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Manapság egyre többet olvasunk arról, hogy a Covid19 vírus által okozott pandémiát nagy részben 
magának köszönheti az emberiség. Még ha nem is teljes egészében mi okoztuk a járványt, akkor is 
elmondható, hogy a természetrombolásunk miatt egyre gyakrabban indítanak állati eredetű kórokozók 
járványokat, és ezek a globalizációnak köszönhetően napjainkban könnyen és gyorsan el tudnak terjedni 
a világban. Mindenesetre a jelenlegi világjárvány egy fontos figyelmeztetés lehet. Elmondható, hogy bizo-
nyos szempontból most még szerencsénk volt, hiszen a Covid19 halálozási aránya viszonylag alacsony. 
De tudjuk, hogy évente már kb. öt új járvány indul útjára, így nem az a kérdés, hogy lesz-e, hanem az, hogy 
mikor lesz olyan újabb járvány, ami ráadásul ötvözi a SARS-COV2-éhez hasonló tulajdonságokat, amelyek 
a gyors és széles elterjedést teszik lehetővé, egy sokkal nagyobb arányú halálozást okozó tulajdonsággal, 
mint pl. az Ebola. Fel kell tennünk a kérdést, hogy ha nem változtatunk a természethez való viszonyunkon, 
akkor hosszú távon mennyire lesz életképes a civilizációnk. Felfoghatjuk ezt a járványt egy utolsó figyel-
meztetésnek, ami által hatalmas új esélyt kaptunk arra, hogy az éghajlatváltozással, illetve az ember és 
természet viszonyával kapcsolatos problémákat rendezzük.

De miért is gyorsult fel a 
járványok terjedése az 

antropocénban? 

Napjainkban a rohamosan csökkenő biodiver-
zitás és a változó éghajlat együttesen teszi 
lehetővé, hogy a zoonózis jelensége – vagyis a 
kórokozó állatról emberre, mint gazdaszerve-
zetre való átterjedése – gyakrabban forduljon 
elő. Amint egy kórokozónak sikerül egyetlen 
embert megfertőznie, onnan jó esélye van arra, 
hogy a globalizációnak köszönhetően, nagyon 
rövid időintervallumon belül távoli területekre 
eljusson és a népességrobbanás következ-
tében 7,7 milliárd embert potenciálisan meg-
fertőzhessen. De lássuk ennek a folyamatnak 
az elejét, vagyis a biodiverzitás csökkenését és 
az éghajlatváltozás problémáját. A Biodiver-
zitás és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormány-
közi Platform (IPBES - Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services) nemrégiben kiadott 
jelentése szerint az ökológiai rendszerekre 
egyre jobban ránehezedő emberi hatás és a 
fenntarthatatlan fogyasztási mintáink azok, 
amik növelik a pandémiák kialakulásának koc-
kázatát. „A környezet földhasználatváltozás, 
mezőgazdasági terjeszkedés és intenzifikáció, 
a vad fajok fogyasztásából és kereskedel-
méből adódó kizsákmányolása tökreteszi az 
élőlények, emberek, haszonállatok és a mikro-

báik közötti egyensúlyt, és a legtöbb világjár-
ványhoz ezek vezettek.” – idézte a jelentésből 
dr. Ürge-Vorsatz Diana. Azaz a kialakuló 
világjárványokért egyértelműen mi emberek 
vagyunk felelősek. 

