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1. Földév-körkép a Földről

Az emberiség beleütközött a Föld 
végességébe:

1a. A Föld a 2040-re várható 9 milliárd
embert csak az ökoszisztéma és a 
biodiverzitás feláldozásával tudná
eltartani, nem hagyva helyet
bioüzemanyag számára

1b. A növekvő energiaigényt csak az 
éghajlat további rontásával (CH-alapon
csak néhány évtizedig) lehet kielégíteni.

1c. A civilizáció sérülékenysége és a 
környezet változása miatt a (hidro-
meteorológiai) természeti veszély-
kockázat nő



1a. Népességnövekedés a Földön

Az emberi tevékenység manapság nem csak az éghajlati feltételeket módosítja, 
hanem geológiai hatótényezőként is figyelembe veendő: az emberiség több
anyagot mozgat meg, mint a felszíni geológiai folyamatok együttvéve. 
Előrejelzések szerint 2050-re a Föld népessége a jelenlegi 6 milliárdról 9-re nő. 
Következésképpen még több vízre, energiára, ásványi nyersanyagra, fémre, talajra
lenne szükség. E példa nélküli és dinamikusan növekedő erő már nem csupán a 
Földet fenyegeti, hanem bolygónk életfenntartó rendszereit is. Amennyiben az
emberiség igényeit nem sikerül egyensúlyba hozni a természeti erőkkel, jövőnk
(és a megmaradt földi élet jelentős részének jövője) hosszú távon nem lesz
biztosítható. A Föld valószínűleg képes ellátni 9 milliárd embert, de az
ökoszisztéma és a biodiverzitás feláldozásával, ráadásul úgy, hogy nem (alig) 
marad hely bioüzemanyag számára.

Előadók:

Renate Christ, az IPCC titkára
Ghislain de Marsily, a Francia Tud. Akad. tagja
Ruud Lubbers korábbi holland miniszterelnök
Arti Mehra, Delhi polgármestere



1b. A Föld energia- és ásványkincse: átok vagy áldás?

Világszerte tapasztalható, hogy az alapvető szükségletek ára a csillagos égbe
emelkedik. Ez azért van, mert a Föld nyersanyag- és energiakincse iránt soha nem
tapasztalt igény lépett fel. A természeti erőforrások kiaknázása és a kapcsolódó
iparágak virágzanak, de ennek haszna igen egyenlőtlenül oszlik meg az egyes
nemzetek és emberek között. A természeti erőforrásokban gazdag országok nem
mindig fektetik be hasznukat más, tartósan versenyképes ágazatokba. A Föld
anyagainak kitermelése és feldolgozása tájrombolással és környezet-
szennyezéssel jár. A Föld kincseiből az ezutáni generációknak is hagyni illenék. 
Az emberiség mindeddig képes volt alkalmazkodni mindenféle nehézséghez. A 
mostani kihívás lényege abban áll, hogy olyan gazdaságot építsünk ki, amely
figyelembe veszi, hogy a Föld erőforrásai kimerülőben vannak.

Előadók:

Thierry Desmarest, a TOTAL igazgató tanácsának elnöke, 
Mark Myers, az USGS igazgatója
Wang Shouxiang, Kína föld- és nyersanyagügyi minisztere



Wang Shouxiang, 
Kína föld- és nyersanyagügyi 
minisztere:

„Kína csak a 
»feltétlenül szükséges mértékben«
óhajtja igénybe venni 
a Föld erőforrásait”



1c. Geo-veszélyek

A Föld sokszor nincs egyensúlyi állapotban. A mélybeli dinamikus folyamatok a 
felszínen is megnyilvánulnak, és ez megnöveli a természeti veszélyek hatását és
tönkreteszi az életet. A Föld mélyének örökké változó feltételeiből
adódó helyzetekhez a felszínen élőknek elkerülhetetlenül alkalmazkodniuk kell. 
Az emberiség kiválthatja, felgyorsíthatja, de csökkentheti is a természeti
katasztrófák számát és hatását. A fizikai előfordulás és a gazdasági
következmény eloszlása a Földön meglehetősen egyenlőtlen. Az emberi
veszteséget a szegényebb országok szenvedik el, míg a gazdagabbak inkább csak
a helyreállítás költségeit viselik. Az egyre nagyobb kockázatokkal járó helyeken
sajnos - számos különféle ok miatt - továbbra is élni fognak emberek.

