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1. fejezet - A globális népesedés
humánökológiája
1. I. Bevezetés
1.1. Bevezető (motiváció megteremtése, érdeklődés felkeltése)
Az ember és környezete kapcsolatrendszer komplexitása napjainkban életünk közvetlen és szerves része lett. A
fellépő lokális és globális kockázatok valamennyiünket érintenek közvetlenül vagy közvetve. Az egyes ember, a
külön-külön értelmezhető embercsoportok és a globális közösség is meghatározza magatartásával és
életvitelével a földrajzi környezet átalakulását.
Kulcskérdés, hogy ezek a gondolatok, amelyek a kutatók körében már több évtizede megjelentek, hogyan és
milyen mértékben képesek átmenni a szélesebb közvélemény soraiba. A másolódásnak különösen fontos
szerepe lehet, ha a generációk közötti információtovábbításra gondolunk. A jelenkorban elkezdett magatartást
megváltoztató politikák és cselekvések csak akkor lesznek maguk is fenntarthatóak, ha a következő nemzedékek
is magukénak vallják ezeket az értékeket. Ebben a feladatban nagyon nagy szerepe van az iskolai oktató-nevelő
tevékenységnek. A földrajz mint integráló tudomány képes arra, hogy a maga komplexitásában bemutassa az
emberiség és a környezet integrációjának következményeit. A különböző iskolatípusokban dolgozó földrajz
szakos tanár kollégáknak éppen ezért naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük ezekben a témakörökben.
Jelen jegyzet ebben kíván segítséget nyújtani a földrajz MA szakos hallgatóknak. Alapvetően az általános
társadalomföldrajzban oktatott népesség- és településföldrajzos fejezetek korszerű oktatásához nyújt segítséget
ennek az anyagnak az elsajátítása.
Természetesen ezen túl is haszonnal forgathatják a kollégák a jegyzetet, hiszen rajta keresztül egy új típusú
szemlélettel ismerkedhetnek meg, amely integráltan kívánja bemutatni és szemlélteni az ember és környezete
kapcsolatrendszerét.
A globális és általános témakörökön kívül Európára koncentrálva regionális témakörben is információkhoz
jutnak a kollégák.
A nemek ökológiájáról szóló fejezet igyekszik egy a hazai geográfiában egyelőre nem elterjedt témát a nemek
földrajzát bevezetni, hiszen ez a problémakör világ- és Európa-szerte egyre fontosabb.

1.2. Tartalmi áttekintés (modulcímek, leckék felsorolása)
Bevezetés – a humánökológiai megközelítés lehetőségei
Humánökológia – tudománytörténet
Ökológia és humánökológia – egy lázadó tudomány – rendszere
A világnépesség növekedése
A világ népességének néhány jellemzője
A világ népességének élelmezési helyzete
Népességfejlődés Európában
Környezet és egészség – világjárványok
Környezet és egészség – civilizációs betegségek és AIDS
Falvak a globalizáció korában
Városok a globalizáció korában
1
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Nemek ökológiája

1.3. Célkitűzések, követelmények meghatározása (Milyen
kompetenciákkal fog rendelkezni a kurzus végeztével, milyen
feladatokat kell elvégeznie.)
A kurzus során a hallgató megismerkedik a humánökológia tudományának alapelemeivel, azokkal a
megközelítési lehetőségekkel, amelyekkel a tudománytörténet különböző interpretációi szerint számolhatunk.
A humánökológia rendszerének alapfogalmain keresztül a hallgatók tisztában lesznek annak a gondolati
keretnek a főbb elemeivel, amelyek mentén a rég ismert népesedési folyamatok is újraértelmezhetők és
interpretálhatók.
A világ népesedésének fontosabb jellemzőinek felsorolása után a tanárjelöltek új módon lesznek képesek
interpretálni a fontosabb globális demográfiai folyamatokat, például a népesség számának, területi
megoszlásának, vallási és nyelvi összetételnének fontosabb alapelemeit.
Külön fejezet foglalkozik a népesség fenntartásának elengedhetetlen alapfeltételével, a mezőgazdaság és az
élelmiszertermelés egyes fontosabb kérdéseivel. A hallgatók képesek lesznek rendszerben látni és láttatni a
jelnlegi helyzetet és néhány jövőbeli forgatókönyvet is.
Az európai kontinens népesedési körülményeinek áttekintésével világos képet kapnak a kollégák annak a
nagyobb közösségnek a demográfiai és környezeti problémáiról amelynek hazánk is szerves tagja.
A következő két fejezetben az egykori, mai, illetve esetleges jövőbeli járványok okaival, hatásaival és az ellenük
való védekezés lehetőségeivel is megismerkedhetnek a hallgatók.
A városok és falvak földrajzi humánökológiai típusú bemutatásának áttekintésével képet alkothatnak arról, hogy
az egyes emberi települések hogyan léteznek speciális tér-idő dimenzióban, illetve ezek milyen hatással vannak
a környezetre és a bennük lakók életére és kultúrájára.
A nemek ökológiája fejezetben betekintést nyernek a „gender studies” (nemek tudománya) fontosabb elemeibe.
A fejezet második felében bemutatásra kerül a harmadik világ egyes térségeiben tapasztalható súlyos társadalmi
problematika, az ún. „hiányzó nők” kérdésköre.

2. II. Leckék, foglalkozások [1] Bevezetés – a
humánökológiai megközelítés lehetőségei
2.1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.)
A lecke célja a humánökológia fogalmának körüljárása, társadalom és természet kölcsönhatásainak értelmezése.
A környezeti determinizmusthirdető gondolatoktól egészen a humánökológia rendszermodelljéig bemutatjuk a
lehetséges értelmezéseket.

2.2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése
(bekezdéscímek)
Bevezetés. A környezeti determinizmus. Környezeti posszibilizmus. Kulturális ökológia. Ökoszisztéma modell.
Szereplő alapú modell. A humánökológia rendszermodellje.

2.3. A tananyag kifejtése. A lecke elméleti anyagának a közlése,
úgymint:
1. Leírások (törzsanyag)

2.4. 3.1. Bevezetés
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Az emberiség gondolkodói ismereteink szerint már az írott történelem előtti időkben is igyekeztek magyarázatot
találni arra az alapkérdésre, hogy mi kapcsolat ember és természet között. Az egyik legizgalmasabb gondolat a
Föld eltartóképességéről szólt, nevezetesen, hogy mennyi embert bír élelmiszerrel és egyéb javakkal ellátni az
adott populáció által birtokolt földterület. Ez az idea Tertullianustól kezdődően, Lütkenen át, talán a
legismeretebb gondolkodóig Malthusig és utána is sokak (Marx, Penck, Fischer, Spencer) fantáziáját
megmozgatta. Érdekes, hogy még a 20. században is az erre a gondolatmenetre épülő politika képes volt egész
Európát és a világ más részeit is lángba borítani. Adolf Hitler Mein Kampf-jában ugyanezeket az érveket
olvashatjuk a németek expanzív törekvéseinek hátterében. A szerző szerint a növekvő német népesség csak
akkor maradhat fenn tartósan, ha újabb erőforrásokat szerez. A leginkább reális megoldás erre – véli Hitler – a
földterületek megszerzése az „alacsonyabb rendű” keleti népektől.
Az, hogy a természet adta lehetőségek mennyire jelentenek szoros kereteket az adott populáció számára,
ugyancsak sok vitát generáltak. Egyes szélsőséges nézetek szerint az emberi társadalom fejlettsége lehetővé
teszi, hogy bármit megtegyen, akár gyökeresen szembe menjen a természeti adottságokkal. A 20. század
elejének orosz származású gondolkodója és írója, a korábban sokat idézett Ciolkovszkij ezt sugallta, amikor
arról beszélt, hogy az emberiség a Földet elhagyva a kellő technológia birtokában benépesítheti a világűr
ellenséges térségeit is. (Ciolkovszkij, K. E. 1960) Ezeket a voluntarisztikus elképzeléseket a spektrum másik
oldalán kiegyensúlyozzák a környezeti determinizmust hirdető gondolatok, miszerint adott közösséget a
természeti adottságok áthághatatlan kerítéssel veszik körbe.

2.5. 3.2. Környezeti determinizmus
A felvilágosodás korában már Montesquieu is megfogalmazta, hogy a földi éghajlati övezetek meghatározzák az
ott élő emberi közösségek sorsát. A hideg éghajlaton élők energiáit teljesen felemészti a mindennapi harc az
elemekkel, míg a trópusokon élők szinte mindent készek kapnak a természettől, ezért egyikük sem képes magas
civilizációt építeni. A mérsékelt övezet lakói ugyanakkor meg kell, hogy dolgozzanak az életük fenntartásáért,
de maradnak feles energiáik, amelyeket a kultúra építésére fordíthatnak. Ezeket az ideákat vallotta munkáiban
részben például Friedrich Ratzel (Ratzel, F. 1882) és Ellen C. Semple (Semple, E. 1911) is, nevezetesen hogy az
ember környezet által meghatározott lény. Iskolapéldaként emlegették az angolokat, akiket szigetlakó mivoltuk
arra predesztinált, hogy hajósok legyenek és meghódítsák a világtengereket. Az arabok, lakóhelyük
egyhangúsága miatt monotesiták lettek, hiszen az egyveretű sivatagi tájra nem voltak képesek istenek népes
panteonját elképzelni. Ezek a népszerű példák a felületes szemlélő számára könnyen elfogadható ideológiát
jelentenek.
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1. ábra: Tengerre predesztinálva? – a HMS Victory Portsmouth kikötőjében (A szerző felvétele)

2. ábra: Szárazon is hajósnép az angol – Bath sétahajó kikötője (A szerző felvétele)
Az ábráról (. ábra) leolvasható, hogy az adott populáció élőhelyének földrajzi elhelyezkedése, a táj tagoltsága és
részelemeinek változatossága, az éghajlat, illetve a rendelkezésre álló természeti erőforrások egyértelműen meg
kellene hogy határozzák azt a kultúrát, amit az adott népcsoport képes létrehozni.
A korábbi évszázadokban az egyes nemzetekről jellemrajzot alkotni kívánó szerzők például a klímát igencsak
meghatározónak tartották egy-egy nép habitusának kialakításában. Gondoljunk csak a spanyolok, vagy olaszok
által gyakorolt „déli habitus” emlegetésére, vagy éppen a sótlan atlanti népekre, esetleg a rideg északi fajtákra.
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3. ábra: Rideg militarizmus a hideg északon – katonai parádé Joensuu, Finnország 2001. december 6. (A szerző
felvétele)
Bár az éghajlat nagyons sok szempontból meghatározza életünket, ilyen direkt hatásra azért egyre kevésbé
gondolhatunk.

4. ábra: A környezeti determinizmus (Saját szerkesztés Rambo, T. 1983 alapján)
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2.6. 3.3. Környezeti posszibilizmus
Az előző részfejezetben taglaltaknál sokkal megengedőbb a környezetet mint lehetőséget kínáló elemnek a
feltüntetését végő elmélet, a környezeti posszibilizmus. Eszerint bizonyos környezeti tényezők szükséges de
nem elégséges feltételei egyes kulturális jelenségek kialakulásának. Például a különböző szigetlakók lehetnek
tengerész népek, de Belső-Mongólia nomadizáló lakói nem.1
Az amerikai kulturális antropológus, Kroeber kimutatta, hogy a kontinens északnyugati részén élő amerikai
indiánok nem tudták átvenni déli szomszédaiktól a kukorica termesztését, mert szállásterületükön az éghajlat
(rövid tenyészidőszak) nem megfelelő a növény igényeinek. Arnold Toynbee odáig vitte a posszibilizmus
elméletét, hogy a civilizációk fejlődését annak tulajdonította, hogy milyen válaszokat adnak a különböző
környezeti kihívásokra.
Az elmélet nagy hiányossága az, hogy csak azt tudja megmondani, hogy miért nem jött létre bizonyos vívmány
egy adott helyen, de nem képes például előre megjósolni egy-egy populáció fejlődését. Nem tudja például
megmagyarázni azt a tényt, hogy miért lettek jó tengerészek az angolok és miért nem a tasmánok, holott
mindkét nép szigetlakó. A posszibilizmus egyik kutatója Daryll Forde ezt a következőképpen magyarázta:
„a fizikai környezet és az emberi tevékenység között mindig van egy köztes szféra, a speciális célok és értékek
gyűjteménye, ismeretek és hiedelmek összessége: más szóval a kulturális színezet” (Forde, D. 1934)
Forde tehát feltételez egy újabb elemet a környezet és az emberi tevékenység között, ami a posszibilista keretek
között már nehezen magyarázható.

