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TÁPLÁLKOZÁSI PIRAMIS, Fotoszintézis

6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2



EMBER INDUKÁLTA SIVATAGOSODÁS a földön



OLSON PARADOXON

Elszánt emberek kis csoportja, akiket a közös érdek és a 
napi személyes kapcsolat tart össze, jobban tudják 

érdekeiket képviselni, mint egy nagy, anoním kollektíva, 
melynek túl általános céljai vannak. 

Mancur Olson, 1964

Mancur Olson 
1932-1998



NIMBY = Not In My BackYard

A közhiedelemmel ellentétben az emberi viselkedést 
kevésbé mozgatja az altruizmus. Az egyén késztetése 
a túlélésre az önös érdek. A túlélés ösztöne hajtja az 

embereket a fenntarthatóság elérése felé. 



The Dust Bowl /dirty thirties , 1930-39



The Dust Bowl /dirty thirties , 1930-39



Dreamland, 2019



Tom Dale & Vernon Gill Carter 1955 David R. Montgomery,  2012



EGYIPTOM MA



IRAK, IRÁN MA



GöRöGORSZÁG MA



RóMA 
I.e. 753-ban alapították, 200 évig a földhasználat kielégítő. A lakosság 

sűrűsége miatt a Latinok vegetáriánusok voltak, kölest, árpát, 
tönkölybúzát fogyasztottak, melyet a katonák kétheti ellátmányban 

kaptak, így hódították meg Itáliát. A Dél-alpoki gallok betörésével 
Róma agresszívebb hódító politikát kezdett folytatni. Karthagó feletti 
győzelmével több ezer rabszolgát hurcoltak Itáliába, a nagybirtokos 

művelés megkezdődik, melynek eredményeképpen a földek 
termékenysége csökkent, Itália önellátási képessége megszűnt.



RóMA 
A partvidéken élő farmereket nem éreintette az erózió problémája, 

de a magasabb területekről odakerülő hordalék lerakódásával ezek a 
területek mocsarasodni kezdtek és a malária állandó betegséggé vált. 

A virágzó kikötőváros Paestum, (Poseidonia i.e.600) kis faluvá 
zsugorodott. A birodalom gallok, brittek lakta területei, 

Közép-Európa és a Pó-síkság virágoztak Róma bukásakor és a 
modern európai civilizáció születésének helyszínévé váltak.



NéMET TERüLETEK
A poroszok kezdtek tudatos földhasználati programba a 18. szdban. 

Nagy Frigyes (1712-86): erdőírtás, tartamos erdőgazdálkodás, 
mocsár-lecsapolásba, rotációs művelés, kontúrművelés. 

Palotakertjében gazdálkodott, a krumplit bevezette a porosz étrendbe. 
A poroszok a műtrágya-alkalmazás és a tudományos mezőgazdálkodás 
vezetőivé váltak. Az első élelmiszerkrízis Európában az első világháború 

alatt következett be a külső élelemforrás megszűnte miatt.



éHINSéGEK
Az első világháború éhinsége Németországot, Dániát, 

Svédországot és Svájcot sújtotta leginkább, akik csak a saját 
forrásaikra hagyatkozhattak. A háború után a további éhinség 

elkerülésére a gyarmattartók a gyarmati élelemtermelésüket fokozták 
és védővámokat alkalmaztak saját termelésük fokozására. A németek 
saját termelőpotenciáljukat erősítették. A II. Világháború legnagyobb 

mértékű halálozását az éhinség okozta.



2015 ENSz KLíMAVÁLTOZÁSI KONFERENCIA, Párizs // COP 21 
(Conference Of the Parties)

1992 Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye 
(United Nations Framework Convention on Climate Change 
=UNFCCC) COP 21. évenkénti ülése 
1997 Kyoto Protocol Meeting of the Parties (CMP) 11. ülése
• üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklése 
• globális felmelegedéshez történő alkalmazkodás
• pénzügyi következmények
 A Párizsi Megállapodást (Paris Agreement) vitatták meg, ami a 196 
résztvevő egyetértéséből született. 2016 április 22-én emelkedett 
erőre, amikor 174 ország írta alá a megállapodást New Yorkban, és 
kezdte meg a megállapodásokat saját törvénykezésébe beiktatni. 



A párizsi megállapodásban minden ország maga határozza meg saját 
hozzájárulását a globális felmelegedés csökkentésének érdekében.
A hozzájárulásokat ötévenként kell jelenteni és regisztrálni az 
UNFCCC titkárságán.

Az új céloknak mindig felül kell múlnia az őket megelőző célokat.
A célkitűzésre nem kötelezhető egy ország és nem is 
szankcionálható, ha a kitűzött célt nem érte el a vállalás határidejéig. 

Pásztor János, a WWF megbízott természetvédelmi igazgatója, 
Ban Ki Mun ENSZ főtitkár felkérésére 2015. február 1-étől az ENSZ 
éghajlatváltozással foglalkozó főtitkárhelyettesi teendőit látta el. 

