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Napjainkban fokozódó jelentőséggel bír a környezetvédelem, a 
jövőkutatás, a biztonságtudomány a globális felmelegedéssel 
kapcsolatban. Elsősorban az ember által működtetett ipart és a 
mezőgazdaságot teszik „felelőssé”, mivel ezek jelentős tevékenysége 
széndioxid és metán kibocsátással jár. 

Az ipari termelésen kívül az állattenyésztés is károsan befolyásolja a 
globális felmelegedést, mert az állatok élettani folyamatai nyomán metán 
keletkezik, amely húszszor károsabb a globális felmelegedés 
szempontjából mint a széndioxid (CO2). 

Az állattenyésztés másik „mellékterméke” a nitrogén, ami az állatok 
ürülékének és vizeletének az élővizekbe jutásával algásodást, a levegőbe 
jutásával pedig a növényvilágot károsítja. 

Érdemes megjegyezni, hogy a Föld csillagászati konstellációjából 
adódóan, amennyiben ha az 1800-as években nem történik meg a 
fokozott széndioxid kibocsátással járó ún. ipari forradalom, a levegő 
széndioxid koncentrációja nem növekszik meg „240 ppm-ről (milliomod 
térfogatrész) napjainkra 400 ppm-re”, akkor újra elkezdődne - egy 
tizenkétezer évvel ezelőtt befejeződött jégkorszak után – egy újabb 
jégkorszak.  Az  emberiség azóta  500 gigatonnányi szenet engedett a 
légkörbe. Nem nagyon találhatók olyan tanulmányok, amelyek nem 
kívülállóként vizsgálják a globális felmelegedés okozóit, hanem arra is 
választ keresnének, hogy maga az emberi test hogyan járul hozzá ehhez a 
folyamathoz. Tekintsük át akkor ezt a kérdést. 

Egy felnőtt ember percenként átlagosan 14 alkalommal végez 
belégzést, amely által  

14 x 0,5 liter = 7 liter/perc 
levegő fordul  meg a tüdejében. Ennek eredményeként az oxigén egy 
részét megköti. A kilégzés során pedig nem felhasznált nitrogént, oxigént 
és széndioxidot bocsát ki. A kilégzett széndioxid mennyiségét a következő 
ismert adatok alapján tudjuk meghatározni. 
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A belégzési levegő összetétele: 
78% nitrogén 
21% oxigén 
  0,03% széndioxid. 

A kilégzési levegő összetétele: 
79% nitrogén 
16% oxigén 
  4,04% széndioxid. 

Mivel belégzéskor széndioxidot is beszívtunk, ezért a tényleges 
(nettó) kibocsátott széndioxid arány: 

4,04 - 0,03 = 4,01%, 
kerekítve: 

4%. 
Egy ember tehát, egy év alatt 

0,28 (liter) x 60 (perc) x 24 (óra)  x 352 (nap) = 141.926 liter/év 
széndioxidot bocsát ki a légzése alapján. Nem vettük figyelembe az egyéb 
módon kibocsátott mennyiséget, azt, hogy egy sportoló vagy nehéz fizikai 
munkát végző személynél ez az érték magasabb. Azt sem vettük 
figyelembe, hogy ez az érték 0 – 17 év közötti korosztálynál kevesebb, 
mert a vizsgálat célja nem egy naprakész 100%-os pontosságú számítás, 
hanem egy megfontolt statisztikai becslés. Az előzőekben közölt adat 
szerint egy ember évente 

141.926 liter/év 
széndioxidot bocsát ki. Ez kerekítve 142.000 liter/év, amely 

142 m3/év. 
Mivel a széndioxid sűrűsége atmoszférikus nyomáson: 

1,98 kg/m3, 
ebből adódóan egy ember által egy év alatt légzés útján a légtérbe 
kibocsátott nettó széndioxid kilogrammban kifejezve: 

142 m3/év x 1,98 kg/m3 = 281 kg/év. 
 

Figyelembe véve a Föld lakóinak számát 2019.05.05-én (internet 
statisztikai adat) 

Férfi: 3.868.755.000 
Nő: 3.799.879.000 

   összesen:  7.668.634.000 fő. 
 