4. ábra: A környezeti posszibilizmus (Saját szerkesztés Rambo, T. 1983 alapján)
1. animáció: Emberi jelenlét a Magas-Tátrában
A fenti filmrészlet a Magas-Tátrában készült. Figyeljük meg rajta a magashegységi környezetet. Az emberi
tevékenység ezen a nehezen járható terepen csak ideiglenes lehet és olyan szektorokon keresztül jelentkezik
mint a turizmus vagy a közlekedés. (Hatvani Lajos felvétele)

2.7. 3.4. Kulturális ökológia

A Mongol Birodalom fénykorában megtörtént, hogy Japán meghódítására egy vérbeli szárazföldi nép – ugyan kínai hajókon, de tengerre
szállt. A legújabb kutatások szerint az expedíciós flotta katasztrófáját nem csupán a természet kiszámíthatatlan erői, az „isteni szél” okozta.
A tengeri régészet felszínre hozott néhány korabeli hajóroncsot, melyek vizsgálatából kiderült, hogy az egyébként vihar- és tájfunálló
dzsunkákat a kínai kényszermunkások szándékosan gyengébbre, selejtesre építették. (Forrás: http://www.shibuiswords.com/projectaka.htm
letöltve: 2011. február 20.)
1
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Az amerikai kutató Julian Stewardnak az 1950-es években a soson indiánokról publikált munkáiban jelent meg,
hogy a populációk ökológiai alkalmazkodása legalábbis az innovációk diffúziójával azonos súlyú szerepet
játszik a kultúra alakulásában. Megpróbált magyarázatot adni néhány, a helyi kultúrában meglévő elemre az
extrém környezeti körülmények létezésével. Például a sosonok diffúz településszerkezetét azzal magyarázta,
hogy technikai lehetőségeik nem teszik lehetővé elegendő élelmiszer megtermelését a térségükben melévő
száraz éghajlati viszonyok között. Az indiánok kultúrájában nem minden elem magyarázható ökológiai okokkal,
vannak olyan tényezők, amelyek a szomszédok közvetítésével mintegy véletlenül honosodtak meg. Steward
bevezette a „kulturális mag” fogalmát, amelynek elemei (technológia, gazdaság, népesség és társadalmi
szerkezet) szerinte a környezet kihívásaira adott reakcióknak megfelelően jöttek létre.

5. ábra: A kulturális ökológiai megközelítés (Saját szerkesztés Rambo, T. 1983 alapján)
A nem mag elemek (nyelv, vallás, művészet és társadalmi értékek) a környező társadalmakból szivárognak be a
populációba.
Az elmélet sikeresen alkalmazható olyan populációk esetében, amelyek nagyjából állandó népességgel
rendelkeznek és stabil a környezetük, illetve kevésbé fejlett társadalmak esetén alkalmazható elmélet. A
modern, gyorsan változó társadalmak jelenségeinek magyarázatára ugyanakkor kevésbé alkalmas. Az elmélet
hibája az, hogy a környezetre nem elég részletesen koncentrál, pedig az folyamatosan is változik, többek között
a társadalmi beavatkozás hatására is.
Az elméletből kiindulva Marvin Harris bevezette a technológiai-környezeti determinizmus fogalmát. Abból
indult ki, hogy a társadalom kulturális fejlődésének motorja a technológiai eszközök környezethez igazodó
fejlesztése. Interpretálása szerint az indiai tehenek nem elsősorban a valláshoz ragaszkodó hinduk felesleges
passziója, hanem elsősorban azért lettek szentek, mert gazdaságilag is jelentősek (pld. igaerő, tüzelő – 35 millió
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t szén/év, trágya, bőr), nem emberi táplálékot fogyasztanak, hanem az egyébként hasznosítatlant. 2(Harris, M.
1966)
Harris hasonlóképpen interpretálta a muszlimok húsevési tilalmát. Szerinte az Arab-félsziget száraz éghajlatán a
disznó termesztése és fogyasztása ökológiailag nem kifizetődő. A muszlimok azonban elterjedtek DélkeletÁzsia a disznó termesztésére kiválóan alkalmas területein is, a vallásuk itt pedig már a technológiai-környezeti
racionalitásnál erősebbnek bizonyult. Olyannyira erős a vallási kötelék, hogy Borneo szigetén például az iszlám
csak a partvidéken terjedt el, ahol a lakosság fehérje szükségleteit a halászat fedezni tudja. A szárazföld
belsejében, az ún. „disznó vonalon” túl nem élnek iszlám emberek.
A modellből a leginkább hiányzó elem a dinamizmus, ami mind a társadalom mind a természet változását egy
folyamatosan alakuló történetként tudja interpretálni.

2.8. 3.5. Ökoszisztéma modell
A amerikai kutatók, Vayda és Rappaport szerint nem általánosságban kell a kultúra és a környezet adaptációját
vizsgálni, hanem az egyes speciális populációknak és a számukra rendelkezésre álló helyi ökoszisztémáknak a
kapcsolatát kell feltárni. Véleményük szerint az emberi populáció csak egyike a helyi (növényi és állati)
populációk sokaságának, amelyek interakcióban vannak egymással és az élettelen környezettel. Nem a kultúrát
kell tehát alapvetően elemzni, hanem az ökoszisztémát. A kultúra csak mint a túlélés egyik szempontja létezik.
Ez a megközelítés visszalépésnek tűnik a humánökológiától az ökológia irányába, hiszen a közösség
szociokulturális egységként való interpretálása másodlagos.
Roy Rappaport munkájában a csembaga törzset vizsgálta meg Új-Guineában. Olvasatában a vallás fontos
közvetítő elem a környezet és a társadalom között. (Rappaport, R. 1968)
A törzs a trópusi esőerdő éghajlatú szállásterületén disznókat tenyészt, ugyanakkor az év nagy részében azok
húsát nem fogyasztják. A disznókat az évben csak néhány alkalommal fogyasztják amikor, rituális
disznóvágásokon rövid idő alatt rengeteg húst megesznek. Ez a fajta magatartás nem tűnik racionálisnak, sőt
látszólag egy rossz adaptáció, ami az erőforrások pazarlását jelenti.
Rappaport szerint ugyanakkor mégiscsak racionális ez a megoldás, hiszen a húsfogyasztás arra az időszakra
koncentrál, amikor kell a protein (betegségek, háborúk). A másik előny a túlszaporodás megakadályozása és az
érzékeny természeti környezet megóvása. A térség törzsei csak meghatározott alkalmakkor vívhatnak háborúkat,
a csembaga törzs tehát előnyben van, amikor képes ezekre az alkalmakra elegendő mennyiségű friss húst
biztosítani. A háborúk után leölt disznóállomány regenerálódásához évek szükségesek, ahogy az emberek
felépüléséhez is.
Más kutatók szerint ez a szokás mégis irracionális és pazarló, sokkal racionálisabb volna ha lassanként
fogyasztanák el a húst. Az egyszeri alkalommal elfogyasztott több kilónyi disznóhúst ugyanis nem képes
hasznosítani az emberi szervezet. A disznóállomány felduzzasztása ökológiai szempontból sem ésszerű, hiszen
már vágósúlyban lévő állatokat kell még hosszú ideig etetni a korlátozott erőforrásokat pazarolva.
A pazarló lakomáknak lehet még egy haszna, a szövetséges népek elbűvölése. A gyakori háborúk miatt kellenek
a szövetségesek, akiket ugyancsak meghívnak a rituális étkezésekre.
Rappaport megállapításait több oldalról érték kritikák, egyesek szerint nem egy törzset kellett volna vizsgálni,
hanem a nagytáj valamennyi törzsét egyszerre, mások szerint pedig a környezethez való adaptáció nem a
kisközösségek, hanem az egyének szintjén történik meg. Ez utóbbi vélekedés hozta létre az ún. szereplő alapú
humánökológiai modellt.

A „szent tehenek” hasznosságát ugyanakkor sok elemzés kétségbe vonja. Olyan ökológiai károkat okoznak környezetükben, amelyek
veszélyeztetik egy-egy populáció túlélését (pld. Túllegeltetés okozta talajpusztulás miatt csökkenő termésátlagok.) (Rambo, T. 1983)
2
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6. ábra: A humánökológia ún. ökoszisztéma-modellje (Saját szerkesztés Rambo, T. 1983 alapján)

2.9. 3.6. Szereplő alapú modell
Ez az elmélet azt sugallja, hogy a természetes szelekció az egyének szintjén zajlik le, illetve mindennemű
közösségfejlődés ezeknek az eredője. Orlove szerint a természetes szelekció tehát az egyéni döntéshozatalok
kérdése. (Orlove, B. 1980) A modell kiválóan magyarázza, hogy a társadalomban hogyan zajlanak le a
különböző változások az egyének szintjéről kiindulva.
Az elmélet szerint az egyének által adaptált túlélési stratégiák közül a legsikeresebbek lesznek kulturálisan
bevettekké, azaz fogadja el őket a közösség többi tagja is.
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7. ábra: Egy sokszáz éves bevált modell a túlélésre – magyar parasztudvar, Kunszentmárton (A szerző felvétele)
A mezőgazdaságban bevezetett újítások sorsának alakulását kiválóan magyarázhatja a szereplőalaú modell. A
megfigyelések szerint a farmereket sokszor nem a tradíció, hanem a racionális költség-haszon elemzés vezérli az
innovációk adaptálása vagy elvetése kérdésében. A modern eszközök és módszerek használata sokszor
megengedhetetlenül nagy kockázatot jelent, főként a kisebb területen gazdálkodó parasztok számára. A nagyobb
földterületen nagyobb a lehetőség a kockáztatásra, elégtelen termés esetén ezzel nem veszélyeztetik közvetlenül
maguk és családjuk túlélését.
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8. ábra: Szereplő-alapú humánökológiai modell (Saját szerkesztés Rambo, T. 1983 alapján)
A hagyományos gazdálkodást folytató termelők valószínűleg általában birtokában vannak annak a tudásnak, ami
lehetővé teheti számukra ökológiailag és gazdaságilag is racionális döntések meghozatalát. A végkimenet
azonban nem garantált, hiszen a sokak által meghozott és egyénenként racionálisnak tűnő döntések sokasága
összességében egy rendkívül káros adaptációt is eredményezhet. Ezt példázza az ún. „közlegelők tragédiája”,
amit Garritt Hardin írt le 1968-ban.3 (Hardin, G. 1968)

2.10. 3.7. A humánökológia rendszermodellje
Az általános rendszerelmélet adaptálása a humánökológia körülményeire jelentheti talán a legkomplexebb
humánökológiai megközelítést. Ebben a modellben a társadalom és az ökoszisztéma is felfogható egy-egy
egymással kapcsolatban lévő alrendszernek. Az alrendszereknek egyenként is léteznek elemei, amelyek
egymással komplex kapcsolatban állnak. A társadalmi rendszerben egymás mellett létezik a népesség, a
gazdaság, az értékek és ideológiák stb. Az ökoszisztémát pedig az ökológiából jól ismert elemek alkotják. (.
ábra)

A közlegelők tragédiája a közösség által kollektíven használt erőforrások hasznosításáról szól. Az egyén számára racionális döntés, hogy
lehetőleg maximális haszonnal aknázza ki ezeket. Legelőterületek esetén például, hogy a lehető legtöbb állatot legeltesse rajta, így
maximális hazsonra tehessen szert. A másik oldalon viszont ha a közösség valamennyi tagja ezt a filozófiát követi, akkor az erőforrások
gyors kimerülésének lehetünk szemtanúi, ami esetlegesen okozhat ökológiai katasztrófát, de a közösség végső megsemmisülését is.
3
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9. ábra: A humánökológia rendszermodellje (Saját szerkesztés Rambo, T. 1983 alapján)
Munkánk következő fejezeteiben – a teljesség igénye nélkül a humánökológia rendszermodellje alapján
kívánjuk bemutatni az egyes rész-fejezeteket.
Jegyzetünk alapvetően arra koncentrál, hogy a leendő földrajztanárok a népesség- és településföldrajzi óráikon a
hagyományos ismeretanyagon túl a – körülmények adta lehetőségeken belül – új ismeretekkel felvértezve még
érdekesebben, a diákok és saját látókörüket is tágítva tudják megközelíteni ezeket a témákat.
Teljességre nem törekedhetünk, hiszen a humánökológia egy rettentő széles megközelítési mód. Akik tovább
kívánják szélesíteni ilyen irányú ismereteiket, azoknak ajánlható a Nánási Irén szerkesztésében már több
kiadásban megjelent „Humánökológia” című sokszerzős gyűjteményes kötet.