Előadók:

Peter Hoppe, a München Viszontbiztosító geokockázat-kutatási osztályának vezetője
Sospeter Muhongo, az ICSU afrikai regionális igazgatója



Az ugandai kávéültetvények összezsugorodása +2 fokos hőmérséklet-emelkedés esetén
(Sospeter Muhongo, az ICSU afrikai regionális igazgatója)





2. www.foldev.hu
(a Földév Magyar Nemzeti Bizottság honlapja)



















www.yearofplanetearth.org



3. A F3. A Fööld Bolygld Bolygóó NemzetkNemzetköözi zi ÉÉve mve máárciusirciusi--ááprilis esemprilis eseméényeinyei
((www.mta.huwww.mta.hu--rara kküüldldöött htt hííranyag)ranyag)

A NemzetkA Nemzetköözi Fzi Fööldtudomldtudomáányi Uninyi Unióó (IUGS) (IUGS) éés az UNESCO kezdems az UNESCO kezdeméényeznyezéésséét felkarolva t felkarolva 
az ENSZ 2008az ENSZ 2008--at a at a „„FFööld Bolygld Bolygóó NemzetkNemzetköözi zi ÉÉvvé”é”--vvéé nyilvnyilváánníította. A magyarorsztotta. A magyarorszáági gi 
rendezvrendezvéénysorozat fnysorozat főővvéédndnööke Ske Sóólyom Llyom Láászlszlóó, a Magyar K, a Magyar Kööztztáársasrsasáág elng elnööke, ke, 
koordinkoordináátora a Magyar Tudomtora a Magyar Tudomáányos Akadnyos Akadéémia.mia.

BrezsnyBrezsnyáánszkynszky KKáároly, a Froly, a Fööld Bolygld Bolygóó NemzetkNemzetköözi zi ÉÉve Magyar Nemzeti Bizottsve Magyar Nemzeti Bizottsáág elng elnööke ke 
mmáárcius 12rcius 12--één a Magyarhoni Fn a Magyarhoni Fööldtani Tldtani Táársulat krsulat köözgyzgyűűlléésséén, majd 18n, majd 18--áán az MTA n az MTA 
FFööldtudomldtudomáányok (X.) Osztnyok (X.) Osztáálya ellya előőtt sztt száámol be a vilmol be a viláág hetven orszg hetven orszáága fga fööldtudomldtudomáányi nyi 
szakembereit mozgszakembereit mozgóóssííttóó nemzetknemzetköözi programsorozat tervezett hazai esemzi programsorozat tervezett hazai eseméényeirnyeirőől. l. 

A FA Fööldldéév kv köözzéérdeklrdeklőőddéésre szsre száámmííttóó mmáárciusirciusi--ááprilisi esemprilisi eseméényei a knyei a köövetkezvetkezőők:k:

2008. m2008. máárcius 29rcius 29--één a Mindentudn a Mindentudáás Egyeteme hs Egyeteme háárom elrom előőadadáássáának lesz a tvnak lesz a tv--felvfelvéétele a tele a 
Magyar Magyar ÁÁllami Fllami Fööldtani Intldtani Intéézetben. 11:00zetben. 11:00--kor  Horvkor  Horvááth Ferenc: th Ferenc: Hogyan mHogyan műűkköödik a Fdik a Fööld?ld?
((http://www.mindentudas.hu/magazin2/20080213http://www.mindentudas.hu/magazin2/20080213--horvathhorvath--ferencferenc--hogyanhogyan--mukodikmukodik--aa--
fold.htmlfold.html), 13:30), 13:30--kor kor PPáápaypay JJóózsef: zsef: KKőőolajolaj-- éés fs fööldgldgááztermelztermeléés a 21. szs a 21. száázadbanzadban
((http://www.mindentudas.hu/magazin2/20080213http://www.mindentudas.hu/magazin2/20080213--papaypapay--jozsefjozsef--koolajkoolaj--eses--
foldgaztermelesfoldgaztermeles--aa--2121--szazadban.htmlszazadban.html), 16:00), 16:00--kor Kordos Lkor Kordos Láászlszlóó: : EmberrEmberréé lettlettüünknk
((http://www.mindentudas.hu/magazin2/20080213http://www.mindentudas.hu/magazin2/20080213--kordoskordos--laszlolaszlo--emberreemberre--lettunk.htmllettunk.html) ) 
ccíímműű elelőőadadáást hallgathatjst hallgathatjáák meg az k meg az éérdeklrdeklőőddőők. Az elk. Az előőadadáásokat a Magyar Televsokat a Magyar Televíízizióó
2008 2008 ááprilisprilisáában tban tűűzi mzi műűsorra.sorra.