ORSZÁGONKéNT MEGHATÁROZOTT HOZZÁjÁRULÁSOK 
nationally determined contributions NDCs



A Lima-Párizs Akció Program által megfogalmazott talajdegradáció 
mentes Föld célkitűzés elérése érdekében Stéphane Le Folle 
2015 decemberében egy kezdeményezést alapított, mely mára 
majdnem 500 tagot számlál - nemzeti, kormányzati és horizontális 
szerveződések kutatási és gyakorlati tapasztalatait egyesíti.

Az elnevezésben tömören megfogalmazott priorítása a talajok 
széntartalmának 0,4 százalékos éves növelése globális 
léptékben. Az alacsony szám zászlóra tűzése azt az üzenetet 
közvetíti, hogy minden léptékű ilyen irányú erőfeszítés számít, és 
hogy összességében is viszonylag kevés változtatással megfordítható 
az a folyamat, ami beavatkozás nélkül az előrejelzések szerint az 
emberiség túlélését veszélyeztető katasztrófával fenyeget. 

4p1000 STéPHANE LE FOLLE francia agrárminiszter 2012-17



A kezdeményezéshez való csatlakozás önkéntes a vállalási ráta 
meghatározásával együtt. A kormányzatok, civil szervezetek, gazdák, 
kutatók, aktivisták, támogatók számára nyitott kezdeményezés az 
önkéntes vállaló tevékenységi köréhez illeszkedő segítséget nyújtja, 
és koordinálja az elvégzett munkát. A cél, hogy minél nagyobb 
kiterjedésű legyen az olyan mezőgazdasági művelésű terület, 
ahol az alkalmazott gazdálkodási mód a talaj széntartalmát, 
és ezzel termékenységét emeli és általában a földhasználatot 
olyan mértékben változtatja meg, mely jelentősen hozzájárul 
a globális felmelegedés +1,5/2oC alá szorításához, ami 
felett a számítások szerint a klímaváltozás következményei a 
kontrollálhatóság határain túl lépnének.

4p1000 ELVEI, MŰKÖDÉSE

Stephane Le Folle julien Denormandie



4p1000 ELVEI, MŰKÖDÉSE



Healthy Soils Australia Walter jehne talaj mikrobiológus

Walter jehne



420 millió éve, ahogy a növényzet a szárazföldre költözött az 
óceánból, ami a Föld hidrológiai és hődinamikai egyensúlyát nagy 
mértékben megváltoztatta. 

Eredményeképpen a szárazföld több csapadékot kap terület-
egységenként, mint az óceán, mivel az addig a legrövidebb 
úton a tengerekbe visszajutó vizet a növényzet és a talajban 
elhaló gyökérzetükből származó egyre növekedő mennyiségű 
talajszéntartalom megkötötte. 

A SZÁRAZFöLDI NöVéNYTAKARó KIALAKULÁSA



A szivacs találó kifejezés, mert a szén a vízből saját 
tömegének nyolcszorosát képes megkötni és mint egy rugó, a 
talajszemcséket egymástól távol tartja. Ennek következtében 
nemcsak a szemcsék tápanyagfelszíváshoz elérhető felülete 
növekszik, hanem a talaj levegőtartalma is emelkedik a kialakult 
légréseknek köszönhetően. 

A talajban a víz visszatartása a szilárd alkotórészek között 
létrejövő légpórusokban történik, a talaj széntartalma a 
területre hulló csapadékból származó víz beszivárgását és 
talajban való tartását segíti elő, a felszín alatti vízkészletet 
töltve. Ennek eredményeképpen a felszíni vízfolyások vízjárását 
is kiegyensúlyozza, mivel nemcsak a lefolyást mértékét 
csökkenti, hanem az aszályos időszakokban a folyókban lévő 
vízmennyiséget is szabályozza. 

A “SZéNSZIVACS”



A növényzettel takart talaj nagyban hozzájárul a légköri hőmérséklet 
csökkenéséhez: 
• a talaj hővisszaverőképessége nő 30%-ra (takaratlan talaj 10%) 
• szél- víz erózió, talajtömörödés megelőzése 
• talaj víztartalmának párolgásának csökkentése
• szél hűtő hatása ellen véd
• fotoszintézis során létrejövő párolgás hűtő hatása
• légköri széndioxid megkötése 
• tápanyagvesztés megfékezése

A NöVéNYTAKARó SZEREPEI



MIKROCSEPPEKBŐL FELHŐKÉPZŐDÉS ELŐSEGÍTÉSE
A vízrészecskék túl kicsik ahhoz, hogy a gravitáció hatására 
leessenek, és töltöttségük miatt egymást taszítva nem képesek nagy 
cseppeket formálni, így a levegőben lévő porszemcséken tartós 
párát okoznak. Kettős melegítő hatásuk: folyékony állapotban a 
beeső napsugárzást nyelik el, gáz állapotban a visszavert infravörös 
sugárzást nyelik el.