Az ember környezetére gyakorolt hatása óriási 
mértéket öltött. 10 000 évvel ezelőtt a szá-
razföldi gerincesek össztömegének súlyel-

oszlásában a vadon élő állatok 99%-ot tettek 
ki, míg az ember 1%-ot, napjainkban a vadon 
élő állatok 1%-ot, az emberek 32%-ot és az 
ember haszonállatai 67%-ot, mindez termé-
szetesen a fajok sokféleségének csökkenését 
is előidézte. Kimutatható, hogy a földhasználat 
és az urbanizáció az 1960-as évek óta újonnan 
felbukkanó betegségek 30%-áért felelős. A jég-
mentes szárazföldi területek kb. 16%-a maradt 
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nagyjából érintetlen vagy kevéssé átalakí-
tott, itt a fajgazdagság is magasabb maradt. 
A fennmaradó 84% különböző földhasználati 
típusok, mint pl. városi infrastruktúra, tele-
pülések, mezőgazdasági területek, legelők, 
erdészetek által érintett terület, és ezeken a 
biodiverzitást tekintve az ember magán kívül 
gyakorlatilag egy fajt tűr csak meg. Azonban 
napjainkra világossá vált, hogy ha a számunkra 
nem közvetlenül hasznot hozó fajokat kiirtjuk, 
az óriási problémát okozhat. 
Kicsit konkrétabban megnézve a kapcsolatot  
a biológiai sokféleség és a járványok kialakulá-
sának felgyorsulása között, elsőként az ember 
és mikrobák kapcsolatát kell megvizsgálni. 

Milyen szolgáltatásokat 
nyújtanak nekünk a mikrobák, 
azokon belül is a kórokozók? 

A mikrobáknak rengeteget köszönhetünk az 
egészségünkkel kapcsolatban, a kórokozók 
pedig egyensúlyt biztosítanak a természetben 
azáltal, hogy meggátolják egy adott faj túl-
szaporodását. Az ember a számára hasznos 
vagy kedves fajokat elterjesztette, ellenben 
a károsnak ítélt vagy zavaró, idegesítő, kelle-
metlen fajokat visszaszorította, kipusztította, 
így nagyon erősen beleszólt ebbe az egyen-
súlyba. Egyes fajok zavartalanul túlszapo-
rodhatnak, mások örökre eltűnnek az ember 
környezetátalakító hatásának következtében. 
Továbbá az emberi tevékenység hatására a 
megmaradt ökoszisztémák is feltöredeztek, 
elaprózódtak. Mindezek együttes hatása az 

volt, hogy egyes mikrobák vagy azok hordozói 
nagyon elszaporodtak és egyre közelebb 
kerültek az emberi élőhelyekhez, így egyre több 
lehetőségünk van ezekkel találkozni, és minden 
egyes továbbterjedésnél megnő a valószínű-
sége olyan változat, mutáció megjelenésének, 
ami már az embert is megbetegítheti. Továbbá 
a haszonállatok révén gyakorlatilag egy hidat 
építettünk a természet és az emberiség közé, 
hiszen az összes szárazföldi gerinces kb. 2/3-a 
haszonállat és ezeket nagyon nagy sűrűségben 
és emberekhez nagyon közel tartjuk, azaz sok 
a kapcsolat állatok és emberek között, így a 
betegségek nagyon gyorsan tudnak körükben 
elterjedni, majd az emberre átterjedni. (Smil; 
2011)
Meg kell továbbá említeni a klímaváltozás 
szerepét a járványok terjedésében, ugyanis 
nemcsak felgyorsítja, de plusz mechanizmu-
sokat is ad ahhoz, hogy további kórokozók ter-
jedhessenek át az emberre. Például az olvadó 
jég ismeretlen kórokozókat szabadíthat fel, 
vagy a klímaváltozás a különböző állatfajok 
(hordozók) vagy emberek olyan térbeli átren-
deződését idézi elő, ami azt eredményezi, 
hogy olyan emberi populációk kerülnek össze 
kórokozókkal, akiknek nincs meg az immuni-
tásuk rá. Mindez a járványok kialakulásának 
valószínűségét, elterjedésének sebességét és 
súlyosságát is növeli. 
A koronavírusjárvány önmagában is óriási 
probléma, de az azt várhatóan követő gaz-
dasági-társadalmi válság még nagyobb lesz, 
nem beszélve a klímaválságról, ami további 
emberéleteket követel. De a jelenlegi helyzet 