ÁÁprilis 2prilis 2--áán a Kn a Köörnyezetvrnyezetvéédelmi Minisztdelmi Minisztéérium szervezrium szervezéésséében a budapesti Francia ben a budapesti Francia 
IntIntéézetben franciazetben francia--magyar kmagyar köörnyezetvrnyezetvéédelmi hdelmi hóónap megnyitnap megnyitóójjáán a Fn a Fööldldéév Magyar v Magyar 
Nemzeti BizottsNemzeti Bizottsáág elng elnööke is elke is előőadadáást tart.st tart.

A magyarorszA magyarorszáági kgi köözponti rendezvzponti rendezvéényre, nyre, „„A FA Fööld ld ÉÉve 2008: Fve 2008: Fööldtudomldtudomáányok az nyok az 
emberisemberisééggéért Magyarorszrt Magyarorszáágongon”” ccíímműű ismeretterjesztismeretterjesztőő kikiáállllííttáásra sra éés s ééss bemutatbemutatóóra ra ááprilis prilis 
1717--20. k20. köözzöött a Magyar Termtt a Magyar Terméészettudomszettudomáányi Mnyi Múúzeumban (Budapest, 1083 zeumban (Budapest, 1083 LudovikaLudovika ttéér r 
22--6.) 6.) éés ks köörnyrnyéékkéén kern kerüül sor. E nagyszabl sor. E nagyszabáássúúnak nak ííggéérkezrkezőő programra a fprogramra a fööldtudomldtudomáányi nyi 
intintéézmzméények (tnyek (tööbbek kbbek köözzöött: Magyar Btt: Magyar Báánynyáászati szati éés Fs Fööldtani Hivatal, Magyar ldtani Hivatal, Magyar ÁÁllami llami 
FFööldtani Intldtani Intéézet, Ezet, Eöötvtvöös Lors Loráánd Geofizikai Intnd Geofizikai Intéézet, Orszzet, Orszáágos Meteorolgos Meteorolóógiai Szolggiai Szolgáálat, lat, 
MOL, MOL, MecsekMecsekéércrc Rt., Rt., AquaplusAquaplus Kft.) mKft.) máár jr jóó ideje elkezdtideje elkezdtéék a felkk a felkéészszüülléést. st. ÁÁprilis 17prilis 17--één a n a 
szervezszervezőők a rendezvk a rendezvéénysorozat vnysorozat véédndnöökei (kei (ViziVizi E. Szilveszter, HE. Szilveszter, Háámori Jmori Jóózsef, Fodor zsef, Fodor 
GGáábor kbor köörnyezetvrnyezetvéédelmidelmi--, , KKáákosykosy Csaba  gazdasCsaba  gazdasáági gi éés ks köözlekedzlekedéésisi--, , HillerHiller IstvIstváán n 
oktatoktatáásisi--, , BajnaiBajnai Gordon Gordon öönkormnkormáányzati nyzati éés ters terüületfejlesztletfejlesztéésisi-- éés Grs Grááf Jf Jóózsef zsef 
agragráárminiszter) mellett rminiszter) mellett EduardoEduardo de de MulderMulder--tt, a F, a Fööldldéév nemzetkv nemzetköözi programigazgatzi programigazgatóójjáát is t is 
vváárjrjáák. Csk. Csüüttöörtrtöökköönn--ppéénteken elsnteken elsőősorban iskolsorban iskolááscsoportok, szombatscsoportok, szombat--vasvasáárnap pedig rnap pedig 
elselsőősorban a nagyksorban a nagyköözzöönsnséég g éés a csals a csaláádok ldok láátogattogatáássáára szra száámmíítanak. A kitanak. A kiáállllííttáásokbsokbóól, l, 
bemutatbemutatóókbkbóól, ell, előőadadáásokbsokbóól, tudoml, tudomáányos ismeretterjesztnyos ismeretterjesztőő filmek vetfilmek vetííttéésséébbőől, szabadtl, szabadtééri ri 
jjáátsztszóóparkbparkbóól, vl, váássáárbrbóól l áállllóó rendezvrendezvéényre a hnyre a héétvtvééggéén vn váárhatrhatóóan San Sóólyom Llyom Láászlszlóó
kkööztztáársasrsasáági elngi elnöök, a rendezvk, a rendezvéénysorozat fnysorozat főővvéédndnööke is ellke is elláátogat. A rendezvtogat. A rendezvéény hirdetny hirdetéése se 
minimminimáális klis kööltsltséégvetgvetéésbsbőől, kizl, kizáárróólag a kezdemlag a kezdeméényeznyezőők lelkesedk lelkesedéésséébbőől, egyell, egyelőőre re 
ttáámogatmogatáás ns néélklküül kezdl kezdőőddöött el. tt el. 