2.11. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
Ember és természet kapcsolatának bemutatására számos magyarázat született. A környezeti determinizmus, ami
sok évszázados hagyomány a gondolkodók között, függvényszerű kapcsolatot feltételez a természet és az ember
között.
A környezeti posszibilizmus már lehetőséget ad a társadalom aktív részvételére a kulturális adottságok ernyőjén
keresztül. A kulturális ökológia ezt a gondolatmenetet viszi tovább, amikor a kultúra mag- és nem magelemeit
megkülönbözteti és ezek eltérő jelentőségét hangsúlyozza.
Az ökoszosztéma modell az emberi társadalomra mint egyik populációra tekint a sok közül és nem a kultúra
kulcsszerepét hangsúlyozza, így a környezeti ökológia jelentőségét emeli ki.
A szereplő alapú modell azzal a régi problémával birkózik, hogy melyik fontosabb, a közösség vagy a személy.
A személy döntéseinek jelentőségét hangsúlyozva ez a gondolatmenet jelen korunk individualizáló
eszmeiségének is megfelel.
A humánökológia rendszermodellje tekinthető a leginkább integrált elméletnek, amely igyekszik azonos
jelentőséget tulajdonítani valamennyi érintett szférának.

2.11.1. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
Hogyan tudná összefoglalni a környezeti determinista szemlélet főbb vonásait?
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Milyen lehetőségeket ad a környezeti posszibilizmus a társadalmi részvételre és aktivitásra?
Mely elemek alkotják a kultúra mag- és nem magelemeit?
Melyek az ökoszisztéma modell fő elemei?
A szereplő alapú modellnek milyen kapcsolata van a „közlegelők tragédiájával”?
Milyen elemekkel számol a humánökológia rendszermodellje?

2.11.2. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Melyik népcsoport életmódját melyik modell igyekszik magyarázni?
a, sosonok
b, csembagák
c, arabok
d, mongolok

1. környezeti determinizmus
2. környezeti posszibilizmus
3. kulturális ökológia
4. ökoszisztéma modell

(Megoldások: c1, d2, a3, b4)
Melyik elméletben találkozhatunk az alábbi szakkifejezésekkel?
a, környezeti ernyő
b, kulturális mag

1. szereplő alapú
2. ökoszisztéma

c, regionális interakciók

3. kulturális ökológia

d, egyéni alkalmazkodó stratégiák

4. környezeti posszibilizmus

(Megoldások: d1, c2, b3, a4)

3. II. Leckék, foglalkozások[2] Humánökológia –
tudománytörténet
3.1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.)
A fejezet célja a humánökológia alapgondolatának, nevezetesen az ember és környezete elválaszthatatlan
kapcsolatának bemutatása a történelem különböző korszakaiban. Az egyes filozófiai gondolatmeneteknek
milyen következményei voltak a társadalom fejlődésére és a természet állapotára. A gondolatmenet Nánási Irén
hasoncímű könyvfejezetére épül.

3.2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése
(bekezdéscímek)
Ókori gyökerek. Középkori és újkori helyzetkép. A 19-20. század és a humánökológia.

3.3. A tananyag kifejtése. A lecke elméleti anyagának a közlése,
úgymint:
1. Leírások (törzsanyag)

3.3.1. 3.1. Ókori gyökerek
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A humánökológia egyelőre ismeretek laza konglomerátuma, határai képlékenyek. Ebben közrejátszik az is, hogy
az 1920-as években nem mint önálló tudomány, hanem mint az egyes szaktudományokon belüli látásmód jelent
meg. Gyökerei ugyanakkor az emberiség történetének mélyén gyökereznek, elemei tetten érhetők a különböző
korszakok gondolkodásában.
Számos ókori keleti társadalom világszemléletére egyfajta intuitív humánökológiai nézet volt jellemző. Az ókori
eredetű vallások tanításaiban sok olyan elemre bukkanunk, amelyekben tetten érhető a humánökológiára oly
jellemző holisztikus szemlélet. A hindu dharma (világtörvény) például kiterjeszti a megváltást minden
élőlényre, a buddhizmus pedig kötelez a természet tiszteletére. A kínaiaknál a tao az egyetemes világtörvény,
mely forrása minden harmóniának, így fontos érték a mértékletesség, beilleszkedés a természet rendjébe, ez a
boldogság feltétele. Jellemző a ciklikus világszemlélet, a két erő a jin és a jang folyamatos és együttes jelenléte.

10. ábra: A jin és a yang közismert ábrázolása (saját szerkesztés)
A poszt-mükénéi ún. „sötét korban” gyökerező és általában paraszti gyökerű klasszikus görög poliszkultúrákban
is létezett egyfajta intuitív humánökológiai szemlélet, az ember és természet harmóniáját hirdetve. Ez a gondolat
csak a hellén-római individualizáció korszakában „avult el”.
2. animáció: Hellasz tájai és az ember
A fenti animáció a hellén tájat, építészetet és a benne élő embert kívánja bemutatni. A képek forrása a
http://www.free-photos.biz/ weboldal.
A görög értelmezés szerinti humánökológia részét képezte a természet-közeli gazdálkodás. Az egyéni és
közösségi létfenntartás elválaszthatatlanul összekapcsolódott a természeti környezettel (1 kistáj= 1 polisz). A
görögök számára a természet esztétikai értéket is jelentett azon kívül, hogy a gazdálkodás alapját képezte. A
harmónia megjelent a klasszikus görög templomépítészetben is, ezek az alkotások szoros kapcsolatban voltak a
természettel, igazán elzárt terek nem is léteztek bennük. Fontos eleme a korszaknak a generációk közötti
kölcsönös tisztelet megléte, így stabilabb, kiszámíthatóbb és ezáltal fenntartható társadalmak jöttek létre.
SPÁRTAI KARDAL
ΛΑΚΩΝΙΚΑ
(Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)
Öregek kara:
Mi voltunk egykor bátorszívü férfiak.
Férfiak kara:
Mi most vagyunk, ha úgy tetszik, megláthatod.
Gyermekek kara:
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Mi meg leszünk sokkal különbek nálatok.

11.
ábra:
Hephaistos
temploma
Athénban
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/architecture/buildings/139344_temple_of_hephaestus_in_athens_19.php Letöltve: 2011.
június 13.)
Természetesen ez az idill korántsem volt állandó. A legtöbbször kis méretű poliszok gyakran túlnépesedtek, így
rengeteg mikro (homoszexualitás, prostitúció, fogamzásgátlás stb.)- és makroszociális (háborúk, gyarmatosítás
stb.) megoldást kellett alkalmazni a népességfelesleg levezetésére. A felfedező-hódító jellegű utazások
következtében terjedt el a görögség a Földközi-tenger medencéjében. A „physis” fogalma ugyancsak ebből a
korszakból származik, ami egyaránt vonatkozott az élő és élettelen természetre is.
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12. ábra: Az egyik leghíresebb mondai hellén utazás – argonauták egy váza díszítésén (Nádudvar Művelődési
Központ – a szerző felvétele)
A sokszínű görög filozófia néhány jelentős alakjának nézeteit vizsgálva is megtalálhatjuk a humánökológiai
szemlélet elemeit:
1. Püthagorasz: Minden élőlény együtt egy végtelen egységet alkot
2. Demokritosz: Az ember a természetből emelkedett ki
3. Anaximenész: Az ember a levegőből, mint őselemből áll, ahogy a többi állat is
4. Empedoklész: Az emberek a földből születtek, mint a laboda
5. Epikurosz: Fontos a természetet kutatni, mert abból jött az ember
6. Hippokratész: A betegségek okai a természetben vannak, a gyógyítás alapja a természetes gyógymód, az
orvos feladata pedig ennek támogatása
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13.
ábra:
Hippokratész
szobra,
Bologna
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/architecture/libraries/162185_anatomical_theatre_of_the_archiginnasio__bologna__ital
y_-_the_statue_of_hippocrates.php letöltve: 2011. június.13.)
1. Hérodotosz: Az ember és természet egysége, az élőlények egymásra vannak utalva.
2. Theophrasztosz: Botanikai vizsgálatokból vezette le az oikészisz fogalmát, ami az élőlények és környezetük
egymásra hatását fejezi ki
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14. ábra: Arisztotelész egyik művének egyik lapja (Forrás: http://www.free-photos.biz/photographs/art/photosof-abstraction/page28/ Letöltve: 2011. június 13.)
1. Arisztotelész: Az emberi szervezet önszervező természetű, az ember lelke összetett, megvan benn az anima
vegetativa (önfenntartó lélek) és az anima senzitiva (érzékelő lélek), az állatoktól az különbözteti meg, hogy
önszervezésre képes az értelem (nusz) alapján.
2. Epikurosz: A természetismeret kell a nyugodt, kiegyensúlyozott élethez.
Az ókori görögöknél kezdődött el ugyanakkor egy, az előzőektől eltérő tendencia, ami elvezetett az ember mai
is tapasztalható identitási zavarához. A filozófiában megjelent a tökéletes szellemi és a tökéletlen anyagi világ
képzete, a korábban taglalt nagy egység meghasadt. Az emberi lét elvált szellemire és anyagira, az elkövetkező
évszázadokban hol az egyik, hol a másik oldal lesz uralkodó.
Parmenidész szerint az emberi megismerés gondolkodás és vélekedés. A lét egy örök gömb, mely a
gondolkodáson keresztül létezik, ez az igazi valóság. A kozmosz az ezen kívül lévő őrült összevisszaság, csak
egy érzéki csalódás. Természet igazából nem is létezik, a lét csak szellemi természetű lehet.
Ebbe a gondolatmenetbe illeszthető számos más görög gondolkodó eszmerendszere is:
1. Platón: Szakadék az ideák tökéletes és a természet tökéletlen világa között. Az ember teste és lelke között is
hasadás keletkezik.
2. Szophoklész: "Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb"
3. Prothagorasz: Minden létező mértéke az ember:"homo mensura"

15. ábra: Platón barlang-hasonlatának egyik ábrázolása – Jan Saenredam (1565-1607) metszete Cornelis
Corneliszoon
van
Haarlem
(1562-1638)
festménye
alapján
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/culture/philosophy/51712_platon_cave_sanraedam_1604.php letöltve: 2011. június 13.)

