegõcsóvájában jelentõsek. 
A városi agglomerációt egyben nagyszámú 
lakos és gyakran értékes épített környezet 
is jellemzik, így az esetleges káros hatások 
jelentõs populációt és kulturális örökséget 
érintenek. Az aeroszol koncentrációjának 
csökkentését az éghajlati és egészségügyi 
okokon kívül a közvetlen érzékszervi ta-
pasztalás (például látótávolság észlelése) is 
motiválja és mozgatja. Ennek megfelelõen, 
a világ fejlettebb területei (közöttük az EU 
is) az aeroszol kibocsátásának csökkentését 
(úgy tûnik, sikeresen és növekvõ ütemben) 
el is kezdték, ami a koncentrációszint csök-
kenését eredményezi rövid idõn belül a kis 
tartózkodási idõ miatt. Az emissziós szcenári-
ók alapján ezt a trendet a növekvõ népesség 
és a fejlõdõ világ iparosodása sem módosítja 
lényegesen. Ezzel szemben az üvegházhatá-
sú gázok emisszióját egyelõre nem sikerült 
csökkenteni (a Kiotói Jegyzõkönyv ellenére 
sem), sõt további növekedés prognosztizált, 
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és így további légköri akkumuláció várható 
a nagy tartózkodási idõk miatt. A globális 
éghajlatot várhatóan háromszoros antropo-
gén hatás alakítja majd a XXI. században: 
az üvegházhatású gázok okozta növekvõ 
fûtés, a légköri aeroszol okozta csökkenõ hûtés, 
valamint a szén biogeokémiai körforgásának 
pozitív visszacsatolása (a talaj széntartalmának 
járuléka a légköri szén-dioxidhoz). Az aeroszol 

„védõ” szerepe tehát csökken a jövõben, ami 
a Föld globális éghajlatát érzékenyebbé és 
bizonytalanabbá teszi az elképzelt változásokkal 
szemben.

Az semmiképpen sem tûnik helyes meg-
oldásnak, hogy a légköri aeroszol koncentrá-
cióját nem csökkentjük, vagy ezt éghajlati 
okokra hivatkozva elhalasztjuk. Bizonyos 
fokú megoldást a Kiotói Jegyzõkönyv (2005. 
februártól érvényes, teljes szöveg magyarul 
és angolul az URL: http://www.kvvm.hu/
szakmai/klima/dokumentum/pdf/kp_hun. 
pdf címen) megvalósítása és az általa képvi-

selt elgondolások követése jelenthet, vala-
mint az emberiségnek/közvéleménynek 
egyébként sem nagyon marad más válasz-
tása, mint hogy minimalizálja és elfogadja a 
nukleáris energiatermelés kockázatait, illetve 
hogy komolyan foglalkozzon a mezõgaz-
daságra vagy fotoszintézisre épülõ vegyipar 
és energiatermelés lehetõségeivel. Az éghaj-
latváltozás bizonyos következményei és 
hatásai az emberiség életkörülményeire és 
az ökoszisztémákra ennek ellenére elkerül-
hetetlennek tûnnek jelenleg, ezért nagyon 
fontos a társadalom korrekt tájékoztatása, 
felkészítése és felkészülése a várható jövõre 
világszerte és hazánkban is. E folyamatban a 
tudományos társaságoknak és döntéshozók-
nak is feladatuk és felelõsségük van.

Kulcsszavak: éghajlati kényszer, éghajlat 
érzékenysége, globális felmelegedés, globális 
elhomályosodás, korom aeroszol, szerves 
aeroszol
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