rávilágíthat arra, hogy mennyire fontos a meg-
előzés.
Az elmúlt 65 millió év adatait vizsgálva látszik, 
hogy mezőgazdaság és civilizáció azóta létezik 
a Földön, amióta a hőmérséklet aránylag stabil. 
Azonban ebből a stabil tartományból kb. az 
utóbbi egy generáció alatt már kimozdítottuk 
a Föld hőmérsékletét. Ha megnézzük a közel-
jövőre vonatkozó becsléseket és összehason-
lítjuk a múltbeli értékekkel, akkor azt láthatjuk, 
hogy olyan éghajlat, mint amit az évszázad 
második felére jósolnak, legutóbb 20-40 millió 
évvel ezelőtt volt. Azaz a század közepére már 
olyan tartományba kerül a hőmérséklet, ami 
a Homo sapiens létezése alatt sohasem volt, 
sőt gyorsan kimegyünk abból a tartományból 
is, amilyen hőmérsékleten/klímában ember-
szabásúak sem léteztek a Földön. Vagyis 
egyetlen generáció alatt olyan folyamatok 
mentek végbe, amelyek több 10 millió évvel 
pörgették vissza a geológiai éghajlati órát, egy 
olyan korba, amikor teljesen más fajok uralták 
a bolygót, teljesen más táplálékfajtákkal, így 
felmerül a kérdés, hogy a mi fajunk, de lega -
lábbis a jelenleg ismert civilizáció mennyire 
tud fennmaradni. Ráadásul ezt a kérdést nem 
geológiai időléptékben kell vizsgálnunk, hanem 
már a következő generációkra, vagyis a gyere-
keink életére vetítve. (1. ábra)

Tegyük fel, hogy meg szeretnénk oldani az 
imént vázolt problémákat. A pandémia és az 
azzal kapcsolatos válság talán rákényszerít 
bennünket, hogy megtegyük, vagy felgyorsítsuk 
azokat a lépéseket, amelyeket amúgy is meg 
kell tennünk, ha meg akarjuk menteni a civili-

1. ábra: Hőmérsékleti trendek az elmúlt 65 millió évben, lehetséges geotörténeti analógiák a jövőre nézve (Burke és mtsai., 2018) 
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zációnkat. Mindannyian nagyon vágyunk arra, 
hogy újra normális legyen az életünk, de nem 
ugyanabba, a korábbi normálisba kell vissza-
térnünk, mert az a normális fenntarthatatlan 
volt. Nem túlzás azt állítani, hogy a koronaví-
rus-válság történelmi lehetőséget adhat az 
éghajlati, környezeti válság megoldására. Amit 
2020-ban a járvány kapcsán tapasztalhattunk 
az egy hihetetlen erős gazdasági kontrasze-
lekció a tisztább, alacsonyabb kibocsátású 
gazdaság irányába. Egyrészt a legszennyezőbb 
iparágak zuhantak a legtöbbet, pl. a repülés, 
luxushajózás. Talán most megtanuljuk, hogy 
nem kell mindenért hosszú repülőutakat tenni, 
hanem vannak olyan ügyek, amelyek megold-
hatóak anélkül is. A fosszilis tüzelőanyagok 
iparágazata került még válságba, ugyanakkor 
a tiszta üzemanyagok a nyertesei voltak ennek. 
Kifejezetten látni például, hogy a nap- és egyéb 
tiszta energiák nyertesei lehetnek hosszú 
távon is a válságnak. A válság nélkül nagyon 
nehéz rávenni cégeket, hogy átálljanak tisz-
tább gazdasági ágakra. Eddig is tudtuk, hogy a 
szénről és az olajról le kell mondanunk és most 
ez a járványnak köszönhetően amúgy is meg-
történt, ezáltal itt a hatalmas lehetőség, hogy 
ne ugyanabba a normálisba erőltessük vissza 
a gazdaságot, hanem engedjük el azokat az 
iparágakat, amelyekből tudjuk, hogy hama-
rosan amúgy is ki kell szállnunk. Ezeket az 
ipar ágakat és cégeket abban kellene segíteni, 
hogy egy tisztább gazdasági ágazatba lép-
jenek át és abban tudjanak új piacokat keresni 
és új módszerekkel profitot termelni. Hosszú 
távon alacsonyak lettek a kamatok, ami 
szintén kedvez a zöld befektetéseknek, mint 
például az energiahatékonysággal, a meg-
újuló energiákkal kapcsolatos befektetések, 
amelyekben ugyan nagyobbak a beruházási 
költségek, de utána a nyereség termeléséhez 
nem szükségesek további befektetések, pl. 
nyersanyagok vásárlása. Az energiaárak esése 
és a szűkülő fosszilis ipar történelmi lehetőség 
a fosszilis energiahordozóknak adott még 
mindig tetemes támogatások kivezetésére. 
Még napjainkban is minden kibocsátott tonna 
szén-dioxidot 130 dollárral (USD) támogatunk 
szubvenciókon keresztül. Ez összesen 5 billió 
dollár, ami a globális GDP 6,5%-a! Ezeket tiszta 
energiahordozókra átcsoportosítva sokat te -
het nénk a klímaválság kezelése érdekében. 
(https://www.energypolicytracker.org/)

