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Ingyenes kiadványok:
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az Európai Unió képviseletein keresztül,
nem uniós országokban a küldöttségektől,
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(ingyenesen hívható az EU egész területéről) (*).

(*)  A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül,

telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni).

„Az éghajlatváltozás az egyik legfenyegetőbb veszély, 
amellyel az emberiségnek szembe kell néznie manapság. 
Ezt a problémát nem rázhatjuk le magunkról és tehetjük 
félre akkorra, amikor majd több időnk vagy több pénzünk 
lesz rá. Mindannyiunk kötelessége, hogy megfékezzük 
az éghajlat rosszabbodását. Amit ma teszünk, 10, 20, 50 évre 
meghatározza, hogy milyen lesz a világ, amelyben élünk. 
Mindannyiunktól hatalmas erőfeszítésekre van szükség, 
az egyes embereknek, a kormányoknak, a vállalkozásoknak, 
az iskoláknak és más szervezeteknek együtt kell működniük 
az éghajlat és a jövő jobbá tételében.”

Miguel Arias Cañete, az EU éghajlat- és energiapolitikai biztosa

http://europa.eu
http://www.ecolabel.eu
http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_hu.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm
http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm
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Szia! Kövess engem, és tudj meg 
többet az éghajlatváltozásról 

és arról, hogyan alkalmazkodhatsz 
hozzá.

Tulajdonképpen mi az 

üvegházhatás?

Ha tudni szeretnéd, lapozz a 

4. oldalra.

Hogyan védik meg a hollandok 
otthonaikat az áradásoktól? 

Lapozz a 12. oldalra.

Miért jelenhetnek meg az 
éghajlatváltozás hatására 

újfajta bogarak az 
országban?

Nézd meg a 9. oldalon.

Miben segít majd a 2015-ös globális éghajlat-változási megállapodás?
Lásd a 24. oldalon.
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Miért beszél mindenki folyton az 
éghajlatváltozásról?  Nos, valószínűleg azért, mert 
ez az egyik legsúlyosabb probléma, amivel szembe 

kell néznünk manapság. Bolygónkon jelentős és egyre gyorsabb 
ütemű éghajlatváltozás figyelhető meg, amely több mint egy 
évszázada kezdődött.

A legtöbb tudós egyetért abban, hogy Földünk minden eddiginél 
nagyobb ütemben melegszik fel az emberi tevékenység folytán 
a légkörbe kerülő hatalmas mennyiségű üvegházhatású gázok 
miatt. Ilyen tevékenység többek között a fosszilis tüzelőanyagok 
(szén, kőolaj és gáz) égetése, a gépjárműhasználat és az 
erdők kivágása.

Többségünk már láthatta, sőt akár meg is tapasztalhatta az 
éghajlatváltozás hatásait. Ugyanakkor nem csak a rendkívüli 
időjárásról, például áradásokról, aszályokról vagy hurrikánokról van 
szó. Az éghajlatváltozás teljesen átalakíthatja jelenlegi életmódunkat.

A jó hír az, hogy az EU-ban és szerte a világon kormányok, vállalatok 
és magánszemélyek dolgoznak együtt, hogy megszüntessék az okokat 
és kitalálják, hogyan lehetne a változásokhoz alkalmazkodni. 
Mindannyiunknak fontos feladata van, mivel az éghajlatváltozás olyan 
globális probléma, amely mindannyiunkat érinthet.

Ezen az egy bolygón kell osztoznunk, és egy adott helyen előidézett 
változás tőlünk messze élőkre lehet hatással. Mondhatjuk, 
hogy viselkedésünk tartós nyomot hagy… mint egy lábnyom. 
Ezért tetteink és választásaink révén mind tehetünk azért, hogy kisebb 
lábnyomot hagyjunk, és segítsünk az éghajlatváltozás kezelésében.

 Népszerű  téma 
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Csipetnyi 

 tudomány  

A Föld éghajlata mindig is változott a történelem során, 
hol egyre melegebb lett, hol egyre hidegebb hosszú-
hosszú időszakokra. A legutóbbi egymillió évben körülbelül 

tízszer volt jégkorszak, köztük pedig jóval melegebb idő. 
E változásokat természetes okok idézték elő, például a Föld dőlésszögének változása, a Nap tevékenysége 
vagy az óceánok áramlatai. A napjainkban tapasztalható változások ugyanakkor mások – ezúttal mi tehetünk 
róluk! Azzal, hogy több olyan gázt bocsátunk ki, amely nem engedi ki a hőt a légkörből, a Föld hőmérséklete 
rendkívüli mértékben emelkedik.

Bejön a meleg…

és nem tud 
kimenni!

AHOGY ÉN SEM…

Az üvegházhatás
Amikor a napsugarak elérik a Föld 
felszínét, azok egy része elnyelődik, 
felmelegíti a talajt, egy másik 
része visszaverődik az űrbe. Az 
elnyelt hő is végső soron visszajut 
a levegőbe. Ahogy emelkedik 
az űr felé, egyes légköri gázok, 
nevezetesen a vízgőz, a szén-dioxid, 
a metán és a dinitrogén-oxid nem 
engedik ki a hőt, és úgy viselkednek, 
mint az üvegfal egy üvegházban 
– melegen tartják a belső teret. 
Ez az úgynevezett „üvegházhatás”, 
amely rendes körülmények 
között kellemes hőmérsékletet 
biztosít bolygónkon. Ám az emberi 
tevékenység következtében 
hatalmas mennyiségű 
üvegházhatású gáz kerül 
a légkörbe, ezért az üvegházhatás 
erőteljesebben jelentkezik.

Mi okozza az ég-
hajlatváltozást? 
Az energia nélkülözhetetlen 
a mindennapjainkban. Szükségünk 
van rá otthonaink, iskoláink 
fűtéséhez és világításához, 
vállalkozásaink, gyáraink és 
erőműveink energiaellátásához, 
az általunk használt közlekedési 
eszközök – gépkocsik, buszok, 
vonatok stb. működéséhez. Az 
energiatermeléshez szükséges 
fosszilis tüzelőanyagok égetése, 
továbbá más emberi tevékenységek, 
például az esőerdők kivágása 
és az állattenyésztés hatalmas 
mennyiségű üvegházhatású gázt 
juttat a légkörbe azon gázok mellé, 
amelyek természetes módon 

vannak ott jelen. Ez súlyosbítja 
az üvegházhatást és a globális 
felmelegedést.

Időjárás vagy 
éghajlat?
Az időjárás és az éghajlat 
különböző, ám összefüggő 
fogalmak. Az időjárással írhatók 
le egy adott helyre napról napra 
jellemző viszonyok – például lehet 
felhős és csapadékos az egyik nap 
és napos a következő. Az éghajlat az 
átlagos időjárási viszonyokat jelenti 
egy adott területen, viszonylag 
hosszabb időszakban. A sivatagok 
éghajlata például forró és száraz, 
míg a sarkvidékeké hideg és száraz.

Melegszik a helyzet…
A Föld átlagos felszíni hőmérséklete 0,85 °C-kal emelkedett a XIX. 

század vége óta, és várhatóan még magasabbra növekszik a jövő 
században. Ez elsőre nem tűnik soknak, de gondold végig:

 e felmelegedés javarészt az elmúlt évtizedekben történt, 
a hőmérséklet-emelkedés tehát egyre gyorsabb ütemű;

 a feljegyzések szerinti 15 legmelegebb év közül 14 ebben az 
évszázadban volt;

 ne felejtsd el, ez az átlagos növekedés, tehát egyes helyeken 
jóval melegebb lett az idő, máshol hidegebb. Az Arktisz 
hőmérséklete például jelentősen emelkedett az elmúlt 60 évben, 
és 2040-re a nyári időszakban akár el is tűnhet a jég.

Tudtad-e?  
A légköri szén-dioxid (CO2

) 

szintje napjainkban magasabb, 

mintaz elmúlt 800 000 évben 

bármikor.

  

https://www.youtube.com/watch?v=F6R4dAmBUZI


A szénkörforgás: 
folyamatos mozgásban
A szén mindenhol és minden élőlényben megtalálható 
– bizony, még Benned is! A szén persze nem marad 
egy helyben – folyamatosan mozgásban van a bolygó 
egyik részétől a másikig, változó formában. A levegőben 
a szén például gáz formájában található meg (szén-
dioxid), amelyet megkötnek a növények, többek között 
a fák, és elnyel az óceán.

A szárazföldön az állatok, velünk együtt, szenet vesznek 
magukhoz, amikor növényeket fogyasztanak, és az 
kilégzéskor távozik. Amikor a növények és az állatok 
elpusztulnak, maradványaik rothadásnak indulnak és 
elbomlanak, miközben szén keletkezik, amelyet a föld 
elnyel. A szénkörforgás a légköri gáz arányát nagyjából 
állandó mértéken tartotta.

Ez a törékeny egyensúly ugyanakkor felborul az olyan 
emberi tevékenységek következtében, amelyek vagy 
gyorsabban bocsátják ki a CO2-t, mint ahogy azt 
a természet megkötné, vagy csökkentik a természetes 
szénraktárakat, például a trópusi esőerdők irtásával.

Az ózonlyuk felelős az 
éghajlatváltozásért?
Nem! Az ózon nagyon hasznos gáz a Föld légkörének 
magasabb tartományában, mert elnyeli a Nap káros 
ultraibolya sugárzását. Amikor a tudósok rájöttek, 
hogy az ember által gyártott, hűtőket és aeroszolokat 
működtető gázok használata miatt lyuk keletkezik 
az ózonrétegen, a nemzetközi közösség fokozatosan 
kivonta ezeket a forgalomból. Megállapodást kötöttek, 
hogy fokozatosan csökkentsék e veszélyes anyagok, 
az úgynevezett klórozott-fluorozott szénhidrogének 
(CFC-k) használatát. E megállapodás a Montreali 
Jegyzőkönyv.