A felhők sűrűbbek a beeső napsugárzást visszaverik, a föld 50%-t 
takarják, ami nem melegszik fel. A felhők mennyiségük és sűrűségük, 
így visszaverőképességük csökkenőben van. Képződésükhöz erős 
higroszkópikus mag szükséges:
• higroszkópikus baktérium 
• só
• jégrészecskék  



BIOTIKUS PUMPA “LEÁLLÁSA”
A takaratlan talaj a felmelegedési folyamatokat támogatja, 
nagymennyiségű hőt és port juttatva az atmoszférába, ami 
nagynyomású hőkupolák kialakulását okozza az ilyen területek felett. 
Ez megakadályozza a tenger felől érkező alacsonyabb nyomású, 
nagy nedvességtartalmú levegő beáramlását, és a felhők és az esők 
keletkezését.

ÉjSZAKAI LEHŰLÉS HIáNyA 
Az éjszaka során a nappal elnyelt infravörös sugárzás távozni tud 
az űrbe. Ha a pára jelentléte folyamatos szigetelőréteget képez, az 
éjszakai lehűlés nem jön létre. Az üvegházhatás miatt melegedés 
sokkal inkább az éjszakai lehűlés hiányának, mint a nappali 
felmelegedésnek köszönhető. 



 A zöld víz fogalmának megalkotója, ami a növényekben tárolt talaj 
nedvességtartalmat jelenti. A kék víz a folyókban, tavakban föld 
alatti vízkészletekben van, amit a háztartások és a mezőgazdaság 
használ. A mérnöki vizi infrastruktúrák tervezői (gátak, tározók, 
öntözőcsatornák) csak a kék vízzel számolnak. 

Annak ellenére, hogy a vízkészleteink nagy része található a 
növényekben, a zöld vizet figyelmen kívül hagyják és rosszul 
gazdálkodnak vele. Az élelemtermelési kapacitásunk alapja, melynek 
mennyisége nagymértékben csökken a talajtakaró növényzet 
megszüntetésével.  

Malin Falkenmark

MALIN FALKENMARK Stockholm International Water Institute



SOIL GOVERNANCE WEBINAR  2021. január 13. 



FAO TALAjVéDELEMMEL KAPCSOLATOS KIADVÁNYAI

A talajgazdálkodás kiemelt fontossága miatt a FAO 2012-ben 
alapította meg a Global Soil Partnership szervezetét, mely a 
talajvédelem érdekében kifejtett nemzetközi törekvéseket igyekszik 
támogatni és összefogni a területen szerzett globális tapasztalatok 
összefogásával és rendszerezésével.



SoiLEX CéLjAI, TARTALMA

A FAO, Global Soil Partnership, SoiLEX globális adatabázis, ami a 
talajjal kapcsolatos nemzeti szabályozásokba enged betekintést. 
Ez az online platform a talajgazdálkodás és -védelem fontos jogi 
területeit igyekszik kiemelni és a különböző régiók, országok ezen a 
téren szerzett tapasztalatainak megosztását, cseréjét segíti elő.



GLOBAL SOIL PARTNERSHIP  léte 2012-től 



WOLRD SOIL DAY  léte 2013-tól 



WOLRD SOIL DAY  2020. december 5. 



EUROPEAN GREEN DEAL éS TALAjEGéSZSéG 



4p1000 5. PARTNERI FóRUM 2020. DECEMBER 

A 4p1000 kezdeményezés 2020 decemberében megrendezett 
ötödik partneri fórumának nyitóbeszédében Ibrahim Mayaki, 
az ENSz Afrika Egyesült Fejlesztési Hivatalának vezetője a 
környezeti, társadalmi és gazdasági rendszereink fokozatos és 
feltartóztathatatlannak tűnő degradálódását tényként deklarálta. 
Ennek a fenyegető folyamatnak a megfordítására az eddig 
fejlődésnek tartott lineáris, bármilyen áldozat árán történő 
mennyiségi növekedési modell helyére a regeneráció 
modellének állítását ajánlotta. Ez a javaslat nemcsak a 
fogyasztáson alapuló gazdaság és társadalom számára jelent 
egy rendkívül radikális változtatást, hanem a hiányosságainak 
kiküszöbölésére született fenntarthatóság ideáljának érvényességét 
is megkérdőjelezi.



A REGENERATíV MEGKöZELíTéS

A regeneratív megközelítés a természeti, gazdasági, társadalmi 
és kulturális rendszereinket diszfunkcionálónak nyilvánítja és az 
emberiség problémáit ezen működésképtelenség tüneteinek tekinti. 
Kijelenti, hogy a bioszféra degradációjának foka akkora, hogy az 
már magára hagyva sem tud regenerálódni, sőt, állapota tovább 
romlik, ezért a környezetvédelem eszközei sem nyújtanak 
megoldást a krízis-helyzetre. 



David Holmgren  RetroSuburbia: the downshifter’s guide to a resilient future

YIMBY = Yes In My BackYard



“So long, and thanks
for all the fish...”

...you may not share our intellect
Which might explain your disrespect
For all the natural wonders that
grow around you...
The world’s about to be destroyed
There’s no point getting all annoyed
Lie back and let the planet dissolve (around you)...