A járványhoz kapcsolódóan felgyorsult a digi-
talizáció, amiről szintén tudtuk eddig is, hogy 
fontos, de sok területen halogattuk a radiká-
lisabb áttérést. A cégek nehezen vezették be 
a home office-t, az egyetemek iskolák nem 

nagyon léptek a digitális oktatás irányába. Nem 
is biztos, hogy ezek mindig a legjobb megol-
dások, de sok esetben előnyösek. Néhány óra 
vagy egy nap leforgása alatt több konferencián 
lehet részt venni, felszólalni, ami élőben nem 
lenne lehetséges, és mindehhez utazni sem 
kell. Át kell gondolni, hogy melyek a digitalizáció 
olyan előnyei, amiket most kényszerűségből 
használunk, de érdemes őket megtartani a 
jövőben is, esetleg pár kényelmetlenség vagy 
negatív hatás kiküszöbölésével, mérséklésével. 
Olyan új gazdasági tevékenységeket is lehetett 
találni a digitalizáció révén, amikre esetleg 
korábban nem volt lehetőség, mint például 
tanfolyamokat, képzéseket. Fontos szempont 
még a szabadidő hasznos eltöltése. Megta-
nultuk, hogy a szabadban vagy a közelebbi 
környezetünkben, országunkban szabadidőt 
tölteni is lehet nagyon jól és nem kell ehhez 
a világ másik felére utazni. Egyre több ember 
ment ki a természetbe, hogy ott töltse el sza-
badidejét és maradt Magyarországon nyaralni. 
Mindennek eredményeképpen a városaink 
felépítését is újra lehet gondolni. Ha felül-
vizsgáljuk az egész irodakoncepciót, melynek 
eredményeként kevesebb irodaépületre vagy 
az online vásárlásoknak köszönhetően keve-
sebb üzlethelyiségre lesz szükség, akkor fel-
szabadul olyan mennyiségű városi tér, aminek 
kapcsán már érdemes átszervezni a városi 
közterületeket és azok használatát. Látjuk azt 
is, hogy a pandémia alatt megnőtt a kerékpárral 
közlekedők aránya szinte minden városban, ez 
azt a kérdést veti fel, hogy a közterület miért 
csak az autósoké? Hiszen, ha a bicikliseknek 
is ugyanolyan jól megtervezett, összekap-
csolt és biztonságos úthálózata lenne, mint 
az autóutak, akkor biztos, hogy sokkal többen 
választanák ezt a közlekedési formát egy pan-
démián kívül is és ez jelentősen csökkenthetné 
a városi kibocsátásokat, ráadásul a dugókat és 
levegőszennyezést is. 

