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Szén új világ?

Május elején megérkezett a Föld nevű bolygóra a múlt: a légkör szén-dioxid-koncentráció-
ja elérte a 400 ppm-es értéket (ez azt jelenti, hogy minden egymillió légköri összetevőből 
400 szén-dioxid-molekula). Utoljára 2−6 millió évvel ezelőtt volt ilyen töményen jelen ez 
a gáz a légkörben.

A hír nem jó. És nemcsak azért, mert ez az érték riasztóan magas (hiszen amikor néhány 
millió esztendővel ezelőtt hasonló volt, akkor a Földön 2−4 Celsius-fokkal volt melegebb, 
és 5−40 méterrel volt magasabb a tengerszint), hanem azért sem, mert egyre rövidebb 
idő alatt növekszik egyre nagyobbra: a történelem előtti időkben 10 ppm növekedéshez 
körülbelül ezer évre volt szükség, napjainkban viszont mindössze 4−5 esztendőre! 

Történik mindez egy olyan korban, amikor a vállalatok egymással versenyezve jelentik 
be, hogy mennyivel mérsékelték a szén-dioxid-kibocsátásukat. Miközben tehát mindenki 
csökkent, mérsékel és redukál, a nagy egész mégsem akar kisebb lenni, sőt: a kibocsátás 
2010-ben 5 százalékkal, 2011-ben 3 százalékkal nőtt, s elérte a 34 milliárd tonnát. 2000-
től napjainkig – a becslések szerint – pedig már 420 milliárd tonna CO2 került a légkör-
be az ember tevékenységének betudhatóan. Abszolút értékben a legnagyobb kibocsátó 
2011-ben Kína volt, míg az egy főre jutó CO2-emisszióban Ausztrália vezette a sort. 

Nagyon úgy tűnik, hogy valóban fel kell készülnünk egy új világ beköszöntére. Ha min-
den változatlan marad, és a CO2-koncentráció az említett ütemben növekszik, akkor na-
gyon rövid időn belül át fogja lépni a 450 ppm-es határt. A klímaszakértők szerint ez az 
igazán veszélyes szint.  Ebben az esetben – ha egy átlagosan rossz forgatókönyvet tekin-
tünk – hazánkban 3−4 Celsius-fokkal lennének melegebbek az évek, nyáron 4−5, télen 
körülbelül 3 Celsius-fokkal lenne magasabb az átlaghőmérséklet, és mintegy harminccal 
megnőne a hőhullámos napok száma. És a budapesti meleg vetekedne az athénival vagy 
éppen a kairóival. 

Szakértők szerint a földi élet nagy biztonsággal és hosszú távon a 350 ppm-es érték 
alatt tartható fenn. Annak érdekében, hogy a koncentráció ne növekedjen viharos sebes-
séggel, hanem éppen hogy mérséklődjön, haladéktalanul meg kellene kezdeni az átállást. 
Hogy miről mire? A vak mohóságról a bölcs belátásra, a végtelen növekedés csillogó üveg-
gyöngy-illúziójáról a fenntarthatóság szempontjaira és a szegények felemelésére tekintet-
tel lévő közösségi/szelektív növekedésre.

Az emberiség egyszer már megálljt tudott parancsolni önmagának: az Antarktisz fölöt-
ti, 2006-ban még 28 millió km2-nyi kiterjedésű ózonlyuk 2012-re 18 millió km2-re zsugoro-
do  , ami mögö   a fl uor-, klór-, szénhidrogéngázok felhasználásának világszintű  lalma áll.

Itt lenne az ideje egy újabb nagy elhatározásnak!
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