Az erőfeszítések olyannyira sikeresek voltak, hogy 
az ózonréteg a XXI. század közepére rendbe jöhet. 
Sajnálatos módon a CFC-k és az azokat felváltó 
anyagok helyébe végső soron a fluortartalmú gázok, 
az úgynevezett F-gázok léptek. Ezek az ózonrétegre 
nincsenek ugyan hatással, ám erőteljes üvegházhatású 
gázok. Az EU vezető szerepet vállal a világban e gázok 
használatának visszaszorításában és az alternatívák 
felkutatásában. 2030-ra az F-gázok uniós kibocsátása 
a jelenlegi szinthez képest kétharmadával csökken.

A fosszilis tüzelőanyagok (például a szén) 
ősi növények és állatok évmilliók óta a föld 

mélyén rejtőző maradványai, amelyekből 
tüzelőanyagként hasznosítható 

anyagok keletkeztek.

Tudtad-e?  

Üvegházhatás nélkül a Föld 

átlaghőmérséklete a jelenlegi kellemes 15 °C 

helyett meglehetősen hideg, −18 °C lenne, ami 

túl kevés ahhoz, hogy a növények, az állatok 

vagy akár az ember megéljenek a bolygón.

A CO2 és más, légkörbe kibocsátott üvegházhatású gázok 

összehasonlítása

Hozzájárulás 
a globális 

felmelegedéshez
Élettartam Hőtárolási 

képesség

Szén-dioxid (CO2) 55% 50-500 év /

Metán  32% 12 év 28 x CO2

Dinitrogén-oxid 
(N2O) 

6% 120 év 265 x CO2

Halogénezett 
szénhidrogének 
és fluortartalmú 
gázok 

7%
néhány 

naptól több 
ezer évig

1-10 000 x CO2

Tudtad-e?  
A szén sok formában 
megjelenhet, például 

a ceruzádban található grafitban, vagy a gyémántban, amely színtiszta szén! Testünk mintegy 20%-a is szén.
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http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/environmental-data-centre-on-natural-resources/natural-resources/energy-resources/fossil-fuels
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A változás mérése
Jégminták a mélyből, az Antarktiszról. 
E mintákban 650 000 éves légbuborékok vannak. 
Ezekből megismerhetjük az üvegházhatású 
gázok múltbeli szintjét, és kiderül, hogy a CO2 és 
a metán légköri koncentrációjának szintje jóval 
alacsonyabb volt, mint ma.

Évgyűrűk – az éves növekedésről tanúskodnak. 
A tudósok a nagyon öreg fák évgyűrűit 
tanulmányozzák, hogy visszakövessék, hogyan 
változott az éghajlat az idővel. A gyűrűk ugyanis 
vékonyabbak, ha az időjárás hideg vagy száraz.

A Mauna Loa Obszervatórium Hawaiin (USA) 1958 
óta méri a légköri CO2 szintjét. E távoli helyen, 
zavartalan légköri viszonyok között végzett 
mérések kiválóan jelzik a globális CO2-szintet.

Műholdképek – rámutatnak a Jeges-tenger 
jegének időbeni változására.

Szénlábnyomunk méri azt 
a hatást, amelyet bolygónkra 

gyakorolunk a mindennapi 
életünkben előállított 
üvegházhatású gázok 

mennyiségében kifejezve, 
például, hogy mennyi 

tüzelőanyagot és energiát 
használunk, vagy mennyire 

van szükség ezekből az 
általunk használt dolgokhoz. 

A 26. oldalon találhatók 
tippek arra, hogy hogyan 

hagyhatunk kisebb 
szénlábnyomot.

A „2 °C-os 
célkitűzés”
A kormányok megegyeztek, 
hogy az éghajlatváltozás 
legsúlyosabb hatásainak 
kiküszöbölése érdekében a Föld 
hőmérsékletének növekedése 2 °C 
alatt kell maradjon az iparosodás 
(azaz az ipari forradalom) előtti 
szinthez viszonyítva. Azért éppen 
2 °C, mert a tudósok úgy vélik, 
azon túl már drasztikusan megnő 
a visszafordíthatatlan, nagy léptékű 
változások kockázata. A 2 °C-os 
célkitűzést az ENSZ Éghajlat-
változási Keretegyezményében 
(UNFCCC) határozták el, amely 
az éghajlatváltozás kezelésével 
foglalkozó nemzetközi 
megállapodás.

Rendszerezni 
a tudományt 
Hat- vagy hétévente egy fontos 
tudományos testület, az Éghajlat-
változási Kormányközi Testület 
(IPCC) jelentést tesz közzé az 
éghajlatváltozás tudományos 
bizonyítékairól. Ennek 
elkészítésében az éghajlattal 
foglalkozó legbefolyásosabb és 
legnagyobb tiszteletnek örvendő 
tudósok vesznek részt. Több 
tízezer tudományos iratot 
tanulmányoznak át, hogy 
friss hírekkel szolgáljanak 
a világ számára az éghajlat 
állapotáról, valamint a globális 
felmelegedés és az általa 
előidézett változások kezeléséről.

Az IPCC legutóbbi, 2013-ban és 
2014-ben közzétett vizsgálati 
jelentését (AR5) több mint 80 ország 
több ezer szerzője és szerkesztője 
készítette. A jelentés szerint 
legalább 95%-os biztonsággal 
kijelenthető: az éghajlatváltozást 
főként emberi tevékenység okozza. 
A jelentés kifejti, még nem késő a 
veszélyes változásokat megelőzni, 
ám a világnak gyorsan kell lépnie az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése érdekében.

 
CSÚCS TIPP 

Vedd rá a szüleidet, 
hogy nézzék meg a címkét, 

ha új hűtőt vagy légkondicionálót 

vásárolnak, ezzel ellenőrizhetik, 

hogy azok energiahatékonyak-e, 
és nem károsítják-e az 

ózonréteget.

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://newsroom.unfccc.int/
http://www.ipcc.ch/
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Mennyire súlyos 
az éghajlatváltozás?

Bolygónk gyors ütemben 
melegszik. Ezt a változást az emberi 

tevékenység idézi elő, és most már 
látjuk ennek a világszerte jelentkező 

következményeit. Minél jobban megbolygatjuk 
az éghajlatot, annál nagyobb a veszélyes 
változások kockázata, és annál nehezebb lesz és 
többe kerül a jövőbeli változások  korlátozása és 
az elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodás. 
A Föld felszínének átlaghőmérséklete e század 
végére 4 °C-kal, de akár többel is emelkedhet, 
ha nem lépünk fel sürgősen az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.

Mennyiben segít a tudomány az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben?
Minden a tudománnyal kezdődik. A tudomány 
segít megértenünk a most tapasztalható 
változásokat, és azokat is, amelyek a jövőben 
bekövetkezhetnek a ma és az elkövetkezendő 
évtizedekben tanúsított magatartásunktól 
függően. A tudomány szolgáltat egyértelmű 
bizonyítékot a politikai döntéshozók számára, 
és teszi lehetővé, hogy megalapozott döntést 
hozzanak a legmegfelelőbb lépésekről.

Mit tehetünk az éghajlatváltozás ellen?
Sajnos lesznek az éghajlatváltozásnak olyan 
hatásai, amelyeket nem tudunk elkerülni, 
és ezekhez alkalmazkodnunk kell. Továbbra is 
nagyon fontos ugyanakkor, hogy mérsékeljük 
a jövőbeli hatásokat. A jó hír, hogy sokat tehetünk 
ez ügyben. Nem csak a politikusok feladata, hogy 
akcióba lépjenek. Mi is kivehetjük a részünket 
a küzdelemből olyan okos döntésekkel, mint hogy 
kevesebb húst és több helyben termelt zöldséget 
és gyümölcsöt fogyasztunk, energiatakarékosan 
élünk, és a biciklizést vagy a gyaloglást választjuk 
a kocsi helyett (különösen rövid távú utakon). 
Az egészben az a nagyszerű, hogy ez az 
egészségünket és a pénztárcánkat is kíméli.

Dr. Jolene Cook 
éghajlatkutató

Kérdezd a tudóst!

Tudtad-e? 
Az Éghajlat-változási 

Kormányközi Testület és 

az USA korábbi alelnöke, 

Al Gore 2007-ben közösen 

kapták meg a Nobel-békedíjat 

az éghajlatváltozással 

kapcsolatos munkájukért.

 MI A KÜLÖNBSÉG?.
A globális felmelegedés a Föld hőmérsékletének aktuális emelkedésére utal.Ez csak az éghajlatváltozás egyik jellemzője.

Az éghajlatváltozás a globális felmelegedés által a Föld éghajlati rendszerére gyakorolt számos különböző hatást jelenti. E hatások többek között a tengerszint-emelkedés, a gleccserek olvadása, a csapadékviszonyok változása, a rendkívüli időjárási viszonyok (például áradások és hőhullámok) gyakoriságának növekedése, az évszakok hosszának változása és a terméshozam módosulása.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/
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 Változó  világ 

Az éghajlatváltozás hatásai világszerte minden kontinensen 
érezhetők, és a várakozások szerint az elkövetkezendő 
évtizedekben gyakoribbá és intenzívebbé válnak. A különböző 

országok és régiók eltérő problémákkal szembesülnek. E változások 
egészen átalakíthatják világunkat, befolyásolják az élelmiszer- és 
vízkészletet, továbbá egészségünket. Minél súlyosabbak a problémák, 
annál nehezebb és költségesebb a megoldás – ezért az a legjobb, ha minél 
előbb lépéseket teszünk az éghajlatváltozás ellen.

Szenvedünk a melegtől
A világon egyre több lesz a meleg nap, 
és kevesebb a hideg, a hőhullámok pedig 
várhatóan gyakrabban és hosszabb ideig 
jelentkeznek. A hosszan tartó, szokatlanul 
meleg időjárás veszélyes lehet, olyan 
egészségügyi problémákat okozhat, 
mint a hőguta, de halálhoz is vezethet. 
A bolygó melegedésével a vízkészletek 
is apadhatnak, és aszályossá válhat az 
időjárás. Európában már tapasztaljuk ezt, 
különösen a déli részeken. A csapadékhiány 
következtében a fák és más növények 
elszáradnak, könnyen lángra kapnak, ezáltal 
pusztító futótüzek alakulnak ki.

