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Időjárási szélsőségek hatása 
a természeti és gazdasági rendszerekre 

és a társadalomra
BEVEZETŐ

Az éghajlatváltozás ténye ma már aligha vi-
tatható, hiszen az emberi tevékenység napja-
inkban az éghajlati rendszer számos elemét 
földtörténetileg is példátlan sebességgel vál-
toztatja meg. A klímaváltozás fogalma elvá-
laszthatatlanul összekapcsolódott a „globális” 
jelzővel, ezért hatásait a közvélemény hajla-
mos a távoli jövőbe vesző globális jelenségek-
kel (például globális átlaghőmérséklet vagy a 
tengerszint emelkedése) azonosítani. Ezek a 
jelenségek megfoghatatlanságuk, jövőbelisé-
gük és földrajzilag távoli hatásaik okán kevés-
bé tudatosítják az emberekben annak a le-
hetséges veszélyeit, amit a Föld-légkör rendszer 
természetes egyensúlyi állapotának megbon-
tása jelent. Jóval kevésbé ismert azonban, 
hogy az éghajlati rendszer változásának kö-
vetkezményeivel már napjainkban is szembe 
kell néznünk. Tudományos módszerekkel 
bizonyított tény, hogy folyamatosan nő a 
szélsőséges időjárási jelenségek és vízháztar-
tási helyzetek gyakorisága, egyebek között 
hazánkban is. A szélsőséges időjárási esemé-
nyek összehasonlíthatatlanul nagyobb terhe-
lést jelentenek a környezetre, az emberiségre 
és a gazdaságra, mint a több évtized alatt 
bekövetkező lassú változások (például az át-
laghőmérséklet emelkedése). Mégis, az ég-

hajlatváltozás és következményeinek kutatá-
sa és tematizálása ez utóbbiakat részesíti 
előnyben, azaz az évszázad végére valószínű-
síthető megváltozó éghajlati viszonyok bekö-
vetkezésével számol.  A Pannon Egyetem és 
az MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
együttműködésében, egy TÁMOP-projekt 
keretében folytatott multidiszciplináris kuta-
tások úttörő jellegűek abban a tekintetben, 
hogy a szélsőséges időjárási események a 
különböző természeti rendszerekre és öko-
szisztémákra, a természeti jelenségeknek ki-
szolgáltatott mezőgazdaságra és más gazda-
sági tevékenységekre gyakorolt hatásait vizs-
gálták, valamint foglalkoztak az éghajlatvál-
tozás tényének és következményeinek befo-
gadásával kapcsolatos szociokulturális aspek-
tusok tanulmányozásával is. A kutatások 
alapkutatási jellegük ellenére szinte minden 
területen a lehetséges alkalmazkodás, káreny-
hítés és védekezés módszereinek kidolgozá-
sára is irányultak. A tematikus blokkban 
megjelent írások e kutatások eredményeiből 
adnak ízelítőt.
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Vulkánkitörések • Jól ismert tény, hogy a Föld 
éghajlatára (pontosabban időjárására) a na-
gyobb vulkánkitörések érzékelhető hatást 
képesek gyakorolni (Cole-Dai, 2010). A lég-
körbe kerülő vulkáni hamufelhő szemmel 
láthatóan árnyékolja a Napot, csökkenti a 
felszínre jutó napsugárzás intenzitását. Ez a 
hatás azonban rövid ideig tart és elsősorban 
a vulkánkitörés környezetében érvényesül, 
mert a vulkáni hamu részecskéi gyorsan kiüle-
pednek a légkörből. Sokkal nagyobb hatásuk 
van a vulkánkitörés során kibocsátott gázne-
mű komponenseknek, főleg a kén-dioxidnak. 
A magaslégkörbe juttatott kén-dioxid kén-
savrészecskékké alakul át. A 0,2 mik rométer 
átmérőjű apró cseppekből álló réteg a sztra-
toszférában a világűr felé visszaveri a napsu-
gárzás egy részét, tehát a felszínre jutó energia 
mennyisége, így a hőmérséklet is csökken. A 
hatás azonnali és látványos, de az éghajlat 
szempontjából meglehetősen rövid ideig tart: 
a részecskék többsége kettő-négy év elteltével 
kiülepszik a sztratoszférából és a vulkánkitö-
rés éghajlati hatása is elmúlik. A nagyobb 
vulkánkitörések még a történelem menetébe 

Földünk éghajlatát évmilliárdokon keresztül 
csak kozmikus katasztrófák, csillagászati té-
nyezők vagy mérhetetlenül hatalmas geoló-
giai folyamatok tudták befolyásolni. A né-
hány ezer évvel ezelőtt kialakult emberi civi-
lizáció eleinte csak elszenvedője volt az éghaj-
lati változásoknak, a 20. századra azonban 
globális éghajlatalakító tényezővé vált. Nap-
jainkban az emberiség földtörténetileg is 
példátlan sebességgel változtatja meg a légkör 
összetételét, az üvegházhatású gázok koncent-
rációját, aminek, múltbeli példák alapján, 
komoly következményei lehetnek. A levegő-
szennyezéssel kibocsátott aeroszol részecskék 
a nagy vulkánkitörésekéhez hasonló árnyé-
koló hatásukkal azonban egyidejűleg hűtik 
is a Földet. Az eddig megfigyelhető éghajlati 
változások e két ellentétes előjelű tényező – és 
más természeti tényezők – a Föld–légkör 
rendszer bonyolult működési mechanizmu-
sán keresztül kifejtett eredő hatásaként állnak 
elő. A Föld és légköre hatalmas nemlineáris 
rendszert alkot, annak kiszámíthatatlanságá-
val és az ebből adódó veszélyekkel együtt. 
Ezért az éghajlat változására utaló, nem is fel-
tétlenül csak a légkörben észlelhető természe-
ti jelenségekre érdemes lenne az eddigieknél 
komolyabban odafigyelnünk.
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