3.3.2. 3.2. Középkori és újkori helyzetkép
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Az antik világ elszeparálódása a természettől sok esetben csak az abból való kivonulást jelentette. Az igazi
fordulat a zsidó-keresztény gondolkodásmódban történik, itt jelenik meg a természet feletti uralkodás gondolata.
A középkori paraszti kultúrában megmarad az intuitív humánökológia, a faluközösségek tapasztalati úton
szerzett ismereteikkel tisztában voltak vele, hogy létük függ a szűkös természeti és társadalmi erőforrások okos
használatán.
A „hivatalos” keresztény dogmatikában ugyanakkor Isten mindenek felettiként jelent meg, illetve a Bibliából
kiderül, hogy az embernek szabad akarata van és elkülönül a természettől, hiszen arra teremtetett hogy
uralkodjon felette. Augustinus egyházatya szerint az isteni és a természeti éles ellentétben vannak. Ugyanakkor
a középkor folyamán a kereszténységen belül is megjelennek az antropocentrizmust bíráló alternatív
szemléletek, mint például Assissi Szt. Ferenc nézetei.

16. ábra: Assissi Szent Ferenc ábrázolása (Raffaello Sanzio felvétele) (Forrás: http://www.freephotos.biz/photographs/consumer_products/clothes/272859_raffaello_sanzio_-_st._francis_of_assissi.php
Letöltve: 2011. június 13.)
Különleges korszak volt az emberi gondolkodás szemszögéből a reneszánsz, melyben tanúi lehetünk a természet
és az ember felértékelődésének. Az észak-itáliai városi, polgári életben az egyén önállósághoz jutott a
közösségen belül. Így egyre inkább a természet és az egyéniség harmóniájának rendszere került a vizsgálódás
középpontjában. Beindult az individualizáció, az egyéniség kiteljesedése, de áttételesen a nemzetállam, azaz
egyfajta új, az univerzalista szemléleteknél jóval szűkebb közösség kiteljesedése is. A korszak gondolkodóiban
felmerült egy boldogabb világ megteremtésének lehetősége (Rotterdami Erasmus vagy Morus Tamás utópiája).
Az itáliai Macchiavelli szerint minden a köz javán méretik meg. A korszak végén kibontakozó
protestantizmusban megjelenik az egyéni lét fontossága, hiszen sok szerző szerint az üdvözülés az egyén ügye.
A felvilágosodás korában, a modern természettudományok kialakulás idején Isten helyére az Ész-t állították,
melynek nevében az emberiség feladata a természet leigázása.
A modern természettudományok differenciálódása együtt járt az atomisztikus uniformizálódással. A klasszikus
mechanika elveit extrapolálták az egész természeti rendre. A korszakra jellemző az ész és a nevelés
mindenhatóságába vetett hit, mely alapján az ember bármit megtehet (Rousseau). A korszak jellemzője az ipari
forradalommal elterjedő gépek hatása a filozófiára. A világ és a benne létezők gépként való funkcionálása
egyetemesnek tűnt, az élőlények azonban időnként kibújni látszottak a gép-logika alól. Descartes szerint nem a
lélek az ember alapja, hanem a test, a lelket az agyból az idegpályákon át kifutó információk alakítják ki.
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Mindezt Harvey vérkeringés-elméletére alapozta, oly módon hogy egy analógiát alakított ki. Szerinte az emberi
tevékenységek közül csak a gondolkodás és a beszéd nem magyarázható pusztán mechanikus alapelvekkel.4

17.
ábra:
Descartes
portréja
–
a
Frans
Hals
felvétele
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/people/scientists/68023_frans_hals_-_portret_van_rena__descartes.php Letöltve: 2011.
június 13.)
A felvilágosodás korszakának gondolkodói a természetet és a társadalmat is egy uniformizált egész részének
tekintették, melyek eleve adott törvények alapján működnek. Az érában a korlátlan racionalizmusba vetett hit
váltotta fel az Istenbe vetett hitet. Az ember helye sokáig bizonytalan maradt, bár Linné besorolta a Homo
Sapiens-t a természet rendjébe, ez sokkal inkább szimbolikus maradt.
A modern természettudományok egyik jellemzője a matematizálás, mint egyetlen objektív nyelv használata volt.
Ez fontos, de veszélyes lehet ha csak ezt használjuk. Másik fontos elv a kísérletezésé, amit ki kell hogy
egészítsen a redukció (Harvey kígyója) módszere. A redukció veszélyes is lehet (Lavoisier gőzgépnek tekinti az
élőlényeket).

4

Ennek feloldására lásd a beszélő gép létrehozását (Kempelen Farkas)
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18.
ábra:
Lavoisier
és
felesége
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/people/scientists/68121_portrait_of_antoine-laurent_lavoisier_and_his_wife.php
Letöltve: 2011. június 13.)
A racionalizálás korszakában az intuitív megismerés lehetetlen, bár Descartes dedukció-elvéből még kiolvasható
ez (racionális intuíció). Descartes szerint az igazság örök, abszolút és mindenkire érvényes kell hogy legyen.
Hitt a pantometria (mindent mérés) és a mathesis universalis (egyetemes számítás) létében. Az emberben lévő
lumen naturale (természetes világosság) lehetővé teszi számunkra a tökéletesen racionális, tudományos
gondolkodást. A lumen naturale a racionális intuíció kiindulópontja, ennek alkalmazása megnyitja az utat a
megismerés számára. A megismerés hibái a szabad akaratból fakadnak, ezáltal jön létre a káosz. A lumen
naturale ugyanakkor nem vezethető le a természetből, ez az ember természetfeletti része.
Üdítő kivétel a szinte minden kortársa által kiátkozott Spinoza gondolatrendszere, aki megpróbált holisztikus
szemléletet behozni, szerinte természet és Isten egy és ugyanaz, a test és a lélek pedig összetartoznak.
(panteizmus)
Az időszak egészére jellemző, hogy a balféltekés gondolkodás eluralkodik a jobb agyféltekés tevékenységek
pedig háttérbe szorulnak. A megfigyelő természetbúvár tevékenység sem terjed el széles körben, pedig még
Rousseau is ajánlja ennek folytatását.

3.3.3. 3.3. A 19-20. század és a humánökológia
A 19. században megfigyelhető volt a tudományos kutatások egyre differenciálódó természete. A tudományok
tovább atomizálódnak, de megjelent a holisztikus látásmód is (Humboldt, Darwin). Ezen túl még mindig élt a
korlátlan racionalitásba vetett hit, ami sokszor átcsapott irracionalitásba (GULAG-ok). A tudományos
gondolkodásban egyre fontosabb szerepet játszott a filozófia és a pszichológia (sokszor mint valláspótlék). A
tudományban megjelent az ökológiai látásmód, a gyakorlatban ugyanakkor tombolt a ráció, így a
természetpusztítás is.
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19.
ábra:
Alexander
von
Humboldt
portréja
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/people/people_in_nature/23751_alexandre_humboldt.php Letöltve: 2011. június 13.)
A 20. század két meghatározó hatalma az USA és a Szovjetunió voltak, ugyancsak élen jártak ezek az országok
a neurofiziológiai vizsgálatokban, amelyek egyik célja az emberi viselkedés előrejelzése volt (Watson, illetve
Pavlov). Az USA-ban az élet egyre nagyobb részét áthatotta az emberi lét leegyszerűsítése, a gépesítés,
gazdasági dimenzióként a fordizmus. Ez a lecsupaszított gazdaságközpontú gondolkodás az 1929-es gazdasági
válságba torkollt. A tőkés világban a kutatóknak elvileg autonómiát biztosítottak, ugyanakkor bizonyíthatóan az
uralkodó tőkés csoportok érdekei határozták meg a tudományok fejlődését, illetve visszafejlődését. A szocialista
rendszerekben az ideológia determinálta a követhető tudományos irányokat.
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20. ábra: Charles Darwin rajza a galambok koponyájának változatosságáról (Forrás: http://www.freephotos.biz/photographs/science/epistemology/93049_darwin_variation_fig24.php Letöltve: 2011. június 13.)
Az ész természetesen nem adott mindenre magyarázatot, sőt az ember sokszor irracionálisan viselkedett (Freud,
Schopenhauer, Kirkegaard, Nietzsche), az ösztönök befolyásolták. A tudományfilozófia racionalizmusa és az
életfilozófia irracionalizmusa szembekerült ebben a korszakban. A tudományfilozófia a metafizikai kérdéseket
álproblémáknak nyilvánította, minden problémát a technológia fejlődésével akart leküzdeni. Az életfilozófia az
irracionális intuícióval akarta megoldani a metafizikai kérdéseket. Ez az ellentmondás kiteljesedett a 20. század
végi emberiség értékválságában.
A 19. és 20. században fontos tudományos előrelépések történtek a humánökológia előrehaladása
szempontjából:
a, Mikrobiológia: Pasteur kutatásai szerint az erjedést mikrobák okozzák. Fény derült a szerves anyagok
körforgásának titkaira. Az orvostudomány rendkívül sokat profitált ezekből a felfedezésekből.
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21.
ábra:
Louis
Pasteur
laboratóriumában
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/science/laboratories/29959_tableau_louis_pasteur.php Letöltve: 2011. június 13.)
b, Idegrendszeri kutatások: Megindult az agyfunkciók lokalizációja. Freud kutatásai máig ható
következményekkel vannak, a kultúrát, mint az elfojtott emberi vágyak következményét és egyben egyik
eszközét mutatja be. Az emberi személyiségben a tudattalan a jelentősebb, erre épül rá a kikristályosodott tudat.
Freud optimista, mert az intellektus bármilyen halk is, mégis kitartóan hallatja hangját.
c, Tudományos jellegű utazások: Szükségesek az utazások a korrekt természettudományhoz (biogeográfia,
geológia, éghajlattan stb.), erre jó példát jelentenek Alexander von Humboldt utazásai.
d, Darwin munkássága, a fajok evolúciójának elvei: Az alapelem a populáció, a változatosság (biológiai
diverzitás) szerepe kulcsfontosságú, de a véletleneknek is nagy a szerepe (sztochasztikus látásmód). 1871-ben
jelent meg "Az ember származása" című könyve, melyet sokáig meg sem akart írni. Kimutatta az ember és az
emlősök közötti felépítésbeli és viselkedési hasonlóságokat. Ember és természet közötti különbség szerinte csak
mennyiségi és nem minőségi.

3.4. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
Az ókori kelet gondolkodásmódjára jellemző az ún. intuitív humánökológiai szemlélet, a ciklikus és holisztikus
világnézet. Az európai gondolkodás mai világát meghatározó hellén-görög világszemlélet alapjaiban ember és
természet egységét hirdette. Ennek jellemző bizonyítéka, hogy számos korabeli filozófus valamelyik természeti
őselemre vezette vissza az ember eredetét. Számos, a mai ökológiában használt fogalom is ebből a korszakból
származik. Parmenidész és Platón munkássága – mások mellett – ugyanakkor más egy másik gondolatmenet
kezdetét jelentette. Az ember kiemelése és a természet felé emelése egyben az attól való elszakadást és
elidegenedést okozta.
A középkor nagyobb részében a hivatalos ideológia ennek megfelelően szerveződött. Csak elvétve találunk ettől
eltérő megközelítési módokat. A reneszánsz és a protestantizmus periódusai után megerősödő individualizáció
elvezetett az „Ész” évszázadaihoz, ahol a vallásos áhítat tárgya a ráció lett. A kibontakozó
természettudományokra jellemző atomizálódás együtt járt a bal agyféltekés gondolkodás általános
elterjedésével.
A 19. században néhány gondolkodó munkásságában újra megjelentek a humánökológia elemei. A gyakorlati
életben, kezdve a gazdaság szférájától egészen a politikáig a ráció elszabadult korszakát jelentette ez az időszak.
A túlzásba vitt ráció a másik oldalon megteremtette az irracionalitás jelenségeit is.
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3.5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
Mi jellemzi az ún. „intuitív humánökológiai” gondolkodást?
Mely görög gondolkodók munkásságára volt jellemző az embert és természetet egységként kezelő, holisztikus
látásmód?
Mely görög gondolkodók munkásságában mutatható ki a természet és ember elválasztása?
Mennyiben jelentett újat a reneszánsz világa ember és természet kapcsolatának értelmezésében?
Hogyan vált a ráció a legfőbb rendező elvvé a felvilágosodás korának tudományában?
Kiknek a nevéhez fűződik 19. századi, humánökológiát megalapozó tudományos vívmány?
Mely jelenségek sorolhatók a modern kori irracionalitás körébe?