 
 
 

 
Ezt az adatot lefelé kerekítve, az előző elnagyolások kompenzálása miatt: 

7.500.000.000  
a jelenleg létező lélekszám. Az előző számadatokból következik, hogy a 
Föld teljes népessége által évente kibocsátott széndioxid mennyisége 
tonnában: 

7,5 x 109 (fő) x 2,81 x 102 kg/év/fő = 21,07 x 1011 kg/év. 
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Ami  
21,07 x 108 tonna/év, 

vagy más alakban 
2,1 x 109 tonna/év, 

azaz 
2,1 milliárd tonna/év. 

 
Ahhoz, hogy ez az érték ténylegesen érzékelhető legyen, célszerű 

áttekinteni a fosszilis energiahordozók elégetéséből adódó széndioxid 
mennyiséget világviszonylatban. 2018. évben a Föld széndioxid 
kibocsátása 33,1 milliárd tonna volt. Azaz az emberi testekből származó 
széndioxid aránya az emberi tevékenységből származó széndioxid 
emissziónak: 

2,1 = 
6,34%-
a. 

0,331 

 
Ennek tükrében jelenleg antihumánusnak tűnnek azok a „tudományos” 

feltevések, hogy szabad-e gyermekeket vállalni a mai időben, „mert a 
gyermek is része a környezetszennyezésnek”. Az ilyen „tudósoknak” jó 
lenne tisztában lennie a következőkkel. 

A széndioxid kibocsátás növekedése a jelenlegi emberi tevékenység és 
lélekszám mellett is a következők miatt fennáll. A bálnavadászat során, 
felszabadul a bálnák hatalmas testében megkötött szén, amelyet 
természetes pusztulásuk során „magukkal visznek” az óceánok mélyére. 
Az utóbbi időben egyre gyakoribb nagy kiterjedésű erdőtüzek rengeteg 
széndioxidod bocsátanak a légtérbe, és az elégett nagy tömegű növény 
sokáig nem fogja betölteni a széndioxid megkötő képességét. 

Hasonló a helyzet az őserdők irtásával abból adódóan, hogy a nagy 
tömegű zöld növényzet eltűnésével jelentősen csökken az a felület, amely 
- életfolyamatából adódóan – részt vesz a levegő széndioxid tartalmának 
megkötésében. 

A világ óceánjai évente 11 milliárd tonna széndioxidot nyelnek el, amely 
a Föld széndioxid emissziójának igen jelentős része (közel harmada). Egy 
fizikai-kémiai törvényszerűség, hogy a víz egy bizonyos hőmérsékleten és 
nyomáson, adott mennyiségű gázt képes elnyelni, ezt nevezzük 
abszorpciónak (lásd pl. szódavíz). 

Az óceánok esetében, ha növekszik a víz hőmérséklete, akkor az a 
vízben lévő körforgást (ventillációt) csökkenti, ami szükséges az 
abszorpció tökéletes működéséhez. 

A felmelegedés hatására növekszik az elsivatagosodás, ami számos 
növényfaj pusztulását vonja maga után, és ennek következtében csökken 
a széndioxid-megkötő felület. 

Az emberiség létszáma – feltételezve a földi világbékét, az 
orvostudomány fejlődését – exponenciálisan növekszik. A jelenlegi 
gondolkodás szerint ez maga után vonja az egyre nagyobb energia igényt 
és a haszonállat állomány növekedését. 
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Ezen körülményekből az következik, hogy a globális felmelegedés 
tovább folytatódik, a széndioxid és a metán kibocsátásának exponenciális 
karakterű növekedése által. 

Az előzőekből megnyugtatóan kiderült, hogy ezt a tendenciát az emberi 
biológiai lét jelentéktelenül befolyásolja, tehát felelősséggel lehet 
gyermeket vállalni, különösen Európában. 

Az emberi gondolkodásban mindenképpen egy korszerűbb 
paradigmaváltásra van szükség, amely ugrásszerű fejlődést biztosít a 
megújuló energiatermelési módok, eszközök kutatásának, fejlesztésének 
és széles körű alkalmazásának kiterjesztésében, valamint az emberi 
táplálékstruktúra változtatásában. 