ÁÁprilis 22prilis 22--één, a Fn, a Fööld Napjld Napjáán a Magyar Fn a Magyar Fööldrajzi Tldrajzi Táársasrsasáág a budapesti Mg a budapesti Máátytyáás ts tééren tart ren tart 
rendezvrendezvéényt.nyt.



A TermA Terméészet Vilszet Viláága a Fga a Fööldldéév alkalmv alkalmáábbóól kl küüllöönsznszáámot kmot kéészszíít, de a rendes havi t, de a rendes havi 
szszáámokban is tmokban is tööbb bb éérdekes, a Frdekes, a Fööldldéévvel kapcsolatos cikk (pvvel kapcsolatos cikk (pééldldáául a februul a februááriban Kordos riban Kordos 
LLáászlszlóó íírráása) jelenik meg. sa) jelenik meg. 

Az Az ÉÉlet let éés Tudoms Tudomáány mny máárciusbanrciusban--ááprilisban is folytatja vetprilisban is folytatja vetéélkedlkedőő--sorozatsorozatáát: mt: máárciusi rciusi 
1515--i terepbeji terepbejáárráás helyszs helyszííne a ne a jjóósvafsvafóóii BaradlaBaradla--barlangbarlang. (. (www.foldeve.huwww.foldeve.hu). ). 

A Magyar TelevA Magyar Televíízizióó tudomtudomáányos ismeretterjesztnyos ismeretterjesztőő magazinja, a Delta kmagazinja, a Delta köözzéépiskolpiskoláás s 
csapatoknak szervezett vetcsapatoknak szervezett vetéélkedlkedőőt a Ft a Fööld Bolygld Bolygóó NemzetkNemzetköözi zi ÉÉve alkalmve alkalmáábbóól. l. 
((http://www.mtv.hu/magazin/cikk.php?id=262902http://www.mtv.hu/magazin/cikk.php?id=262902). A t). A tööbbfordulbbfordulóós versenyen a s versenyen a 
ffööldtudomldtudomáányok ternyok terüületletéén szerzett ismereteikrn szerzett ismereteikrőől adhatnak szl adhatnak száámot a jelentkezmot a jelentkezőők. A k. A 
nyomtatott sajtnyomtatott sajtóó, az , az áállami llami éés kereskedelmi rs kereskedelmi ráádidióók, k, éés televs televíízizióók remk reméélhetlhetőőleg egyre leg egyre 
ttööbbet fognak foglalkozni a Fbbet fognak foglalkozni a Fööld Bolygld Bolygóó NemzetkNemzetköözi zi ÉÉvvéével. vel. 

A BorbarA Borbaráát Magazin (t Magazin (www.borbarat.huwww.borbarat.hu) 2008 tavaszi sz) 2008 tavaszi szááma pma pééldldáául ul éérdekes rdekes 
borgeolborgeolóógiai giai öösszesszeáállllííttáást kst köözzööl. l. 