Néhány tápláló gondolat
A fonnyasztó hőség és a vízhiány katasztrofális kombináció 
a szántóföldi növények és a világ élelmiszerkészletének 
szempontjából. A növényeknek víz kell az életben maradáshoz, 
növények nélkül pedig a haszonállatok, köztük a szarvasmarhák 
is éheznek. Amikor a szántóföldön a talaj felső rétege kiszárad, 
porózussá válik, a szél pedig elfújja a benne lévő, a növények 
számára fontos, éltető tápanyagokkal együtt. Ennek eredménye 
a kevesebb élelem, ami hatalmas probléma, mivel a világ 
népessége a mai 7 milliárdról 2050 re várhatóan 9 milliárdra 
emelkedik, így inkább több élelmiszer kell, nem kevesebb.

Élelmiszerkészleteinket fenyegeti az éghajlatváltozás méheket 
és más beporzást végzőket érő hatása is. Egyes tudósok úgy 
látják, a melegebb tavaszok miatt a méhek túl korán repülnek ki 
a téli kaptárból, mielőtt a növények, amelyekből táplálkoznak és 
amelyeket beporoznak, virágba borulnának.

Európában a 2003-as augusztusi 

hőhullám során mintegy 

50 000 ember halt meg (majdnem 

15 000 csak Franciaországban), 

számos országban 

megdőlt a melegrekord.

Tudtad-e?
Az ENSZ Élelmezésügyi 

és Mezőgazdasági 
Szervezetének 

becslése szerint a világ 
élelmiszerkészletének 90%-át 
adó körülbelül 100 szántóföldi 

növényből 71 beporzását 
méhek végzik! 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/how/territorial/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/how/territorial/index_en.htm


Északkelet-Brazília – az elmúlt 
50 év legsúlyosabb aszálya

Súlyos aszály 
Dél-Kínában

Az elmúlt 30 év 
legsúlyosabb aszályai 

Dél-Afrikában

Rekorderősségű 
tájfun (Haiyan) 

a Fülöp-szigeteken

Oroszország egyes 
részein az elmúlt 120 év 

legsúlyosabb árvizei

Több áradás 
Közép-Európában

A Phailin ciklon 
Indiában

Sarkvidéki hideg levegő 
jeges szélrohamokkal 

az USA-ban

Az oklahomai El Renóban 
a valaha megfigyelt 
legvadabb tornádó 

pusztított

Példátlan mértékű 
havazás Izraelben, 

Jordániában és 
Szíriában

Rekordhőség 
Ausztráliában
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Árvízveszély!
A heves esőzések áradásokat 
okoznak, a csapadék ekkor 
elfolyik a földről, a folyók és 
a vízgyűjtők megdagadnak és 
kilépnek medrükből. A hatás 
rendkívüli lehet a városokban, ahol 
a beton és a kátrány nem szívja 
fel a vizet. Az áradás levonultával 
a helyreállítás meglehetősen 
időigényes és drága.

Vad viharok
A globális felmelegedés vadabb, 
pusztítóbb viharokhoz vezet. 
Hurrikán, tájfun, ciklon – ezekkel 
a nevekkel illetjük azokat a heves 
viharokat, amelyek meleg víztestek, 
például a Csendes-óceán vagy 
a Karib-tenger felett alakulnak ki, 
ahol meleg és páradús a levegő 
a légkörben. A szárazföldre érve 
a sebes, örvénylő szél fákat fordít 
ki, épületeket rombol le, járműveket 
borít fel. A 2013-as Haiyan tájfun 
során, ahol a szél sebessége a 
300 km/h-t is meghaladta, több 
mint 5 700 ember vesztette életét 
a Fülöp-szigeteken.

A fenti térkép megmutat néhány 
rendkívüli időjárási eseményt 
2013-ból. Az éghajlatváltozás 
következtében a jövőben várhatóan 
gyakoribbá válnak az ilyen 
események.

Mozgásban 
az állatvilág
Számos szárazföldi és tengeri faj új 
helyre költözött. Az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló fellépés 
nélkül egyes fajokat nagyobb 
mértékben fenyeget a kipusztulás 
veszélye. Az éghajlatváltozás 
azzal is jár, hogy a korábban egy 
adott régióban élő rovarfajok 
új területeket árasztanak el. 
Egyes szúnyogfajok csípésükkel 
betegségeket terjesztenek, 
például sárgalázat, dengue-lázat, 
chikungunyát és maláriát. 
Eredetileg ezek a rovarok 
kizárólag a trópusokon 
éltek, ma azonban 
némelyikük  
Dél-Európában is 
él és tenyészik, 
mivel melegebb 
az éghajlat. 

Tudtad-e? 
2013 júniusában a közép-

európai áradások mintegy 
12 milliárd euró kárt 

okoztak. 

Rendkívüli időjárási események 2013-ban

http://www.eea.europa.eu/highlights/flood-risk-in-europe-2013
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Emelkedő 
tengerszint
1901 és 2010 között az átlagos 
tengerszint 19 cm-rel emelkedett 
világszerte. Ennek fő oka először 
is, hogy a melegedő víz tágul, 
így egyre több helyet foglal el. 
Másodszor, a globális felmelegedés 
következtében a gleccserek, 
valamint a grönlandi és antarktiszi 
óriási jégtakarók gyorsabban 
olvadnak, ezáltal több víz kerül az 
óceánokba. A tengerszint ebből 
eredő növekedése áradásokhoz 
vezet az alacsonyan fekvő 
partszakaszokon, és egyes 
szigetek teljes eltűnésével 

El tudod képzelni, milyen érzés lehet tudni, hogy az 
otthonod egy nap a víz alá kerülhet? A Csendes-óceán 
északi részén található Marshall-szigetek a világ egyik 
legveszélyeztetettebb szigetországa, minthogy 
szárazföldjének nagy része csak három méterrel fekszik 
a tengerszint felett. A tudósok szerint egy mindössze 
80 cm-es helyi tengerszint-emelkedés eláraszthatja 
a sziget kétharmadát.

Melegebb óceánok 
Az éghajlatváltozás jelentős 
hatással van a világ óceánjaira is. 
Az óceánok az elmúlt 40 évben 
az emberi tevékenység által 
előidézett légköri változásokból 
eredő többlethő több mint 
90%-át elnyelték. Jóllehet 
ez azt jelenti, hogy a légkör 
nem melegszik annyira, mint 
lehetne, az óceánokat melegíti. 
A melegebb vízben kevesebb hal 
és kagyló él meg, a fajok ezáltal 
vándorlásra kényszerülnek. A halak 
és a bálnák kedvelt tápláléka, 
az apró rákocskára hasonlító krill 
például hideg vízben tenyészik 
legjobban. A melegebb víz kevesebb 
krillt és kevesebb halat jelent. 
A tengeri élővilág több mint 
25%-ának otthont adó, számos 
hal szaporodási helyét jelentő 
korallzátonyok nehezen élik túl, 
ha a víz nagyon meleg lesz.

Az óceánok az általunk kibocsátott 
szén-dioxid nagyjából 25%-át 
kötik meg évente. A CO2 szintjének 
növekedésével a tengereknek 
nagyobb mennyiségű gázt kell 
tárolniuk. Ez segít az éghajlat 
szabályozásában, de felborítja 
az óceánok kémiai egyensúlyát. 
A vizek elsavasodnak, ami károsítja 
a tengeri élővilágot, különösen a 
mészhéjú állatokat, mint a homár, 
az osztriga vagy a korall.

fenyeget. A magasabb tengerszint 
károsítja a jelentős part menti 
ökoszisztémákat, például a 
mangroveerdőket, amelyek 
biztonságos otthont kínálnak 
a halivadékoknak és egyéb vadon 
élő állatoknak, mert megvédik 
azokat a partot erodáló viharoktól. 
Amikor pedig a sós víz elárasztja 
a szárazföldet, tönkreteszi az 
ivóvízkészletet, rontja a talaj 
minőségét, ezáltal ellehetetleníti 
a növénytermesztést.

Tudtad-e? 
Az óceánok naponta és 

személyenként 4 kg 

CO2
-t kötnek meg.

Tudtad-e? 
A tudósok szerint az óceánok 

gyorsabban savasodnak 
napjainkban, mint az elmúlt 300 millió 

évben bármikor.

http://www.ice2sea.eu/ice2sea-science/sea-level-rise/
http://ec.europa.eu/environment/marine/young-people/faq_en.htm
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Sarkvidéki 
táplálékhiány
A legnagyobb sarkvidéki ragadozók, 
mint a leopárdfókák vagy 
a jegesmedvék fennmaradásához 
nélkülözhetetlenek a jég alatt 
tenyésző apró algák. Ezek az algák 
állnak szinte az összes sarkvidéki 
tápláléklánc alján. A plankton 
megeszi az algát, a kis halak, krillek 
és más lények a planktont, és ez 
így megy, ahogy haladunk egyre 
feljebb a táplálékláncban a halakig, 
pingvinekig, fókákig. A sarkvidéki 
jégtakaró csökkenésével ezek 
a táplálékláncok megszakadnak.

Süllyedő város
A Velencét tartó facölöpök 
egyre mélyebbre süllyednek 
a sárban, az Adriai-tenger 
sekély lagúnájában, emellett 
a lagúna vize körülbelül 2mm-t 
emelkedik évente. Ezek együttes 
hatásaként a tengerszint 
4 mm-rel növekszik. 
A gyakori áradások rongálják 
a történelmi épületeket, elöntik 
az utakat és befolyásolják 
az idegenforgalmat. Tervezik 
azonban, hogy 78 hatalmas 
acélgátat telepítenek az 
áradások megfékezésére.

Tudtad-e? 
Velence több mint 
20 cm-t süllyedt a 

XX. században.

Tudtad-e? 

A Föld vízkészletének 

mindössze 2,5%-a édesvíz. 

Ennek több mint kétharmada 

fagyott állapotban 

található a gleccserekben és 

a sarkvidéki jégsapkában.