3.6. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Mely görög gondolkodók nevéhez kapcsolhatók az alábbi elemek, fogalmak?
a, oikészisz
b, homo mensura

1. Püthagorasz
2. Theophrasztosz

c, az ember a földből származik
d, élőlények végtelen egysége

3. Prothagorasz
4. Empedoklész

(Megoldások: d1, a2, b3, c4)
Kinek a nevéhez kapcsolhatók az alábbi gondolatok?
a, a köz java az értékmérő

1. Darwin

b, pantometria

2. Freud

c, a kultúra mint az elfojtott vágyak következménye
d, a biológiai diverzitás szerepe

3. Descartes

4. Macchiavelli

(Megoldások: d1, c2, b3, a4)

4. II. Leckék, foglalkozások [3] Ökológia és
humánökológia – egy lázadó tudomány – rendszere
1. Célkitűzés: A fejezet bemutatja a humánökológia kialakulását, a megközelítés sarkalatos pontjait, azokat a
nézőpontokat, amelyek meg kell hogy határozzák egy ilyen nézőpontú elemzés alapelemeit.
2. Tartalom: A humánökológiai megközelítés alapvető elemei. Humánökológia, egy lázadó tudomány. A
humánökológiai megközelítés által használt kulcsfogalmak.

4.1. A tananyag kifejtése
3.1. A humánökológiai megközelítés alapvető elemei
A humánökológia alapvetően egy 20. századi tudomány, de az általa képviselt nem hagyományos látásmód sok
évszázados. Az irodalom szerint egy “fölforgató és konzervatív tudomány” (Nánási I. 2005). Napjaink válságos
világában az ún. „reális antropocentrizmus” megteremtésének egyik eszköze. A reális antropocentrizmus arra
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hivatott, hogy az embert (egyén és közösséget egyaránt) elhelyezze a globális ökológiai palettán, sem alul, sem
túlértékelve szerepét.
Az ökológiai nézőpont társadalomtudományokban való megjelenése éppen ezért jelentős, hiszen olyan fogalmak
kerültek használatba mint az ökológiai komplexumban értelmezett folyamatok illetve az egyén feletti szintek
rendszerelvű vizsgálata, az önállóság és a kölcsönös függések kapcsolata, vagy az életjelenségek mögött álló
kommunikációs folyamatok. (Lányi A. 2003)
Még a klasszikus ókortudományból is kinövőben van egy humánökológiai irányzat, különösen a görög-hellén
antik világ iskolapéldájára építve. Ennek egyik legfontosabb hazai képviselője Nemes Zoltán, aki az antik Attika
történetére vonatkozóan fogalmazott meg humánökológiai megalapozottságú téziseket. (Nemes Z. 2006)
3. animáció: A mediterrán tájkép átalakulása
Az animáció a mediterrán tájkép történeti átalakulását mutatja be a különböző tájhasználati formákon keresztül.
(saját szerkesztés)
A humánökológiai megközelítés alapvető jellemzői napjainkban a következők (Nánási I. 2005):
a, Az ember valódi és integráns része a természetnek. Őseink evolúciója része egy ősi koevolúciós struktúrának,
amelyben a természettel összhangban fejlődött az emberi faj
b, Az integrált evolúciós struktúra korlátokat jelentett az emberi tevékenység számára és jelent ma is
c, Minden fenntartható módon megvalósítani kívánt emberi tevékenység ezen korlátok figyelembe vételével
tervezendő
d, A hagyományos gazdaságközpontú értékszemlélet kibővítése, a gazdasággal egyenrangú a geoszférabioszféra saját önértékén, az ember mint biológiai lény, illetve a sok generáción átívelő kulturális örökség
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22. ábra: A természet szigorú korlátokat szab az emberi tevékenységnek – áradás által szétrombolt vasúti pálya,
Kemence, Fekete-völgy (Hatvani Lajos felvétele)

4.1.1. 3.2. Humánökológia, egy lázadó tudomány
A humánökológia célja az ember-természet totális viszonyának természet- és társadalomtudományi ismereteinek
integrációja. A megközelítésen keresztül a természeti törvények tiszteletben tartása kerül a középpontba.
A 20. században megmutatkozott a partikuláris szaktudományok és a globális problémák ellentéte. Az
embertudományok alkalmasak az integrátori feladatra, mert tárgyuk a bioszociális lény, ami így része a
társadalmi és a környezeti rendszernek is. A humánökológia fontos eleme a problémaközpontú és nem
szaktudomány-központú megközelítés.
A humánökológia tudományának története két periódusra bontható, az első a mono- vagy multidiszciplináris
fázis. Ennek jellemzője, hogy az 1920-as években az egyes tudományok (szociológia, pszichológia,
antropológia, geográfia stb.) az ökológiából csempészett szakkifejezésekkel igyekeztek feldúsítani
nevezéktanukat. Monodiszciplinárisnak nevezhető, mert az egyes szaktudományokban elkülönülten jelentkezett,
de multidiszciplináris is, mert több tudományban indult el.
A humánökológia a szociológiában már viszonylag korán megjelent. Park és Burgess nevéhez kapcsolódóan az
ún. humánökológiai iskolát, vagy chicagói iskolát kell megemlíteni. A szemlélet előzményei megtalálhatók
Spencer, Ward, Bagehot vagy Dürkheim munkáiban. A humánökológus szociológusok szerint a társadalom egy
önszervező rendszer, amelyre jellemző a részelemek differenciálódása, nevezetesen az evolúció. Szívesen
használják az olyan, biológiában honos kifejezéseket mint a szimbiózis, vagy a természetes szelekció és az
öröklődés. Park például a társadalom vizsgálatára használta a tápláléklánc, kölcsönös függés, társulás,
szimbiózis, a természet egyensúlya, dominancia, versengés kifejezéseket. Fontosnak tartotta ugyanakkor
leszögezni, hogy az emberi társadalom különböző a természettől, mert az két szintű. Megkülönböztethető a
versengésen alapuló populáció és a kommunikáción, megbeszélésen alapuló társadalom. (Park, R. 1921)

23. ábra: Chicago belvárosa, a szociológusok humánökológiai vizsgálatainek első színtere. Emberi esőerdő:
népünnepély
a
holdraszállás
alkalmából
(Forrás:
http://www.free-
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photos.biz/images/business/stock_exchanges/chicago_welcomes_the_apollo_11_astronauts_-_gpn-2002000035.jpg Letöltve: 2011. június 13.)
A szociológián túl megjelent a humánökológiai szemléletmód a közgadaságtanban is.
Kenneth Boulding párhuzamot vont az ember háztartása és a természet háztartása között, ezáltal pedig
lehetőséget lát nagyobb érték előállítására. (Boulding, K. 1950)
A közgazdasági ökológia szerint az árrendszer egyensúlya nem más, mint a természetben tapasztalható
ökológiai egyensúly humán változata. A javak elosztása ráadásul alapprobléma az ökológiában és az
ökonómiában is.

24. ábra: Az értéktőzsde New Yorkban – hangyaboly humanoid módon (Forrás: http://www.freephotos.biz/photographs/business/stock_exchanges/18232_ny_stock_exchange_gsc_5a30622.php
Letöltve:
2011. június 13.)
A tradicionális közgazdaságtanban alapvető ellentmondás a növekedéselmélet (ökonómia) és az életminőség
(ökológia) között, ezt próbálják feloldani az alternatív közgazdaságtan egyes képviselői mint például
Schumacher és Daly. Szerintük mindkét szakterület közös tárgya az élet, illetőleg az ökonómia az ökológia
része.
A földrajzban már korán tetten érhetők a humánökológiai megközelítés elemei. Alexander von Humboldt
munkásságának a 19. század elején az egyik legfontosabb alapeleme, hogy nem szemlélhető semmi sem
izoláltan a földrajzi tájban.
1923-ban Harlan Barrows “A geográfia, mint humánökológia” című cikkében leszögezte, hogy a társadalmak
szorosan összefüggenek a természettel. A közösségek vizsgálata csak a környezet vizsgálatával együtt lehet
teljes.
Az elméleti tudományokon túl a humánökológia alkalmazott tudományként is számos területen megjelenik. Az
építészet az egyik legfontosabb szakterület, aminek jelentős hatása van a földrajzi környezetre. Gottlieb
definiálta a környezet fogalmát, melyben összetett módon tárgyalta a művészi önkifejezés módszereit.
Bemutatta a várost, mint totális környezetet. (Gandy, M. – Gottlieb, R. 2002) A tájépítész McHarg (1969)
szerint nem elsősorban az építészeknek, hanem inkább a tervezőknek kellene kulcsszerepet játszaniuk a
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tájrendezésben és a tájhasználatban. (McHarg, I. 1969) Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Peter Graham is.
(Graham, P. 2003)

25. ábra: Ember és totális környezete – debreceni lakótelep (Hatvani Lajos felvétele)

26. ábra: A tájépítészet egyik példája a debreceni Nagyerdei Park (Hatvani Lajos felvétele)
4. animáció: Debreceni látképek
Az animáció Debrecen városának néhány jellegzetes tájképi elemét mutatja be. A felhasznált képek Hatvani
Lajos felvételei.
A humánökológia eszközei használhatóak a természetvédelemben, rajtuk keresztül működhet a természeti
erőforrások védelme és menedzselése, beleértve az emberi viselkedésre vonatkozó gyakorlati és elméleti
ismereteket is.
A közegészségügy speciális vetülete is a humánökológia szemléletére alapoz. A legfontosabb vizsgált terület a
civilizációs betegségeket veszi célba, ezek az orvostudomány új kihívásai. A modern orvostudomány elemekre
bontja fel embert. A filozófus Ivan Illich szerint a modern orvoslás az emberiség betegsége maga, ez ellen
védekezni kell. Az orvostudományban szemléletváltást kell érvényesíteni, nevezetesen meg kell előzni a
betegségeket a gyógyítás helyett/mellett, illetve az emberi személyiségre is figyelni kell. (Illich, I. 1982)
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A humánökológia transzdiszciplináris fázisa napjaink sürgető kihívása, ezt az integrált megközelítési mód
kifejlesztése és alkalmazása kell hogy jellemezze.
Manapság a humánökológia egy laza konglomerátum, ami három pólus körül mozog: természet (geoszférabioszféra folyamatai), kultúra (az ember által létrehozott közvetítő rendszerek), és az ember (bioszociális
személyiség) Ez a három alapelem folyamatos interakcióban van egymással. Ennek megvalósításához egy új
típusú tudomány kell, mely átlépi a hagyományos tudományhatárokat. A határátlépés módjai a következők
lehetnek:
1. analógiás gondolkodás
2. interdiszciplináris vizsgálódás: specializálódott határtudományok (biokémia, biofizika) transzdiszciplinák
(matematika, kommunikációelmélet, rendszerelmélet, humánökológia)
A humánökológia vizsgálati objektuma: “az ember totális interakciója környezetével” (Total Human Ecosystem
– THE), mely a fenti citált három pólus kölcsönhatásrendszere.

28. ábra: Az ökoszisztémák és ökotópok átalakulása a mediterrán térségben a jégkorszaktól napjainkig (Saját
szerkesztés Liebermann, A. S. 1984 alapján)
Az ábráról leolvasható (. ábra), hogy az idő előrehaladtával az emberi tevékenység új és új elemeket hozott létre
a földrajzi környezetben. Megváltozott az anyag- és energiaáramlás, illetve az infromációk átadásának is egyre
újabb módszerei kerültek előtérbe. Mindezek hatására a táji környezet is drasztikusan megváltozott a
természetes, félig természetes, a mezőgazdasági és a technológiai tájak felé.