Ahhoz, hogy a pandémia által létrejött lehe-
tőségekkel éljünk, nagyon fontos lenne, hogy 
a hihetetlen mértékű gazdaságélénkítő for-
rásbevetést megvizsgáljuk a környezetre 
való hatása szempontjából is. Az országok a 
GDP-jük 5-28%-át fordítják gazdasági fel-
lendítésre, ezzel szemben már évente a GDP 
2,5%-a is elegendő lenne az éghajlati válság 
megoldására és még néhány százalék már a 
természeti válság megoldását is biztosí ta ná. 
Ezen befektetéseknek nagy része amúgy is az 
energiaiparba megy, a kérdés csak az, hogyan 
költjük el ezt a pénzt. Nem további források 
megszerzésére van szükség, hanem a meg-
lévők okos elköltésére. Azonban jelenleg a 

G20-ak által az energiaszektor gazdaság-
élénkítésére szánt összeg legnagyobb részét, 
55%-ot fosszilis energiahordozókkal kapcso-
latos ágazatoknak ítéltek oda, ezzel szemben 
a zöld iparágaknak sokkal kevesebb jutott, 
ráadásul sokkal nehezebben tudtak ezekhez a 
forrásokhoz hozzájutni, mivel azok különböző 
feltételekhez voltak kötve. Ha megnézzük, 
hogy mely országok járnak elöl a zöld energia-
források támogatásában, egyelőre úgy tűnik, 
hogy ezek Kína, valamint Franciaország és 
Németország. Ezek az országok a gazdaság-
élénkítésre szánt közpénzek sokkal nagyobb 
hányadát költik megújuló energiaforrások 
támogatására, mint a fosszilis energiaipar 
konzerválására. Ha nemcsak az energetikát 
és a klímaváltozást nézzük, hanem általában 
a gazdaságélénkítő csomagok környezet-
ba rát voltát, akkor azt látjuk, hogy sajnos az 
országok nagy része nem úgy költi el a közpén-
zeket, ahogy arra most szükség lenne. 

Végül, de nem utolsósorban, a koronaválság 
egy hatalmas lehetőség lenne a fenntartható 
életmódra való váltásra is. Általában a kuta-
tások azt igazolják, hogy mi emberek nem 
szeretünk magatartást, illetve életmódot vál-
tani, annak ellenére sem, hogy rossz szoká-
saink negatív hatásaival tisztában vagyunk. 
Azt is tudjuk viszont, hogy amikor nagy élet-
helyzet-változásokkal szembesülünk, akkor 
hajlamosak vagyunk életmódunk, szokásaink 
megváltoztatására. Most pont egy ilyen hely-
zetben vagyunk és ezáltal lehetőség kap-
tunk arra, hogy valóban véghez vigyünk olyan 
hosszan tartó változtatásokat az életünkben, 
amelyek által nemcsak a saját, de a Föld kör-
nyezeti állapotán is javíthatunk. Ha a járványra, 
mint az egyik utolsó esélyünkre gondolunk, 
akkor tegyük fel magunknak a kérdést, hogy 
mit mentünk meg a jövő generációi számára.  
A luxusunkat, a termékeinket, a fogyasztási 
cikkeinket, vagy a valódi értékeket, mint a ter-
mészetet, a civilizációnkat? Mert mindkettő 
nem fog menni.

Hivatkozások
Pliocene and Eocene provide best analogs for near-future 
climates

K. D. Burke, J. W. Williams, M. A. Chandler, A. M. Haywood, 
D. J. Lunt, B. L. Otto-Bliesner

Proceedings of the National Academy of Sciences 
Dec 2018, 115 (52) 13288-13293; DOI: 10.1073/
pnas.1809600115

Smil, V. (2011), Harvesting the Biosphere: The Human 
Impact. Population and Development Review, 37: 613-
636. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2011.00450.x

https://www.energypolicytracker.org/