Használd hát okosan a vizet!
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Tudatos 
vízhasználat
A víz megóvása: néhányan 
új módszereket dolgoztak ki 
a víztakarékosságra, például 
szürkevíz-rendszereket telepítettek 
otthonaikba, vállalkozásaikba 
(köztük szállodákba), amely 
rendszer a mosáshoz használt vizet 
hasznosítja újra vécéöblítéshez. 
Az innovatív gazdálkodók 
csepegtetve öntöznek éjszaka, 
így a víz egyenesen a növények 
gyökeréhez kerül, és nem párolog 
el a nap melegétől.

Alkalmazkodjunk 
a növekvő 
vízszinthez!
Úszó házak: Maasbommelben, 
az alacsony fekvésű Hollandiában 
néhány lakos gyakoribb áradásokra 
számítva kétéltű házakba 
költözött, amelyek a szárazföldhöz 
kapcsolódnak, de a vízzel együtt 
képesek emelkedni.

Épített gátak: védőgátakat, 
töltéseket az ember is építhet, 
ezek ugyanúgy távol tartják 
a vizet, mint a homokdűnék. 
A dűnék pedig beültethetők szívós 
fűfélékkel, amelyek gyökerei 
megakadályozzák, hogy a víz 
elhordja a dűnéket. 

Természetes szivacsok: az árterek 
(azaz olyan természeti területek, 
amelyek vizét egy adott folyó 
elvezeti) szivacsként viselkednek, 
és elnyelik a nagy mennyiségű 
esővizet. A Duna és az Elba 
mentén található országok 
helyreállítják a régi ártereket 
és nagyobb teret biztosítanak 
a folyóknak.

Változzunk 
az éghajlattal!
Tetszik vagy sem, 
az éghajlatváltozás életünk 
része. Még ha holnap le is 
állítunk minden kibocsátást, 
a bolygónak akkor is időbe telik 
kiheverni a már a légkörben 
jelen levő üvegházhatású 
gázokat. Ez azt jelenti, hogy 
alkalmazkodnunk kell a most 
zajló változásokhoz, és terveket 
kell készítenünk a jövőre nézve az 
éghajlatváltozás által esetlegesen 
okozott károk kiküszöbölése vagy 
korlátozása érdekében.

https://www.youtube.com/watch?v=Vl7T4fg4vTY
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Küzdelem a hőség 
ellen
Intelligens növénytermesztés: 
egyes gazdálkodók fák közé 
ültetnek haszonnövényeket, 
a fák pedig árnyékot biztosítanak 
számukra a melegebb, szárazabb 
időben. A városokban a tájépítészek 
szárazságtűrő növényeket és 
cserjéket ültetnek a parkokba és az 
utak mellé, ezek jól bírják a meleg, 
száraz időt.

Zöld falak és tetők: sok városban 
növényeket telepítenek a falakra és 
a tetőkre, hogy elnyeljék a meleget 
és segítsenek az épületen belüli 
hőmérséklet szabályozásában, 
ha meleg van. Ezek emellett 
felszívják a vizet, és csökkentik a 
lefolyó esővizet vihar esetén.

Tervek az 
éghajlatváltozás 
kezelésére
Számos uniós ország készített már 
nemzeti tervet az éghajlatváltozás 
okozta problémák kezelésére. 
Minthogy a különböző régiók eltérő 
problémákkal szembesülnek, 
ezeket a terveket a regionális és 
helyi helyzethez kell igazítani. 
A mezőgazdasági területeken 
például ez azt jelenti, hogy olyan 
tározókat építenek, amelyek 
aszályos időben is biztosítják az 
öntözővizet, míg a városokban több 
parkot kell létrehozni, ahol hűsölni 
lehet hőhullám idején.

Koppenhágában 
rendkívüli időre 
készülnek
2011 júliusában Koppenhágában 
esett az eső… ez azonban nem 
a szokásos zápor volt. Alig két óra 
alatt nagyjából 15 cm csapadék 
hullott. A város csatornái nem 
birkóztak meg a vízmennyiséggel, 
az épületeket és az utakat 
hamarosan elöntötte a víz. Fennállt 
a veszélye, hogy a város két 
legnagyobb kórházát be kell zárni 
az áradás és az áramkimaradás 
miatt. Az esemény arra ösztönözte 
a város vezetőit, hogy tervet 
dolgozzanak ki, amellyel megvédik 
a várost a jövőbeni rendkívüli 
időjárási eseményektől. Ennek 
eredményeként kidolgozták a 
felhőszakadás-kezelési tervet, 
amely nemcsak az esővíz jobb 
jövőbeni kezelését segíti, de 
javítja a városi élet minőségét 
is. A program javaslatot 
tartalmaz például új kerékpárutak 
kialakítására, amelyek egyúttal 
esővíz-elvezető csatornák is.

Az árvíz-megelőzési 
intézkedések életet 
menthetnek és pénzt 
takarítanak meg: az 

árvízvédelemre költött 
minden euróval hat euró 

helyreállítási költség 
spórolható meg!

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
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Tudtad-e?
Az EU 

energiaszükségletének 
több mint felét importból 

fedezi, napi 1 milliárd eurót 
meghaladó költségen!

Hogyan érjünk el 

 változást? 

Napjaink legfontosabb kihívása, hogy megállítsuk az 
éghajlatváltozás rosszabbodását. Sokat tehetünk és kell is 
tennünk, hogy világunk kevesebb energiát fogyasszon és 

éghajlatbarátabb legyen. Ezért olyan megoldásokat kell találnunk, 
amelyek révén csökkenthetők az üvegházhatású gázok kibocsátásai. 
Emellett, ami jó az éghajlat szempontjából, az egészségünk javát 
is szolgálja (kevesebb szennyezés), garantálja az energiaellátás 
biztonságát, munkahelyeket teremt, elősegíti a gazdasági növekedést.

Az uniós országok keményen 
dolgoznak, hogy csökkentsék 

az üvegházhatású gázok 
kibocsátását és elérjék 

az ezzel kapcsolatos 
célkitűzéseket: −20%  

2020-ra, és legalább −40%  
2030-ra. Ezáltal jó úton haladunk 
a 2050-re teljesítendő, legalább 

−80%-os csökkentés hosszú 
távú célja felé.

Tudtad-e?
Az Európai Unióban legalább 

4,2 millióan dolgoznak a zöld 

ágazatban.

Megújuló energia
Az üvegházhatású gázok 
kibocsátása csökkentésének egyik 
módja a megújuló energiaforrások, 
például a szél és a nap fokozottabb 
igénybevétele. Ezek kifogyhatatlan 
energiakészletet biztosítanak, nem 
úgy, mint a fosszilis tüzelőanyagok, 
amelyek végesek. Ráadásul a 
megújuló energiaforrásokból 
származó villamosenergia-
termelés nem (vagy csak 
kismértékben) jár üvegházhatású 
gázok kibocsátásával, ellentétben 
a fosszilis tüzelőanyagok 
erőművekben való elégetésével.

Az EU világelső a megújuló 
energiára alapuló technológiákban, 
és számos uniós ország már 
villamos energiája nagy részét 
megújuló forrásokból állítja elő. 
A megújuló források nagyobb 
mértékű igénybevételével nemcsak 
a kibocsátás csökken, hanem 
az EU-n kívülről származó szén-, 
kőolaj- és gázimport költsége is. 
Napjainkban az EU energiájának 
mintegy 15%-át megújuló források 
adják. A tervek szerint ezt 2020-ra 
20%-ra, 2030-ra legalább 27%-ra 
emelik.

Új ötletek 
a láthatáron
Ahhoz, hogy fenntartható 
megoldásokat találjunk az 
éghajlatváltozás kezelésére, 
új tudományos kutatásokra 
és felfedezésekre van szükség. 
A Horizont 2020, az EU valaha volt 
legnagyobb kutatási és innovációs 
programja keretében 2014 és 
2020 között közel 80 milliárd euró 
költhető el, hogy segítse a kutatókat 
és újítókat a mindennapokban 
alkalmazható ötletek 
kifejlesztésében. Az EU emellett 
támogatja a karbonszegény 
innovatív erőművek kialakítását 
is (lásd a 20–21. oldalt).

Meleg helyek
A geotermikus energia kivételesen 
forró! Egyes országok a Föld 
felszíne alatt tárolt energiát 
használják a fűtést és meleg vizet 
biztosító rendszerek melegítésére 
vagy a villamos energiát előállító 
generátorok működtetésére. 
Magyarországon sok termálfürdőben 
geotermikus energiával fűtik 
fel a vizet a szabadidős 
tevékenységekhez, és az EU ott is 
támogatja a geotermikus energiával 
kapcsolatos innovatív projekteket.

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/environment-climate-action
http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=research-geothermal


Tudtad-e? 
Az üvegházhatású gázok kibocsátása 19%-kal csökkent az EU-ban 1990 és 2013 között.
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Zöld ágazat: a környezet 
védelmével és 

megőrzésével összefüggő 
munkahelyek, például a víz- 

és hulladékgazdálkodás, 
az újrahasznosítás és 

a megújuló energiaforrások 
területén.

Napenergiával 
működő iskola
A dániai Horsensben található 
Gedved iskolája energiájának 
75%-át napenergiából fedezi, 
ezzel 30 000 eurót takarít meg 
évente. Ezt a pénzt az oktatásra 
lehet fordítani. A napenergiára való 
átállás nemcsak a CO2-kibocsátást 
csökkentette évi 90 tonnával, de 
segít a diákok éghajlatváltozással 
kapcsolatos oktatásában.

Szolár kerékpárút
Hollandia, a híres kerékpáros 
nemzet 70 méteres kerékpárutat 
létesített Krommenie-ben, 
Amszterdam északi részén, 
amelybe napelemeket építettek be, 
hogy a napfényt villamos energiává 
alakítsák. A kerékpárutat az úttörő 
technológia tesztelésére használják, 
és 2016-ban 100 méteresre 
bővítik. A kísérleti projekt várhatóan 
elegendő energiát termel három 
otthon ellátásához.

Tudtad-e? 

A világ villamosenergia-

szükségletének több mint 

egyötödét már megújuló 

energiaforrásokból fedezik.