4.1.2. 3.3. A humánökológiai megközelítés által használt kulcsfogalmak
1. Interakció: Nincs egyértelmű értelmezése, alapvető folyamat és fogalom. Biológiai és társadalmi
interakcióról is szó lehet. Az indivíduum szintjén a manipuláció és a kommunikáció az interakció két fajtája.
A szupraindividuális szinten is fontos a manipuláció (az eszközkészítés hagyományai öröklődnek a
társadalmakban) és a kommunikáció. A fő kérdés, hogy a három pólus interakciója hogyan tehető
vizsgálhatóvá. Mely típusú interakciók határozzák meg a közvetítő rendszerek létét és működését? Mik azok
az interakciós terek, amik vizsgálati egységei lehetnek a humánökológiának?
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29. ábra: A család mint szupraindividuális szint, a kulturális és biológiai öröklődés színtere (Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/society/family/27300_baby_mother_grandmother_and_great_grandmother.php
Letöltve: 2011. június 13.)
1. Hierarchiaszintek: A valóság az organizált entitások hierarchikus rendje. Sejt, szerv, organizmus,
ökoszisztéma, univerzum ez a Rowe-féle hierarchikus rendeződés. Parson szerint négy szintű a hierarchia:
organizmus, szociális rendszer, kulturális rendszer, és személyiség.
2. Funkcionalizmus: A humánökológiában a környezet információbázis és funkcionális kapcsolatrendszer
egyaránt. A rész-egész viszonya alapprobléma a humánökológiában is. A társulás funkcionális vizsgálata
hogyan érhető el úgy, hogy egyszerre vizsgáljuk az emberek identitását, kisebb és nagyobb közösségekben.
3. Holizmus: A túlméretezett redukcióval szemben, az analitikus módszer korlátjait jelző módszertani elv. A
rendszer egésze több mint a részek összessége. Nem szabad ugyanakkor, hogy a holisztikus látásmód kizárja
az indivíduum fontosságát.

4.2. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
A humánökológia a reális antropocentrizmus megteremtésének egyik eszköze. A megközelítés fontos eleme,
hogy az ember a természet integráns része, tevékenységeinek pedig valódi gátat jelentenek a természeti
tényezők. A megközelítés fontos eleme a problémaközpontú megközelítés, ami a különböző szaktudományok
szempontjainak integrálását jelenti.
A humánökológia a 20. század első felében számos szaktudományon belül szeparáltan jelentkezett. Így a
szociológiában, a közgazdaságtanban, a pszichológiában és a geográfiában. Ezzel párhuzamosan az alkalmazott
humánökológia is megjelent az építészetben és az orvostudományban.
Napjainkban a humánökológia transzdiszciplináris szakaszát éljük, amikor az analógiás gondolkodás és az
integrált megközelítés kell hogy domináljon. Fontos kulcsfogalmak a vizsgálatokban az interakció, a
hierarchiaszintek, a funkcionalizmus és a holizmus. A vizsgálat tárgya lehet az ún. teljes emberi ökoszisztéma
(Total Human Ecosystem).

4.3. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
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Mit nevezünk reális antropocentrizmusnak?
Melyek a humánökológiai megközelítés alapvető elemei napjainkban?
Hogyan jelentkezett a szociológiában a humánökológia?
Mely elemekben hozott újat a humánökológia a közgazdaságtanban?
Miért alkalmas a földrajz a humánökológiai szemlélet integrálására?
Az orvostudományba miként vezethető be a humánökológia?
A tervezésben milyen humánökológiai szabályokat kellene érvényesíteni?
Mi a humánökológiai megközelítés három pólusa?
Milyen elemek vizsgálatát kell elvégezni a teljes emberi ökoszisztémák vizsgálatánál?
Milyen fajta hierarchiaszinteket kell figyelembe venni a humánökológiai vizsgálatokban?

4.4. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Mely tudományágakhoz köthetők az alábbi személyek?
a, Nemes Zoltán

1. földrajz
2. tájépítészet

b, Harlan Barrows
c, Peter Graham

3. filozófia

d, Ivan Illich

4. ókortudomány

(Megoldások: b1, c2, d3,a4)
Melyik korszak THE-jára jellemzők az alábbi attribútumok?
a, csak bio-fiziko-kémiai információátadás
b, megjelenő falusi tárgyak

1. neo-technológiai
2. vadászó-gyűjtögető

c, szintetikus városi tárgyak megjelenése
d, félig természetes ökotópok megjelenése

3. mezőgazdasági
4. természetes

(Megoldások: c1, d2, b3, a4)

5. II. Leckék, foglalkozások[4] A világnépesség
növekedése
5.1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.)
A hallgató ismerje meg a népesedés legfontosabb elméleteit, kiemelten a népesedési szakaszok teóriáját.
Bemutatásra kerülnek a világ népességének legfontosabb számszaki mutatói történelmi perspektívában.

5.2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése
(bekezdéscímek)
Népesedés és környezet. A népesedési szakaszok. Történelmi áttekintés.
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5.3. A tananyag kifejtése.
5.3.1. 3.1. Népesedés és környezet
A történelmi példák azt mutatják, hogy hosszabb távon a demográfiai növekedés szembe kerül a források
mennyiségével, mely a növekedés korlátjává válik. A források természetesen nem statikusak, dinamikusan
növekedhetnek a társadalmi-technológiai fejlődéssel párhuzamosan.5 A szakirodalomban vitatott kérdés, hogy
vajon a népesség növekedése vonja-e maga után a lehetőségek bővülését, vagy fordítva. (Pörtner, C. 1996)
A demográfiai folyamatot a kényszer és a választás erőrendszerei között kell elhelyeznünk. Az egyensúlyi
helyzet helyreállításának mechanizmusai lehetnek automatikusak vagy döntések eredményei (házasságkötés,
szaporodás, elvándorlás). A változások részben automatikusak, részben társadalmilag determináltak, részben
explicit választások eredményei (pld: alkalmazkodás a források szűkösségéhez).
Számos kényszerítő tényező létezik, amely meghatározza a döntések mikéntjét (Livi-Bacci, M. 1999):
1. Tér (művelhető földek, termelhető élelmiszerek, és alapvető szükségleteket kielégítő források korlátozott
mennyisége, lakott tér / népsűrűség)
2. Környezet jellegzetességei – pl: éghajlat (más erőktől függetlenek)

30. ábra: Környezet, ahol csak ideiglenesen tud jelen lenni az ember – Magas-Tátra (Hatvani Lajos felvétele)
Ezek a kényszerítő erők időben kevéssé változnak, rövid, vagy középtávon a népesség kénytelen alkalmazkodni
hozzájuk. Az alkalmazkodáshoz magatartásbeli rugalmasságra van szükség. Az alkalmazkodás formái között
tartják számon a rezisztencia kialakulását (betegségekkel szemben), illetve az elvándorlást az adott és változást
elszenvedő földrajzi térségből.
A 18. századig – a születések számának akaratlagos csökkentéséig – a növekedés szabályozói főként a
következők voltak (Livi-Bacci, M. 1999):
1.

5

A Dasgupta-féle kilenc innovációs mechanizmusról lásd Bora Gy. Korompai A. 2003.
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31. ábra: Alkalmazkodás a földrajzi környezet adottságaihoz – barlanglakások Szomolyán, ÉszakMagyarországon (A szerző felvétele)
Ahol az egyensúlyt a népességszám és az erőforrások között az adott földrajzi lokációban nem tudták
helyreállítani, ott eltűnt vagy felbomlott a populáció (pld. Húsvét-szigetek). 6

A történelem számtalan ilyen példájából talán az egyik legnyilvánvalóbb esete a Húsvét-szigeteken történt drámai összeomlás a korai
újkorban, aminek az európai felfedezők csak a következményeit látták. A legújabb kutatások ugyanakkor kimutatták, hogy nem csupán az
emberi faj játszott szerepet a szigetet sújtó környezeti katasztrófa előidézésében. (Hunt, T. 2006; Hunt, T. – Lipo, C. 2009)
6
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32. ábra: A Húsvét-szigetek humánökológiai történetének kétféle értelmezése (Hunt 2006 alapján)
Ebből a szempontból is tanulságos a demográfiai átmenet a neolitikumban, amikor a mezőgazdaság
elterjedésével a népességszám drámai gyorsasággal érte el, és haladta meg az ökoszisztéma által megvont határt.
A korszakra vonatkozó klasszikus elméletek (Childe G. 1951) szerint a javuló feltételek (mezőgazdaság, jobb
táplálkozás) váltották ki a növekedést. Ugyanakkor egy új elmélet (Armelagos G.J. – Cohen M.N. 1984) szerint
a mezőgazdaság növelte a halandóságot, de a termékenységet még inkább. Az antropológiai kutatások szerint a
halandóság a gazdálkodó életmódot követőknél magasabb, mint a vadászóknál. Ennek az a magyarázata, hogy
az étrend egyhangú lett, illetve biológiai változások is történtek. A letelepedés és a magasabb népsűrűség
ráadásul elősegítette a fertőzések, paraziták terjedését. Ugyanakkor a nagyszámú gyermek már nem jelentett
terhet a vándorlásban, így jelenősen megnőtt a termékenység.
A fekete halál és a demográfiai hanyatlás a középkori is Európában iskolapéldája a populáció és az erőforrások
kapcsolatának. A 10.-13. század között növekedési szakaszban volt Európa népessége, körülbelül meg
megháromszorozódott. A korabeli európai civilizáció által használt erőforrások (föld, emberi és állati izomerő)
limitált mennyisége jelentősen korlátozta a népesség hosszú távon fenntartható növekedését. A 14. századra a
kontinens jelentős részén a művelés alá vonható új földterületek elfogytak. A nem bővíthető erőforrások és a
gyarapodó népesség ellentmondása csak az egy főre jutó készletek mennyiségének csökkenésével oldhatók fel.
Ennek következtében – főként a sűrűn lakott vidékeken – a lakosság táplálkozási szintje és így
ellenállóképessége is romlott. Az először 1347-48-ban kitört 1440-ig összesen 5 hullámban visszatérő járvány
Európában katasztrofálisan megritkította a népességet, becslések szerint a lakosság száma mintegy 1/3-ával
csökkent és csak a 16. században érte el újra az 1340-es szintet7. A halandóság növekedése csökkentette a
születések számát is, ez tovább fokozta a negatív demográfiai hatást (Kelly, J 2005).
7

Tanulságos, hogy a pestis terjedésében, így a demográfiai katasztrófa előidézésében a patkányok fontos szerepet játszottak.
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A demográfiai változások törvényszerűségeinek egy másik szempontját emeli ki az amerikai indiánok
tragédiája. Az Újvilág felfedezése után ahol a bennszülött lakosság kapcsolatba került az európai népességgel,
ott demográfiai összeomlás következett be. Ennek oka részben a népirtás, másrészt a behurcolt fertőző
betegségek. Az érintetlen, eredeti populációnak valamennyi tagja fogékony a betegségre, belőlük így nem
válnak ki ellenállóbb egyedek. A kórokozó és a gazdaszervezet között nem ment végbe alkalmazkodási
folyamat. Az első járványhullámot a himlő okozta, majd a kanyaró és a tífusz következett. A betegségek
következtében a kontinens eredeti lakosságának jelentős része kihalt. (Livi-Bacci, M. 2006; Mann, C. 2010)
Ezzel ellentétes folyamat zajlott le az Újvilág északi részén, a kanadai franciák között. A politikai szupremácia
megszűnésével az angolszász és protestáns környezetben rekedt néhány ezernyi francia és római katolikus
vallású telepes. Sorsuk valószínűleg a teljes beolvadás lett volna, ugyanakkor a történelmi tények ennek pont az
ellenkezőjét igazolták. Néhány nemzedék alatt a lakosságszám drasztikusan növekedett, a 20. századra Quebec
lakosságának jelentős tömegét tették ki az egykori francia telepesek leszármazottai. A siker titka, hogy a
populáció egyedei igazi vallási-kulturális közösséget alkottak, illetve számukra szinte kimeríthetetlen
mennyiségű természeti erőforrás (föld, fa, víz stb.) állt rendelkezésre. Elemzők kiemelik a nők családanya
szerepben való megbecsültségét (a gyengébbik nem tagjai ritkaságszámba mentek a gyarmatokon a korai
évtizedekben, így egy idősebb özvegyasszony is sokkal megbecsültebb társ volt itt mint az Óvilágban), ezen
keresztül pedig a családi kapcsolatok erősségét. (Livi-Bacci, M. 1999)