2008. m2008. máárcius 25rcius 25--2626--áán Nyn Nyííregyhregyháázzáán kern kerüül sor a XI. Orszl sor a XI. Orszáágos Felsgos Felsőőoktatoktatáási si 
KKöörnyezettudomrnyezettudomáányi Dinyi Diáákkonferencikkonferenciáára (ra (http://ofkd.nyf.huhttp://ofkd.nyf.hu), m), máárcius 28rcius 28--2929--één Bajn Bajáán n 
pedig az ifjpedig az ifjúú magyar geolmagyar geolóógusok gusok éés geofizikusok ms geofizikusok méérik rik öössze tudssze tudáásukat az Ifjsukat az Ifjúú
Szakemberek AnkSzakemberek Ankéétja kerettja keretéében.ben.



A Magyarhoni FA Magyarhoni Fööldtani Tldtani Táársulatot (rsulatot (www.foldtan.huwww.foldtan.hu) ebben az id) ebben az időőszakban kszakban küüllöönnöösen sen 
éélléénk egyesnk egyesüületi leti éélet jellemzi. Szakosztlet jellemzi. Szakosztáályi, illetve terlyi, illetve terüületi szervezleti szervezéések keretsek keretéében ben 
mmáárcius 18rcius 18--áán a metrn a metróéóéppíítkeztkezééss--lláátogattogatáás, ms, máárcius 31rcius 31--één n DunaszekcsDunaszekcsőőnn
ffööldcsuszamlldcsuszamlááss--konferencia lesz; konferencia lesz; ááprilis 17prilis 17--één pedig Szn pedig Széékesfehkesfehéérvrváárott Szent Gyrott Szent Gyöörgy rgy 
napi napi „„Bauxit TalBauxit Taláálkozlkozóótt”” tartanak. tartanak. 

A Magyar Geofizikusok EgyesA Magyar Geofizikusok Egyesüülete (lete (www.mageof.huwww.mageof.hu ) ) ááprilis 25prilis 25--één szintn szintéén a Fn a Fööldldéév v 
jegyjegyéében tartja kben tartja köözgyzgyűűlléésséét, t, ááprilis 28prilis 28--2929--één pedig Miskolcon geofizikai inverzin pedig Miskolcon geofizikai inverzióós s 
ankankéétot szerveznek. tot szerveznek. 

A FA Fööldldéév gondolata tavasszal a Magyar Talajtani Egyesv gondolata tavasszal a Magyar Talajtani Egyesüület, a Magyar Balneollet, a Magyar Balneolóógiai giai 
EgyesEgyesüület, a HUNAGI, a Geotermikus koordinlet, a HUNAGI, a Geotermikus koordináácicióós s éés innovs innováácicióós alaps alapíítvtváány ny éés egy sor s egy sor 
kköörnyezetvrnyezetvéédelmi egyesdelmi egyesüület, valamint erdei iskola programjlet, valamint erdei iskola programjáában is megjelenik.ban is megjelenik.

VVééletlen, de szerencsletlen, de szerencséés s –– a Fa Fööld ld áállapota irllapota iráánti figyelem felkeltnti figyelem felkeltéése szempontjse szempontjáábbóól l 
jelentjelentőős s –– egybeesegybeeséés, hogy s, hogy ááprilis 9prilis 9--1010--één az IPCC n az IPCC ééppen Budapesten tartja 28. ppen Budapesten tartja 28. 
üülléésszaksszakáát (t (www.ipcc.ch/meetings/calendar.htmwww.ipcc.ch/meetings/calendar.htm).).

Az AkadAz Akadéémia hmia hááza tza táájjáárróól elmondandl elmondandóó mméég, hogy g, hogy ááprilis 29prilis 29--één az MTA VEAB n az MTA VEAB 
nagyszabnagyszabáássúú FFööldldéévv--elelőőadadóüóülléést szervez a veszprst szervez a veszpréémi szmi széékhkháázzáában. ban. 
((http://www.veab.mta.hu/program.htmlhttp://www.veab.mta.hu/program.html).).