Tudtad-e? 
2014 és 2020 között az 

EU költségvetésének 
20%-át, mintegy 
180 milliárd eurót 

fordítanak az éghajlattal 
összefüggő fellépésekre.

https://www.youtube.com/watch?v=wG6yhDSEzTk
https://www.youtube.com/watch?v=V-VnNByUVj0
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Változáshoz 
vezetve
Milyen közlekedési eszközöket 
használsz? A kőolajalapú 
tüzelőanyagot égető autók, 
vonatok, buszok, hajók és repülők 
felelősek az EU üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának mintegy 25%-áért. 
Szerencsére az új technológiákkal 
éghajlatbarátabbá tehető 
a közlekedés. A forgalom és 
a szennyezés csökkentésével 
városaink is tisztábbá válnak.

Úton a tisztább 
közlekedés 
felé
A közlekedés kibocsátásainak 
több mint kétharmada 
a közúti közlekedésből 
származik, ám az uniós 
CO2-kibocsátási normáknak 
köszönhetően a járművek 
kevésbé szennyezik a környezetet. 
Egy Unióban gyártott új autó 
például 20%-kal kevesebb CO2-t 
bocsát ki ma, mint 2007-ben. 
Az EU rendelkezik a világon az 
egyik legszigorúbb szabályozással, 
és folyamatosan annak 
megerősítésén dolgozik. Számos 
ország, köztük Japán, az USA, 
Kanada és Kína is bevezetett  
CO2-normákat.

Tudtad-e? 
A sütéshez használt olaj, 

a gyümölcshéj vagy a 

zöldségnyesedék üzemanyaggá 
alakítható.

A világszintű hajózási 
ágazat az évi mintegy 

1 milliárd tonnával a világ 
teljes üvegházhatásúgáz-

kibocsátásának 3%-át 
adja. Az EU jogszabályokat 

fogadott el az uniós 
kikötőket használó nagy 

hajók kibocsátásának 
nyomon követésére.

A légi közlekedés az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának egyik leggyorsabban növekvő 

forrása. Az EU jogszabályokat vezetett 
be az Európán belüli járatok kibocsátásának 

csökkentésére, és a nemzetközi közösséggel 
együttműködve az egész világot érintő 

intézkedéseket dolgoz ki.

A hibrid autók belső 
égésű motort használnak 
a hosszú, gyors utakra, 

de akkumulátorral 
működő villanymotoruk 

is van, amely a rövid, sok 
megállással tarkított 
utazásokra alkalmas. 

A villamosok is bocsátanak 
ki közvetlenül CO2-t 
az általuk használt 

villamos energia révén 
– hacsak nem megújuló 

energiaforrásokat 
használnak, ebben az 

esetben ugyanis nincs 
kibocsátásuk –, ám az 

utas/km kibocsátás nem éri 
el egy kisebb személyautó 
kibocsátásának felét sem.

Tudtad-e? A légi közlekedés és a hajózás globális CO
2-kibocsátása magasabb, mint az egész afrikai kontinensé!

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm
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Az 
éghajlatváltozás 
és a város
A városok nagyban hozzájárulnak 
az éghajlatváltozáshoz, ami nem 
meglepő, ugyanis az európaiak 
75%-a városlakó. Tevékenységi 
központokként a városok 
jelentős szén-dioxid-kibocsátók. 
A városi térségek felelnek 
a globális energiafelhasználás 
60–80%-áért és a CO2-kibocsátás 
ugyanilyen arányáért, ezért nagy 
szénlábnyomot hagynak. Amellett 
ugyanakkor, hogy a városok 
a probléma okozói, egyúttal 
a megoldást is jelenthetik. 
Az uniós városok jelenleg jó irányba 
változnak, hála helyi vezetőik 
innovatív elképzeléseinek; e vezetők 
ugyanis intelligens tervezéssel és 
okos rendszerekkel igyekeznek 
csökkenteni a kibocsátást.

Jól 
megközelíthető 
városok
Az autómentes napok jó alkalmat 
jelentenek arra, hogy az emberek 
felfedezzék a városi közlekedés 
alternatív módjait. Ez egyike azon 
eseményeknek, amelyekre sok 
városban az európai mobilitási héten 
kerül sor. Ezt a kampányt az Európai 
Bizottság támogatásával minden 
szeptemberben megszervezik. 
2014-ben 44 ország több mint 
2000 városa vett részt benne. 
Az elnevezés ellenére Unión 
kívüli, például japán, brazil és 
ecuadori városok is csatlakoztak 
a programhoz. A mobilitási hét 
lehetőséget biztosít arra, hogy az 
emberek alternatív közlekedési 
módokat próbálhassanak ki, 
a városokat pedig gyakorlati 
intézkedésekre ösztönzi. Több mint 
8000 állandó intézkedés, így a 
telekocsirendszer vagy a kerékpár-
megosztási rendszerek a kampány 
eredményeként jöttek létre.

Polgármesterek 
küldetéstudata
Az EU több mint 6000 városa 
önkéntes kötelezettséget vállalt 
arra, hogy intézkedéseket 
hoz az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére. 
Beléptek a Polgármesterek 
Szövetségébe, amely az Európai 
Bizottság programja, és amelynek 
célja a városok ösztönzése arra, 
hogy az energiahatékonyság 
fokozásával és a megújuló 
energiaforrások hasznosításával 
csökkentsék a kibocsátásukat. 
Ez annyira sikeresnek bizonyult, 
hogy létrehoztak egy második 
programot (Alkalmazkodó 
Polgármesterek néven), amely 
az éghajlatváltozás városokra 
gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 
megelőzésére, továbbá a 
kármegelőzésre vagy -enyhítésre 
összpontosít. A Te városod is részt 
vesz ebben?

Tudtad-e? 
Az EU célja a 

közlekedésből származó 
szén-dioxid-kibocsátás 

60%-kal való csökkentése 
2050-re.

CSÚCS TIPP 
Az uniós országokban eladott új autókon az üzemanyag-hatékonyságukat és CO2-kibocsátásukat jelző címke található. Segítsd hát családodat kis fogyasztású autó választásában!

Tudtad-e? 
A városok a Föld 
felszínének csak 

nagyjából 2%-át foglalják 
el, ám a népesség több 

mint felének adnak 
otthont.

Tudtad-e? 
Az európaiak 90%-a súlyos 

problémának tartja az 
éghajlatváltozást.

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/cities/index_en.htm
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/index_hu.html
http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/index_hu.html
http://mayors-adapt.eu/
http://mayors-adapt.eu/
http://ec.europa.eu/clima/citizens/support/index_en.htm
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Az EU elkötelezett 
aziránt, hogy az 

energiahatékonyságot 
2020-ra 20%-kal, 2030-ra 
legalább 27%-kal javítja.

Európa Zöld 
Fővárosai
Az Európa Zöld Fővárosa 
címet azok a városok kapják, 
amelyek elkötelezettek 
a fenntarthatóság mellett. 
Az elismerést 2015-ben 
a délnyugat-angliai Bristol 
kapta, 2016-ban a szlovéniai 
főváros, Ljubljana örökli 
a címet. A cél, hogy a városok 
ösztönözzék egymást, megosszák 
ötleteiket és tapasztalataikat.

Fenntartható: képes annak biztosítására, hogy most és a jövőben is rendelkezzünk a túléléshez szükséges alapvető erőforrásokkal, azaz vízzel, élelmiszerrel és energiával. A fenntarthatóság azt jelenti, hogy törődünk bolygónkkal, és csak annyit élünk fel, amennyit adni tud.

Tudtad-e?2020 végéig az EU-ban valamennyi új épület közel nulla energiaigényű épület kell legyen.

Spórolj az 
energiával, 
spórolj meg 
pénzt!
Hatékonyabb épületek és 
készülékek révén jelentős 
mennyiségű energiát, kibocsátást 
és pénzt takaríthatunk meg. 
Az uniós háztartásokban felhasznált 
energia jó része fűtésre megy el. 
A hőt benn tartó háromrétegű 
ablakok, a jó szigetelés és az 
esővizet tároló és az épületek 
hűvösségét megőrző, növényekkel 
borított tető csak néhány azon 
módszerek közül, amelyekkel 
otthonaink, iskoláink, irodáink 
szénlábnyoma csökkenthető. 
A hatékonyabb berendezések 
(például hűtőgépek és mosógépek) 
2020-ra háztartásonként várhatóan 
évi 465 eurót takarítanak meg az 
energiaszámlákon.

Ljubljana

Koppenhága (Európa Zöld Fővárosa 2014-ben)

Bristol

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
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Bánjunk okosan 
a hulladékkal! 
Mielőtt bármit kidobnál, gondold végig: az EU-ban 
élő 500 millió ember évente átlagosan fél tonna 
háztartási hulladékot dob a szemétre! Noha nő az 
újrahasznosított hulladék mennyisége, sok még így 
is hulladéklerakóban végzi. A hulladék rothadása 
folyamán nagy mennyiségű metán kerül a légkörbe, 
és mivel erőteljesen üvegházhatású gázról van szó, 
ez az éghajlatváltozáshoz is hozzájárul. Napjainkban 
a jobb hulladékgazdálkodás azt jelenti, hogy több 
energiát nyerünk vissza, a hulladéklerakásról szóló 
uniós szabályozás pedig jelentős hatással bír. 
A hulladékkeletkezés megelőzése annál is inkább 
fontos, mert a Föld népessége növekszik, és felesszük 
természeti erőforrásaink véges készletét.

Micsoda pazarlás!
Képzeld el, hogy a boltból hazaérve a vásárolt 
dolgok harmadát egyenesen a kukába dobod. 
Ez durván megfelel az évente világszerte előállított 
és kárba veszett vagy elpazarolt élelmiszer 
arányának. Az Európai Bizottság partnereivel 
együttműködve segíteni kíván a tudatos vásárlással, 
az élelmiszercímkéken található dátumok 
jelentésével és a maradék hasznosításával 
kapcsolatos tájékoztatásban. Egyúttal törekszik 
arra, hogy amennyiben biztonságos, megkönnyítse 
a felesleges élelmiszer élelmiszerbankoknak történő 
adományozását vagy takarmány céljára való 
hasznosítását. Tegyünk együtt az Unióban a becslések 
szerint évi 100 millió tonna elpazarolt élelmiszer 
mennyiségének csökkentéséért!