5.3.2. 3.2. A népesedési szakaszok
A világon a fejlett és a fejlődő térségek között a népesedési folyamatban mutatkozó különbségek számos
tényezővel magyarázhatók. Természetesen nagyban függenek a társadalmi-gazdasági folyamatoktól. A népesség
növekedésének egyik legtöbbet idézett és széles körben elfogadott elmélete a népesedési szakaszokról szóló
teória.
Egy adott terület népesedési folyamata függ a születések és a halálozások számának alakulásától, a természetes
szaporodástól és fogyástól, illetve az adott populációt érintő migrációs folyamatoktól. Az elmélet szerint a
népesedési folyamat 4 történelmi szakaszra bontható fel. (Eke P. 1990)
I. szakasz:
Jellemzően magas a születések és halálozások száma (35 ezrelék körüli), így a népesség növekedése lassú. Az
élve születettek egy jelentős része néhány éven belül elhalálozik, így nem éri meg a biológiailag aktív életkort.
A nagy csecsemő- és gyermekhalandóságon kívül a megmaradó populációt járványok és éhínségek tizedelik.
Mindezek következtében az átlagéletkor alacsony, kb. 30 év körül mozog. Ezek a folyamatok jellemezték az
ipari forradalom előtti Európát. Napjainkban a világ minden országa átlépte ezt a szakaszt, elszigetelt paleolit
életmódot folytató kisebb csoportok, bizonyos extrém természeti körülmények között (esőerdők mélye,
sivatagok) ugyanakkor még mindig ebben a vannak.8 Az ebben a fejlődési szakaszban élő populációk a
civilizáció alacsonyabb szintjén állnak, kicsi a fajlagos energiahasználat, az alkalmazott technológia egyszerű.
Ennek következménye, hogy a természet jelentette fenyegetések a populáció tagjait szoros, szorosan csatolt
kötelékekkel fonja össze.9 A magas halandóság miatt a halál az élet integráns része, azok a rítusok, amelyek
ezekkel kapcsolatban léteznek közvetlenül részesei az egyes egyedek mindennapjainak.

Meg kell ugyanakkor állapítani, hogy a tudományos-technikai fejlődést lehetővé tevő fejlett energiarendszerek összeomlása esetén a Föld
lakosságának jelentős része visszasüllyedhetne ebben a korai szakaszba.
9
Yi-Fu Tuan ezt úgy fogalmazza meg, hogy félelem a vadontól (fear of wilderness). (Tuan, Yi-Fu 1980)
8
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33. ábra: Az élők és a holtak faluja (Szomolya 2009) (A szerző felvétele)

5.3.3. II. szakasz:
A születési arány magas marad (35 ezrelék körüli), ugyanakkor a halálozások száma lecsökken (20 ezrelék) a
jobb minőségű táplálkozás és a járványok visszaszorulása miatt. A népességszám ezek következtében
ugrásszerűen megnő. Ez a szakasz jellemezte a fejlett nyugat-európai országokat az 1780-1880 közötti
időszakban. Napjainkban számos fejlődő ország népessége mutatja ezeket a jellegzetességeket, ami tekintve
gazdaságuk nehéz helyzetét, hatalmas terhet ró ezekre a társadalmakra a fiatal korosztályok eltartásával. Ennek
oka, hogy míg Nyugat-Európában a népességrobbanás együtt járt az ipari munkahelyek tömeges létrejöttével,
addig itt a mesterségesen létrehozott orvosi hálózat és néhány jóléti intézmény kialakítása hozta létre. Ennek az
a következménye, hogy a fejlődő országokban a népességnövekedést gyakran megszakítják drasztikus
válsághelyzetek, amik humán katasztrófákhoz vezetnek.
Ezt a szakaszt jellemzi a természettől való elfordulás, a rajta való dominancia kialakításának illúziója, illetve az
egyes indivíduumok kezében összpontosuló lehetőségek megsokasodása, így a hagyományos társadalmi keretek
(pld. faluközösségek) felbomlása, értékvesztés, jövevény ideológiák elterjedése.
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34. ábra: Történelmi szakaszok a népesedés alakulásában – a demográfiai átmenet (A: születési arányszám, B:
halálozási arányszám, C: népességtöbblet)

5.3.4. III. szakasz:
A társadalmi fejlődés és ennek következtében az egyes egyedek attitűdjei is megváltoztak. A születéskor várható
élettartam növekedése, a csecsemő- és gyermekhaladóság mértékének csökkenése egyre több embert arra
inspirált, hogy kevesebb gyermeket vállaljon, az ő felnevelésüket viszont magasabb színvonalon és hosszabb
időtartamra biztosítsa.10 Jellemző a születések csökkenő száma (35 ezrelékről körülbelül 20 ezrelékre),
ugyanakkor a halálozások mértéke tovább mérséklődött (20 ezrelékről mintegy 15 ezrelékre). Ezt a periódus a
mérsékelt népességnövekedés jellemzi, a szakirodalom szerint például Kanada vagy Hollandia van ebben a
szakaszban (Malmberg, B. – Sommestad L. 2000).
IV. szakasz:
A populáció tovább stabilizálódik, a születési ráta jelentősen csökken, a halálozási ráta alacsony szinten
stabilizálódik. Ennek következtében megáll a népességszám gyarapodása, esetenként – a népesség öregedésével
párhuzamosan – csökkenhet is a populáció lélekszáma. Ilyen adatokkal találkozhatunk Ausztria vagy éppen
Magyarország esetében is. (Polónyi I. – Timár J. 2006)
5. animáció: Svédország demográfiai átmenete (saját szerkesztés)
Az animáció Svédország népességének változását mutatja a születési és a halálozási arányszámok tükrében.

5.3.5. 3.3. Történelmi áttekintés
Az emberiség lélekszámának növekedése a történelem folyamán valószínűleg szakaszosan történt. (Deevey E.S.
1960) Eszerint a demográfiai növekedés 3 ciklusa különböztethető meg:
1. az első embertől a neolitikum kezdetéig
2. a neolitikumtól az ipari forradalomig
3. az ipari forradalomtól napjainkig
Ezek közül a leglátványosabb és leggyorsabb természetesen a legutolsó, mai napig is tartó demográfiai
robbanás.

35. ábra: Ahol az ipari forradalom 1813-ban elérte az USA-t, Boston régi iparnegyede (Forrás: http://www.freephotos.biz/images/industry/textile_industry/bmc_habs1.jpg Letöltve: 2011. június 13.)

10

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezek a populációk még inkább K-strategistákká váltak.
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36.
ábra:
A
világ
népességének
növekedése
a
kezdetektől
http://www.ngkszki.hu/seged/topo/13.evf.1mod.doc - letöltve 2010. szeptember 5.)

napjainkig

(Forrás:

A demográfiai növekedés a történelemben és régiónként változó intenzitással ment végbe. A különböző
születési és halálozási ráták helyenként és időnként egy-egy populáció jelentős növekedéséhez, de teljes
kipusztulásához is vezethetnek.
A jelenleg elfogadott elméletek szerint az emberiség bölcsője Afrika keleti térsége volt. Itt történtek jelentős
változások néhány tízezer éve, amikor az éghajlatváltozás hatására a korabeli kis létszámú embercsoportok
elhagyták a kontinenst. Haladási sebességük meglehetősen lassú volt, hiszen a legutoljára benépesített csendesóceáni szigeteken csak néhány ezer éve jelentek meg. Ebben az időszakban a különböző természeti
körülményekhez való alkalmazkodás nagy kihívás elé állította a különböző embercsoportokat. A természetes
szaporodás mértéke éppen ezért csak mérsékelt volt. A növekedés mértékét korlátozta a meghódított új térségek
népességeltartó-képességének alacsony szintje, ami a kevésbé intenzív eszköz- és erőforrás használat miatt
jelentősen nem volt növelhető. Változatlan vadászó-gyűjtögető életmód mellett csak a terület bővítésével lehet
többletet előállítani. Mégis ez az időszak volt a népességnövekedés első nagy ciklusa.
A jégkorszak vége után az enyhülő klíma lehetőséget teremtett új területek (leginkább északon) elfoglalására,
illetve a már benépesedett térségekben a lakosság intenzív növekedésére, ami természetesen csak új módszerek
meghonosításával történhetett. A mezőgazdaság elterjedésével a népességnövekedés második ciklusa indult el.
A tradicionális felfogás szerint a letelepedés egyértelműen pozitív hatással volt az életkilátásokra
(biztonságosabb élelmiszer előállítás, hosszabb élettartam). Ugyanakkor ezek az elméletek is elismerik, hogy a
kialakuló társadalmi tagozódás számtalan új feszültség forrása lett.
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37. ábra: A földművelés a kulcs a nagyobb és letelepedett emberi populációkhoz – szőlőültetvény a Bükk
lábánál (A szerző felvétele)
A földművelés elterjedése több ezer évet tett ki, ugyanakkor bolygónk néhány területén még máig sem terjedt el,
holott a természeti körülmények azt lehetővé tették volna. A számítások szerint ezekben az időszakokban a Föld
lakossága először 3-4 ezer évente, majd Krisztus születése idején kb. ezer év alatt duplázódott meg. (Livi-Bacci,
M. 1999) A letelepedés, növénytermelés, állattenyésztés (i.e. 8-10 000) lehetővé tette az első nagyobb
népességnövekedést, mert feloldotta a természettől való függést, biztonságosabb élelemforrást jelentett. Az
ősközösségi, rabszolgatartó és feudális korszakban csak rendkívül lassan gyarapodott a Föld népessége. Ennek
több oka volt: a természettől való függés, a táplálék korlátozottsága, a termelés kezdetleges színvonala,
éhínségek, járványok, háborúk. Az ENSZ becslése alapján Kr. e. 8000 körül mintegy 5 milliós létszám minden
1500 évben megkétszereződött, és i.sz. 1630 (1650) körül elérte az 500 milliót (Haub, C. 1995).
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38. ábra: Középkori gyökerű város – stagnáló népességű ékszerdoboz (Brügge) (A szerző felvétele)
Egészen a nagy földrajzi felfedezésekig nem tudtak elterjedni világszerte az intenzívebb élelmiszertermelő
technikák, így a növekedés mértéke a következő néhány száz évben csak lassan nőtt. Az időszakban a
gyarapodás évtizedeit gyakran felváltották olyan korszakok, ahol jelentős csökkenést mutatott a népességszám
(pl. „kis jégkorszak”, Maunder-minimum) (Beckman, J. – Mahoney, T. 1998).
A kedvezőbb éghajlati körülmények, a nagy járványok visszaszorulása és a technológia fejlődésével
párhuzamosan a népesség növekedése is elindult. 1650 és 1850 között nagyjából duplájára nőtt a Föld lakossága
(Haub, C. 1995). Leginkább az ipari forradalom által érintett városok népessége gyarapodott. Ezt az ugrásszerű
változást a 18. sz. közepétől kibontakozó ipari forradalom tette lehetővé. A javuló egészségügyi és
életfeltételeknek (gyermekhalandóság csökkenése, járványok visszaszorulása, életkor meghosszabbodása) és a
gazdaság fellendülésének köszönhetően elsősorban Nyugat-Európában indult meg a gyors népességnövekedés.
Az ENSZ becslése alapján 1830-ban (1850) Földünk népessége elérte az 1 milliárdot. Az 1850-1950 között a
duplázódáshoz már csak 100 esztendő kellett. 1900-tól az ipari forradalom kiterjedésével (É-Amerika, DEurópa, Közép-Európa) újra felgyorsult a népességnövekedés. 1930-ban a Föld népessége 2 milliárd volt, a
növekedéshez így már csak 100 év is elég volt. (Livi-Bacci, M. 1999)
Az 1950-1985 közötti duplázódás már csupán 35 évet vett igénybe. Ez az időszak a vegyipari módszerekkel
felpörgetett mezőgazdaság és élelmiszeripar, illetve az egyre fejlődő orvostudomány korszaka. Ennek
következtében a csecsemőhalandóság és a születéskor várható élettartam anélkül növekedett számos térségben,
hogy a gazdaság fejlődése ezt követte volna.
A második világháborút követően az ipari forradalom vívmányai a fejlődő világban is elterjedtek (elsősorban
egészségügyi és táplálkozási), és ennek következtében soha nem tapasztalt méretű népességnövekedés
úgynevezett „népességrobbanás” következett be. 1975-ben az ENSZ becslése alapján a Föld népessége 4
milliárd volt, a növekedéshez már csak 45 év kellett. 1999. október 12-én megszületett a 6 milliárdodik ember,
természetesen ez a kitüntető cím a statisztika tudományának bravúrja, így inkább szimbolikus jelentősége van.
(Livi-Bacci, M. 1999) Hasonló, ugyanakkor látványos jelenségek a Világhálón elérhető népesség-mérő órák,
melyek segítségével akár másodperc alapon is nyomon követhető a világ népességének gyarapodása. (2011
januárjában
például
majdnem
6,9
milliárd
embert
becsültek
a
statisztikusok
http://www.census.gov/main/www/popclock.html - letöltve 2011-01-23)
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39. ábra: A Világ becsült népességét bemutató weboldal (http://www.census.gov/main/www/popclock.html
letöltve 2011-06-08)