Gondold meg, hogy 
veszel-e új kütyüt!
Az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai (WEEE) a leggyorsabban növekvő 
hulladékkategória az EU-ban. E hulladéktípus tele 
van műanyaggal és fémmel (ezek lehetnek károsak, 
mint a higany, vagy értékesek, mint az áramkörökben 
használt arany). Az EU célértékeket határozott meg az 
elektronikai hulladékok újrahasznosítása tekintetében, 
hogy megóvja az erőforrásokat, és visszaszorítsa 
a gyártók által e berendezésekbe beépített káros 
anyagokat, védve ezáltal az újrahasznosítókat és 
a környezetet.

Tudtad-e?
Napjainkban az új épületek 

feleannyi energiát igényelnek, 

mint az 1980-as években.

https://www.youtube.com/watch?v=XnU-eQtnI6M
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/docs/tips_stop_food_waste_hu.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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Tisztább ágazatok
A mindennapos használati 
tárgyainkat előállító gyárak és 
az otthonaink, iskoláink, irodáink 
működtetéséhez szükséges 
villamos energiát termelő erőművek 
jelentős mennyiségű CO2-t és 
más, üvegházhatású gázt (ÜHG) 
bocsátanak ki. E kibocsátások 
csökkentésének elősegítésére 
az EU kidolgozta a világ első és 
legnagyobb rendszerét, amely 
korlátozza a kibocsátható ÜHG 
mennyiségét, illetve fizettet 
a vállalatokkal a légkörbe 
kibocsátott gázokért. 

Az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer (EU ETS) meghatározza a 
vállalatok által évente kibocsátható 
ÜHG határértékét. Ez az összérték 
minden évben csökken, és mivel a 
vállalatoknak jelentést kell tenniük 
kibocsátásaikról, biztosak lehetünk 
abban, hogy az ágazatok egyre 
kevésbé szennyezik a környezetet. 
Minél magasabb a kibocsátás, a 
vállalatoknak annál többet kell 
fizetniük, így érdekükben áll, hogy a 
lehető legkisebbre csökkentsék azt, 
például a kevesebb CO2-termeléssel 
járó, tisztább technológiákba 
történő befektetések révén.

Új technológiák 
támogatása
Az EU az EU ETS keretében 
előteremtett alapból segítséget 
nyújt az innovatív, karbonszegény 
technológiák finanszírozásához 
szerte Európában. Eddig mintegy 
2,1 milliárd euró támogatást 
fordítottak 38, megújuló 
energiával kapcsolatos projektre, 
köztük tengeri szélerőművekre, 
geotermikus energiára és 
bioüzemanyagokra, valamint 
a szén-dioxid leválasztását és 
föld alatti tárolását szolgáló 
technológiára. Az EU a jövőben is 
támogatni fogja az éghajlatbarát 
megoldások kutatását és 
fejlesztését. Az európai országok 
szintén több milliárd eurót 
költenek az EU ETS rendszerből az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre.

Az EU ETS-t 2005-ben vezették be, 
és az az EU éghajlat-politikájának 
fontos része. Jelenleg 11 000 
villamos erőműre és ipari üzemre 
terjed ki az összes uniós országban, 
de magában foglalja az Unión belüli 
légi járatok kibocsátását is.

Napjainkban hasonló rendszereket 
találhatunk világszerte, például 
Kínában, Kaliforniában és Dél-
Koreában. Az EU példáját követve 
több ország is beárazza a 
kibocsátásokat, így idővel a legtöbb 
országban a vállalatoknak fizetniük 
kell majd, ha szennyezni akarják 
a környezetet.

Az EU ETS-en kívüli szektorokban 
(azaz a gépkocsikat, az épületeket, 
a mezőgazdaságot és a 
hulladékgazdálkodást érintően) 
a kibocsátáscsökkentés felelőssége 
megoszlik az uniós országok között, 
a nemzeti szinten meghatározott 
célértékek révén.

A CO2-kibocsátással 
kapcsolatos szilárd fellépés 

A beton fontos építőanyag, épületekhez, utakhoz, 
hidakhoz használják, de alapvető összetevője, 
a cement előállítása során hatalmas mennyiségű 
CO2 keletkezik. Egy tonna cement gyártásakor 
egy tonna CO2 szabadul fel, mivel a legtöbb 
cement úgy készül, hogy a mészkövet magas 
hőmérsékletre forrósítják fel. A cementágazatban 
mostanában fenntarthatóbb beton készül azáltal, 
hogy korszerűbb technológiákba fektetnek 
be, és kevesebb CO2-t kibocsátó anyagokat 
használnak fel.

A jövő munkahelyei
Lenne kedved a legújabb, legkorszerűbb 
technológiákkal dolgozni? Napjainkban 
számos olyan munkalehetőség nyílik, például 
a megújuló energia területén, amely 10 éve 
még nem is létezett. Egyes uniós országok 
külön képzési központokat is létrehoztak 
a tengeri szélerőművek működtetéséhez és 
karbantartásához. Képzeld el, hogy felmászol 
a 85 méter magas szélkerék tornyára, hogy 
kijavíts egy elektromos hibát, vagy rendbe 
tedd az olajszűrőt, mindezt a parttól távol, 
háborgó tengeren és bömbölő szélben!

https://www.youtube.com/watch?v=yfNgsKrPKsg
https://www.youtube.com/watch?v=yfNgsKrPKsg
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/index_en.htm
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Testmeleg
Tudod, hogy melegszünk fel, 
miközben fel-alá rohangálunk? 
Okos mérnökök olyan 
szellőzőrendszereket telepítettek 
Stockholm központi pályaudvarán, 
amelyek felfogják a naponta arra 
járó 250 000 gyalogos teste által 
kibocsátott hőt. Ez a hő felmelegíti 
a föld alatti tartályokban tárolt 
vizet, amelyet a közeli 13 szintes 
irodaépületbe szivattyúznak, 
és amely ezáltal meleget ad az 
ott dolgozóknak.

A szén föld alatti tárolása
A szén-dioxid-leválasztás és -tárolás technológiáját 

demonstráló első nagy léptékű európai projektre 
az Egyesült Királyságban kerül sor, az EU ETS 

finanszírozásával. A White Rose projekt keretében az 
új széntüzelésű erőműből származó CO2-t az Északi-

tenger alatti sziklákba pumpálják. A yorkshire-i projekt 
várhatóan az új erőmű kibocsátásának 90%-át leválasztja, 

amely így nem kerül a légkörbe. Ez olyan mértékben 
csökkenti az üvegházhatású gázokat, mintha egymillió 

autót kivonnánk a forgalomból. A szén-dioxid leválasztása 
és tárolása (CET) olyan technológia, amely a benne rejlő 

lehetőségek révén jelentős mértékben hozzájárulhat 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez Európában 

és világszerte egyaránt.

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/index_en.htm
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Tudtad-e?
Évente Görögország nagyságú trópusi esőerdőt irtanak ki.

Nem csak a fák 
pusztulnak
A világ erdeit riasztó mértékben 
taroljuk le. A kiirtott trópusi erdők 
80%-ából ugyan mezőgazdasági 
földterület lesz, ám fákat 
kell kivágni olyan termékek 
készítéséhez is, mint az épületfa 
vagy a papír, illetve az utak 
és a bányák építéséhez. Az 
erdőirtás jelentős hatást gyakorol 
a CO2-szintekre. Kevesebb fa 
kevesebb CO2-t tud megkötni, 
és amikor a fákat kivágják, vagy 
elégetik, a bennük tárolt CO2 is 
a légkörbe kerül. Az erdőirtásnak 
más pusztító hatásai is vannak, 
így az erdei állatok élőhelyének 
megszűnése – ami tragédia 
a trópusi esőerdőkben, ahol 
a szárazföldi állatfajok körülbelül 
fele él –, és a csapadékviszonyok 
megváltozása, ami aszályhoz vezet.

Mi tehát a megoldás?
Az országok megvédhetik 
a meglévő erdőterületeiket, 
és megfékezhetik az illegálisan 
kitermelt fák értékesítését. Az uniós 
faanyag-rendelet követi a faanyag 
útját az erdőktől a feldolgozó 
üzemig, biztosítva ezáltal, 
hogy csak jogszerűen kitermelt 
fa kerülhessen be az EU-ba. 
A jogszabály mind a behozott, mind 
a belföldön előállított faanyagra és 
-termékekre vonatkozik, a papírtól 
és a papírrosttól a szilárd fáig és 
padlóburkolatig.

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/deforestation/index_en.htm
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A világ erdeinek 
védelme
A REDD+ rendszer (az erdőirtás és 
az erdőpusztulás következtében 
keletkező kibocsátás csökkentése) 
segíti a trópusi országokat 
a fenntarthatóbb megközelítések 
alkalmazásában. A rendszer az 
alapján fizet a fejlődő országokban 
élőknek erdeik megóvásáért, hogy 
kiszámítja az erdőirtás mellőzése 
révén a légkörbe ki nem bocsátott 
szén értékét, és ezt finanszírozássá 
alakítja az erdőterület 
éghajlattudatos használatáért. 
A REDD+-ból származó pénzt 
több mint 40 országban 

A talaj nagyszerű 
szénraktára
Legtöbbünk úgy tekint a talajra 
a lábunk alatt, hogy az csak kosz, 
ám a talaj alapvető szerepet tölt 
be az éghajlat szabályozásában. 
A talaj főként szerves anyagok 
formájában tárol szenet, és az 
óceánok után a második legnagyobb 
széntároló a Földön. A talaj azon 
képessége, hogy megtartsa az 
általa tárolt nagy mennyiségű 
szenet, gyengült az elmúlt 
évtizedekben, ami javarészt a nem 
fenntartható területgazdálkodási 
gyakorlatoknak és a földhasználat 
változásainak tulajdonítható. 
Ugyanakkor, minthogy Európa 
földjeinek majdnem fele művelés 
alatt áll, 40%-a pedig erdőterület, 
a fenntartható mezőgazdaság, 
a helyes erdészeti gyakorlatok 
és területgazdálkodás segíthet 
megtartani vagy éppen növelni 
a talajban tárolt szén mennyiségét.

Tudtad-e? 

A talaj ad otthont a Földön 

élő fajok több mint 

negyedének.

hasznosítják, többek között az 
erdők megfigyelésére (a fák 
mérésére), az erdőtüzekre reagáló 
tűzoltóság és az agrárerdészeti 
ágazat (a mezőgazdaság és 
az erdészet kombinációja) 
fejlesztésére összpontosítva. 
Ehhez körültekintő egyensúlyt kell 
teremteni a természetmegőrzés 
és azok érdekeinek védelme 
között, akik az erdőben élnek, 
és élelmüket, vizüket és egyéb 
erőforrásaikat az erdőből teremtik 
elő. Az Európai Bizottság évente 
körülbelül 25 millió eurót fordít a 
REDD+ tevékenységeire Ázsiában, 
Afrikában és Latin-Amerikában.

http://www.coderedd.org/redd-projects/
http://ec.europa.eu/environment/archives/soil/pdf/soil_biodiversity_brochure_en.pdf
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Küzdelem az 

 éghajlatváltozás 
        ellen a világban

Az éghajlatváltozás elleni globális küzdelem 
1992-ben kezdődött, amikor a világ országai 
nemzetközi szerződést kötöttek a veszélyes 

éghajlatváltozás megelőzésének céljával. 
E megállapodás az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezménye (UNFCCC).

Egyes országok, köztük az EU, 
jogilag kötelező célértékekben 
állapodtak meg kibocsátásaik 
korlátozására a 2020-ig tartó 
években, az úgynevezett Kiotói 
Jegyzőkönyvben.

Összesen a világ több mint 
90 országa ajánlott fel önkéntes 
fellépést 2020-ig. E felajánlások 
azonban kevesek a veszélyes 
éghajlatváltozás elkerüléséhez.

Egy új globális 
egyezség felé
Az EU és más országok gyakorolta 
nyomás hatására az ENSZ 
tárgyalásokat folytat egy új, 
jogilag kötelező éghajlat-változási 
egyezményről, amely fellépést 
irányoz elő minden ország számára 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentése érdekében. 
A vállalkozások és a polgárok 
szintén fontos szerepet töltenek be.

A világ vezetői Párizsban 
találkoznak 2015 decemberében, 
hogy a megállapodást 
véglegesítsék, amelyet 2020-ban 
kell végrehajtani.

A változás 
finanszírozása
A szegény és veszélyeztetett 
országoknak segítségre van 
szükségük kibocsátásaik 
csökkentéséhez és az 
éghajlatváltozás hatásaihoz 
való alkalmazkodáshoz. 
Az EU fordítja a legnagyobb 
összegű közforrásokat a fejlődő 
országok éghajlatprojektjeinek 
finanszírozására. 2013-ban 
például az EU és tagországai 
együttesen 9,5 milliárd eurót adtak 
ezen országoknak, hogy segítsék 
azokat az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben. Az uniós tagállamok 
voltak azon 10 milliárd dollár közel 
felének befizetői is, amelyet az 
ENSZ új Éghajlat-változási Alapjába 
szántak, szintén a fejlődő országok 
támogatására.

Tudtad-e? 
A világ majdnem minden országa részese az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének. Ez 195 országot jelent, az uniós tagállamokat egyenként, továbbá az EU-t mint szervezetet is.

„
Színészként egy adott élet 
látszatát keltem. Képzelt 
személyeket játszom, akik 
gyakran képzelt problémákat 
oldanak meg. Úgy vélem, 
az emberiség ugyanígy tekintett 
az éghajlatváltozásra: mintha 
olyan regény lenne, amely valaki 
más bolygóján játszódik, mintha 
azzal, hogy úgy teszünk, az 
éghajlatváltozás nem létezik, 
valahogy megszüntethetnénk. 
Azt gondolom, ennél több 
eszünk van. Minden héten új 
és tagadhatatlan időjárási 
eseményekkel szembesülünk, 
bizonyítékául, hogy a gyors 
ütemű éghajlatváltozás 
most történik.”

Leonardo DiCapriónak, az ENSZ 
békenagykövetének a világ vezetőihez 
címzett szónoklata 2014-ben az ENSZ 
klíma-csúcstalálkozóján, New Yorkban 

http://www.cop21.gouv.fr/en
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A Népi Klímamenet
2014 szeptemberében az 
éghajlatváltozás témájában az 
eddigi legnagyobb találkozóra 
került sor a világ vezetői között 
New Yorkban. Az ENSZ e klíma-
csúcstalálkozóját megelőzően 
mintegy 400 000 ember vonult az 
utcára az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés támogatására. 
Ez volt a legeslegnagyobb 
klímamenet a történelemben. 
Ugyanakkor az emberek nemcsak 
New Yorkban kampányoltak az 
éghajlat mellett: 150 országban 
több mint 2500 menetet 
szerveztek. A csúcstalálkozón 
kormányok, városok, vállalatok 
és magánszemélyek vállaltak 
kötelezettséget, hogy csökkentik 
a fosszilis tüzelőanyagok 
használatát, és környezetbarátabb 
alternatívákra állnak át. A világ 
népességének majdnem felét 
képviselő vezetők támogatták 
azt az elgondolást, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
meg kell fizettetni.

Tudtad-e? 
Az EU a globális kibocsátások  9%-áért felel, míg Kína a 25%-áért, az USA pedig a 11%-áért.

Mérföldkövek

Létrejön az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület (IPCC) tudósok ezreinek részvételével, 
az éghajlatváltozással és hatásaival kapcsolatos 
tudományos bizonyítékok értékelésére.

Az országok aláírják az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezményét (UNFCCC), amely az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem legfontosabb 
nemzetközi szerződése.

Az UNFCCC keretében aláírják a Kiotói 
Jegyzőkönyvet, amely a világ első 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással foglalkozó 
szerződése. 

Az EU bevezeti kibocsátáskereskedelmi 
rendszerét (EU ETS) (lásd a 20. oldalon).

Az EU elfogadja a 2020-as energiaügyi és éghajlat-
változási csomagot, hogy az 1990-es szinthez 
képest 20%-kal csökkentse az üvegházhatású 
gázok kibocsátását, 20%-ra növelje a megújuló 
energiaforrások részarányát az uniós 
energiafelhasználásban és 20%-kal javítsa 
az energiahatékonyságot.

Az ENSZ Koppenhágában tartott Éghajlat-
változási Konferenciája anélkül ér véget, hogy 
megállapodnának a kötelező csökkentésekről. 

100 vezető találkozik az ENSZ klíma-
csúcstalálkozóján New Yorkban; az IPCC 
éghajlatváltozásról szóló 5. vizsgálati 
jelentése kimondja, hogy a 2 °C-os célkitűzés 
még teljesíthető; az EU elfogadja a 2030-as 
energiaügyi és éghajlat-változási csomagot 
és benne azt a célértéket, hogy az EU ÜHG-
kibocsátását legalább 40%-kal csökkentsék.

Párizs, Franciaország: várhatóan új globális 
klímamegállapodást fogadnak el.
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 Te 
jössz!

És Veled mi a helyzet? Aggódsz 
az éghajlatváltozásból eredő 
veszélyek miatt? Elkötelezett 

híve vagy a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésének? Kezdetnek jó, ha 
a mindennapi tevékenységeiden 
változtatsz, ezáltal csökkentve 
szénlábnyomodat. A legapróbb 
tetted is számít.

Tudtad-e? 
Egy európai átlagos 

szénlábnyoma évi 7 tonna CO
2.

Hozz okos 
döntéseket!
A változás elérésnek egyik módja, 
ha tudatosan vásárolsz.

Vásárolj kevesebbet: vegyél jobbat, 
költs kevesebbet – például vegyél 
egy pár jó cipőt három olcsó helyett.

Vásárolj helyi terméket: válaszd 
az évszaknak megfelelő helyi 
gyümölcsöt és zöldséget azok 
helyett, amelyeket messze 
termelnek, ezáltal megspórolható 
a szállításhoz használt energia. 
(Tartsd szem előtt ugyanakkor, 
hogy a helyi nem mindig jelent 
kevesebb kibocsátást, ha fűtött 
üvegházakban vagy fosszilis 
tüzelőanyagból származó 
műtrágyával termesztik.)

Legyél igényes a csomagolásra 
is: a műanyag csomagolás 
csak a hulladékterhet növeli, és 
nem egyszerű újrahasznosítani. 
Újrahasznosítható vagy 
komposztálható csomagolással 
ellátott árut vásárolj, 
és újrafelhasználható 
táskában vidd haza az árut.

 
CSÚCS TIPPEK  A készenléti állapotban hagyott készülékek, 

például tévék, számítógépek, energiát vesznek 

fel a konnektoron keresztül, ezért teljesen 

kapcsold ki őket. Ezzel az éves energiaköltségek 

10%-át megtakaríthatod, amit a család másra költhet. Állítsd 1 °C-kal lejjebb a termosztátot! Ez  

300 kg-mal csökkenti otthonod szénlábnyomát 

és 10%-kal a háztartás energiaszámláját.
 Zárd el a csapot, amikor fogat mosol! 

Több liter vizet megspórolhatsz.

https://www.youtube.com/watch?v=a6EBqoIAbag
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Kibocsátás-
kompenzáció
A kibocsátáskompenzáció azt 
jelenti, hogy kiszámolod egy adott 
tevékenység (például repülőút) 
szén-dioxid-kibocsátását, és fizetsz 
egy szervezetnek, hogy máshol 
csökkentse a kibocsátást, vagy 
éppen ültessen fákat. Ez jól hangzik, 
néhányan mégis azt mondják, 
tegyünk nagyobb erőfeszítéseket, 
és elsődlegesen a szén-dioxid-
kibocsátást csökkentsük. Mi a 
véleményed?

Európai 
fiatalok az 
élre állnak 

A németországi Münchenben 
élő Felix Finkbeiner 9 évesen 

prezentációt tartott az 
iskolában az éghajlati 

válságról. Egy faültetési 
kampányba kezdő kenyai 
asszony, Wangari Maathai 

történetén felbuzdulva Felix 
kihívás elé állította magát és 
diáktársait szerte a világon, 

hogy ültessenek egymillió fát 
a világ minden országában.

Az első fa az iskolaudvaron 
kapott helyet. Felix ma 
17 éves, és a Plant-for-
the-Planet (növényeket 
a bolygóért) elnevezésű 
mozgalmához körülbelül 

100 000 gyerek csatlakozott, 
akik több milliárd fát 

ültettek világszerte. A terv 
az, hogy 2020-ra elérjék az 

ezermilliárdos számot.

      Szólj hozzá!
Miért nem vállalsz Te is szerepet?
Állj elő az ötleteddel, lehet, hogy 
megváltoztatja a világot!

Szedd össze az érveidet, 
és kapcsolódj be az 
éghajlatváltozásról szóló vitába az 
iskolában és otthon! Ha elég elszánt 
vagy, akár éghajlat-változási 
kampányba is kezdhetsz:

k Beszélj a témáról barátaiddal, 
családoddal, és vond be őket! 
Elmagyarázhatod nekik az egyes 
témákat úgy, hogy igazán hatást 
keltesz, és ha megmutatod nekik, 
ez mennyit jelent Neked, talán ők is 
gondosabbak lesznek.

k Ösztönözd a családodat, 
hogy változtassatok az otthoni, 
mindennapi életeteken!

k Tudd meg, milyen lépéseket tesz 
iskolád az éghajlatváltozás ellen!

k Írj polgármestereknek, 
politikusoknak, vállalatvezetőknek, 
és biztasd őket cselekvésre!

Mondd el nekünk is, mit gondolsz 
az éghajlatváltozásról, és hogy mit 
teszel ellene: 
ec.europa.eu/clima/citizens/youth/

Még több klímabarát tipp itt 
található: 
ec.europa.eu/clima/citizens/tips/

Nézd meg legújabb filmjeinket itt: 
youtube.com/EUClimateAction 

2. 
Rajtad is múlik!1. 

Még most sem késő 
az éghajlatot rendbe 

hozni.

Emlékezz 
három dologra:

3.  
A legapróbb tetted 

is számít.

A hulladék 

újrafelhasználása, 

megjavítása és 

újrahasznosítása 

megóvja a szűkös 

erőforrásokat, 

energiát 

takarít meg, és 

csökkenti a CO2-

kibocsátást.

http://ec.europa.eu/clima/citizens/youth/
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_hu.htm
http://youtube.com/EUClimateAction
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Johannes, 
13, Finnország

Aggódsz az 
éghajlatváltozás miatt?

Igen. Aggódom, hogy mi lesz majd. Ha a jégsapkák 

továbbra is olvadnak, a tengerszint 

megemelkedik, a vadvilág elpusztul. Úgy gondolom, 

minimálisra kellene csökkentetni a szén-dioxid és 

más gázok, például a dinitrogén-oxid kibocsátását, 

az üvegházhatás mérséklésére.

Mit teszel az éghajlat megóvásáért?

Gyalog járok suliba, mert nagyon közel lakom, azt 

hiszem, ezzel is csökkenthető az üvegházhatású 

gázok kibocsátása. Ha lehet, nem autóval járunk.

Luigi, 16, 

Olaszország

Hogyan érinti 

országodat az éghajlatváltozás?

Olaszország néhány régiója, amely 

termékeny mezőgazdasági terület volt, 

most melegebbé válik, éghajlata szárazabb 

lesz, és kevesebbfajta vadon élő állatnak és 

növénynek ad otthont.

Hogyan segítesz a bolygón?

Régebben két kocsink volt, de amikor 

elköltöztünk, azt gondoltuk, meglátjuk, 

nem elég-e egy is, és kiderült, hogy egész 

más lett az életünk. Átszoktam a buszra 

és a villamosra, és még mindig nem vettünk 

második autót.

Gabriela,  
15, 
Spanyolország
Szerinted mit kellene tenni az éghajlat-változás kezelése érdekében?Mindenképpen a megújuló energiaforrásokra kellene összpontosítanunk, és azt hiszem, Európában ezen a téren elég jól állunk. Úgy tudom, Spanyolország sok pénzt fektetett a nap- és szélenergiába, és Hollandia egy csomó tengeri szélerőművet épít.Változtattál valamit a szokásaidon az éghajlatváltozás miatt?

A szüneteket igyekszünk nem a kontinensen kívül töltetni, mert tudom, a repülők nagyon sok CO
2-t bocsátanak ki. Nem eszem túl sok húst, mert a szarvasmarhák metánt termelnek, és nagy a helyigényük is, ezért a gazdák erdőket vágnak ki, hogy a teheneknek elég helyük legyen, és ez sem jó.

Kazuki, 16, JapánAz éghajlatváltozás melyik hatása aggaszt leginkább? Az emelkedő tengerszintek, az 
időjárási viszonyok változása, és az évszakokhoz 

kötődő változások, amelyek erőteljes hatást 

gyakorolnak a vadvilágra és a biológiai sokféleségre. 

Szerintem a biológiai sokféleséget meg kell óvni, 

hogy a jövő generációi is megláthassák majd, amilyen 

most ez a világ.
Mit teszel a kibocsátás csökkentésére?

Igyekszem kevesebb műanyag dolgot használni, mert 

a műanyag jórészt kőolajból készül, ami szén-dioxid-

kibocsátással jár.
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Driti, 12, IndiaAz éghajlatváltozás milyen hatását tapasztaltad?A hőmérséklet-emelkedés miatt 
jóval többen kaptak hőgutát, úgyhogy nemcsak a 

vadvilág, hanem mindannyian érintettek vagyunk.

Hogyan segíted az éghajlatváltozás 
elleni küzdelmet?Az iskolában támogatunk egy jótékonysági 

szervezetet, amely az árvízkárosultakon 

segít a jótékonysági héten gyűjtött pénzből. 

Igyekszünk az éghajlatváltozással kapcsolatos 

tudatosságot erősíteni, és van egy táblázatunk 

felajánlások számára. Bárki tehet felajánlást, 

például, hogy lekapcsolja a villanyt, ha nincs 

szüksége rá.

Vincent,  
12, Hollandia

Mit tehet a korosztályod az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemben?

Mindenképpen többet kellene újrahasznosítanunk, 

és előtérbe kell helyeznünk a megújuló energia 

formáit, az elektromos autókat és a fosszilis 

tüzelőanyagok éghajlatbarát alternatíváit, 

így csökkenthetjük a CO2-kibocsátást.

És talán kevesebb marhát is kellene tartani, mert 

a metán elég nagy probléma.

Vincent csúcs tippjei:

Kapcsold le a villanyt, hasznosíts újra, használd 

a tömegközlekedést, vagy gyalogolj, bicajozz – 

a kis dolgok számítanak igazán.

George,  
15, 
Egyesült Királyság
Mit teszel az éghajlatváltozás kezelésére?

A családom újrahasznosítja az üveget, a konzervdobozokat, a papírt, a kartont és a műanyag palackokat. Lekapcsoljuk a villanyt, ha nincs rá szükség, és nem pazaroljuk a vizet, mert vízmérőt szereltünk fel. Figyelünk a szénlábnyomunkra, és ha repülőjegyet veszünk, kifizetjük a légitársasági díjat, ami csökkenti szénlábnyomunkat.

A kvíz válaszai:  
1 A 2 B 3 A 4 B 5 C 
6 C 7 B 8 C 9 B 10 B



 Te is az éghajlatváltozás szakértője vagy? 
1   Az EU kötelezettségvállalása alapján mennyivel tervezi csökkenteni ÜHG-kibocsátását 2020-ra?

              A   20%-kal az 1990-es 
szinthez képest.

       B   12%-kal az 1990-es 
szinthez képest. 

       C   17%-kal a 2005-ös 
szinthez képest.

2   Az alábbi gázok közül melyik felel a globális felmelegedésért?

              A   Oxigén.        B   Metán.        C  Argon.

3   Az alábbiak közül mi vezet tengerszint-emelkedéshez?

              A   Az óceánok 
melegedése. 

       B  A nehéz hajók.        C   A tengerpartok eróziója.

4    Ha az ország másik végében élő rokonaidat tervezed meglátogatni, melyik a „legzöldebb” 
utazási mód?

              A   Autó.        B   Vonat.        C   Repülő.

5   Az alábbiak közül melyik nem megújuló energiaforrás?

              A   Geotermikus 
energia. 

       B   Napenergia.        C   Szénenergia.

6    Milyen eszközzel korlátozza az EU az erőművekből és a nehézipari létesítményekből 
származó ÜHG-kibocsátást?

              A   A Montreali 
Jegyzőkönyvvel.

       B   Az uniós faanyag-
rendelettel.

       C   Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi 
rendszerrel.

7    Az éghajlatváltozás veszélyeinek megelőzésére a nemzetközi közösség megállapodott abban, 
hogy a Föld hőmérsékletének növekedését egy adott szint alatt tartja. Melyik ez a szint?

              A  A z ipari forradalom 
előtti hőmérséklet 
+ 4 °C.

       B   Az ipari forradalom 
előtti hőmérséklet  
+ 2 °C.

       C    A Leonardo da Vinci 
születésekori 
hőmérséklet − 2 °C.

8   Az alábbiak közül mi nem bocsát ki szén-dioxidot a légkörbe?

              A   Erdőtüzek.        B   Erdőirtás.        C   A szén-dioxid 
elkülönítése és tárolása.

9   Mekkora hányadát pazaroljuk el a világon előállított élelmiszernek évente?

              A  1/4-ét.        B  1/3-át.        C   1/5-ét.

10   Melyik állítás az igaz?

              A   Túl késő rendbe 
tenni az éghajlatot.

       B   Mindenki kiveheti 
a részét az 
éghajlatváltozás elleni 
küzdelemből.

       C   Az éghajlatváltozás csak 
természetes okoknak 
tulajdonítható.

(Válaszok a 29. oldalon.)
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