5.4. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
Adott népesség lélekszámának alakulása erőteljesen függ a környezeti adottságoktól. A természeti kényszerítő
erők különböző alkalmazkodási technikák kialakítására ösztönözték a társadalmakat az idők során. Ahol az
egyensúly hosszabb távon megbomlott, ott a populáció fennmaradása került veszélybe. Az egyik
alkalmazkodási technika a mezőgazdaság volt, amely egyben szükségessé tette a letelepedést. Az állandó
településeken élés a pozitívumok mellett számos kockázattal és negatívummal is járt.
A földrajzi környezet drasztikus megváltozása – például egy-egy új kórokozó megjelenése vagy a populáció
megtelepedése egy új környezetben rövid időn belüli drasztikus változásokat eredményezhet a népesség
számában, ami lehet negatív (pld. járványok) vagy pozitív (pld. kanadai franciák) is.
A világ népességének alakulásának magyarázatára egyik széles körben alkalmazott elmélet a népesedési
szakaszok teóriája. A különböző szakaszokban a népességszám változása a születési és a halálozási
arányszámok változásainak megfelelően alakul.
Az emberiség történetében három nagy népesedési ciklust szokás megkülönböztetni. Napjainkban az Föld
lakossága egy eddig példátlanul nagy növekedést él meg.

5.5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
Milyen kényszerítő erők játszanak közre az egyének demográfiai döntéseiben?
Milyen magyarázatok születtek a Húsvét-szigetek demográfiai történetének magyarázatára?
A középkori pestis milyen tényezők hatására vált kontinentális járvánnyá?
A kanadai franciák minek köszönhették a népesedési sikertörténetüket?
Mik jellemezték az egyes népesedési szakaszokat?
Milyen tényezők befolyásolták a népesség növekedését a neolitikumtól napjainkig?

5.6. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Melyik népesedési szakaszra jellemzőek az alábbiak?
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a, Magas születési és halálozási arányszámok
b, Nyugat-Európában 1780-1880 között volt jellemző
c, A mérsékelt népességnövekedés szakasza
d, Magyarország ebben a szakaszban van
(Megoldások: a1, b2, c3, d4)
1. Melyik kontinens volt az emberiség bölcsője?
a,Európa
b, Afrika
c, Ázsia
1. Kr.e. 8000 körül kb. mekkora volt az emberiség lélekszáma
a, 1 millió
b, 5 millió
c, 10 millió
1. Mikor érte el a Föld népessége az 1 milliárdot
a, 1830
b, 1890
c, 1914
1. Mikor érte el a Föld népessége a 2 milliárdot?
a, 1950
b, 1930
c, 1920
(Megoldások: 1b, 2b, 3a, 4b)

6. II. Leckék, foglalkozások[5] A világ népességének
néhány jellemzője
6.1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.)
A lecke célja a világ népességének néhány alapvető jellemzőjének a bemutatása, Különösen fontos annak
érzékeltetése, hogy az emberiség nem egyenletesen helyezkedik el a Földön. Ennek okai természeti és
társadalmi tényezők is lehetnek. Az emberi populációk korszerkezete fontos következményekkel lesz a jövő
körülményeire. Bemutatásra kerülnek még a Világ népességénekm nyelvi és vallási eloszlása, illetve a migráció
néhány alapvető jellemzője.

6.2. Tartalom
A világ népességének térbeli eloszlása. A Föld lakosságának korstruktúrája. Nyelvek és vallások a világon.
Migráció.

6.3. A tananyag kifejtése.
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A lecke elméleti anyagának a közlése, úgymint:
1. Leírások (törzsanyag)

6.3.1. 3.1. A világ népességének térbeli eloszlása
A világ népességének térbeli eloszlása természetesen nem egyenletes. Napjainkban a harmadik világ bizonyos
országai a legdinamikusabban változó népességű zónák. Szemléletesen fogalmazva 1000 újszülöttből 600
Ázsiában, 200 Afrikában, 150 Amerikában (75%-ban Latin-Amerikában), 45 Európában, 5 Ausztráliában és
Óceániában.
Jelenleg az egyenetlen demográfiai növekedés legnagyobb problémái az alábbiakban ragadhatók meg:
1. A világ népességének 80%-a a fejlődő országokban él
2. A világnépesség 25%-a éhezik vagy hiányosan táplált
3. A kiskorúak több mint 30%-a alultáplált
4. A rossz közegészségügyi viszonyok miatt rendkívül sok gyermek hal meg
5. Az összes ember mintegy 25%-nak nincs egészséges ivóvize
6. Megtermelt jövedelem 80%-t a népesség 20%-a fogyasztja el
7. Fegyverkezésre még mindig nagyságrendekkel többet költ s világ mint pld. családtervezésre
A népességrobbanásnak súlyos következményei vannak számos más terület alakulására is:
1. A természeti erőforrások kimerülése, a földhasznosítás megoldatlan és sokszor fokozódó konfliktusai
2. Az urbanizáció fejlődő országokban lezajló módja feszültségeket kelt a településhálózatban, a természeti és
épített környezetben
3. A jelentős népességnövekedést nem követi az élelmiszertermelés gyarapodása, így romlik az emberek
élelmiszerellátása.
4. A zsúfoltság és az alultápláltság elősegíti a járványok terjedését
5. A romló életkörülmények előidézik a tömeges migráció folyamatainak megerősödését
6. A társadalmi konfliktusok extrém formái (polgárháború, etnikai kisebbségek és nők drasztikus elnyomása)
megjelennek
7. A szociális háló és a közszolgáltatások kiépítetlensége tömegeket és generációkat sodor kilátástalan
helyzetbe
8. Az erőforrások gazdaságkori kiaknázására jellemző a gyorsaság és a környezeti szempontok tudatos vagy
öntudatlan semmibe vétele. A lég- és vízszennyezés, a mérgek felhalmozódása vagy éppen a talajerózió ma
még beláthatatlan következményekkel fogja sújtani bolygónkat. A „születés halála” beszédes kifejezés arra
utal, hogy a fajok kihalása felgyorsul, hiszen az uralkodó gazdasági szféra sajnos általában nem érdekelt a
fenntartható populáció-fejlődésben.
A népességrobbanás végét láttatni kívánó elméletek között többen optimisták, például az ENSZ becslése alapján
a Föld népessége 2125 (2130) egyensúlyba jut, eléri a 14 milliárdot, majd stagnálni kezd. Mások ugyanakkor
negatívabb képet festenek, mondván hogy a Föld eltartóképessége már ma is túlhasznált, így az összeomlás a
nem is olyan távoli jövőben valószínűsíthető. (ENSZ 2004)
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40.
ábra:
A
világ
népességének
változása
http://www.ngkszki.hu/seged/topo/13.evf.1mod.doc - letöltve 2010. szeptember 5.)

területileg

(Forrás:

1. táblázat: A világ legnépesebb országai (millió fő)

2000

2050

Kína

1285

India

1572

India

1025,1

Kína

1462

USA

285,9

USA

397

Indonézia

214,8

Pakisztán

344

Brazília

172,6

Indonézia

311

Oroszország

144,7

Nigéria

278

Pakisztán

145,0

Banglades

265

Banglades

140,4

Brazília

247

Japán

127,3

Kongói Dem. Köztársaság

203

Forrás: ENSZ (Idézi Kerényi A. 2005)
Bármelyik forgatókönyvet vesszük is alapul, megállapíthatjuk, hogy a népességszám növekedése egyre több
erőforrás felhasználását jelenti (élelmiszer, ivóvíz, nyersanyagok, energia, ipari termékek, lakóhely), így erős
hatással van a folyamat a mezőgazdaságra, a nyersanyag, energia kitermelésre, az ipari termelésre, a települések
fejlődésére és a környezetre is.
A tudomány és a gyakorlati politika ezeknek a problémáknak a megoldására számos opciót dolgozott ki, illetve
alkalmazott – időnként kellő előkészítettség nélkül. Általánosan elfogadott, hogy a lakosság oktatása és képzése,
ezzel együtt pedig a felvilágosításon alapuló népességszabályozás. (Pop-Eleches, C. 2009) A népesség
szabályozásának vannak természetesen ennél kevésbé humánus módszerei is, ilyen volt például az Indiában
alkalmazott „kényszer-sterilizáció” folyamata, ami ugyanakkor nem érte el célját. Még ennél is brutálisabb a
világszerte nagyon sok helyen és hosszú évezredeken keresztül gyakorolt csecsemőgyilkosság rendszere, amit
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leggyakrabban az anyák gyakoroltak. (Kilday, A.M. – Watson K. D. 2008) Igazi megoldást természetesen a
teljes szocio-ökonómiai rendszer átalakítása jelentené, de ez egy nagyon hosszú, több emberöltőt kívánó
folyamat.
A
Föld
átlagos
népsűrűsége
napjainkban
mintegy
51
fő/km2
(2010)
(A
http://data.un.org/Data.aspx?d=PopDiv&f=variableID%3A14 letöltve: 2011. január.24. alapján). A demográfiai
átmenet ahogy korábban már említettük a Föld egyes térségeiben máskor jelentkezett, illetve vannak
bolygónknak olyan tájai, ahol az extrém természeti körülmények nem teszik lehetővé nagyobb népesség
koncentrálódását. Ez alapján vannak a Földön rendkívül sűrűn és nagyon ritkán lakott területek is.
A sűrűn lakott régiókat méhkasoknak11 is nevezi a szakirodalom, ezek napjainkban a következők:
1. Kelet-Ázsia (Népsűrűség kb. 1000 fő/km2) – földrajzilag Japán és a Koreai félsziget, illetve a Kínai-alföld
tartozik ide. Mindhárom helyszínen a fejlett, gyakran teraszozó rizstermesztésre épülő mezőgazdaság volt az
alap, amelyre egyre jobban elterjedve ipari kapacitások is épülnek. A rizs termesztését végző kultúrákra
jellemző, hogy a növény 80-90%-ban táplálja művelőit (Braudel, F. 2004). 12 13Az öntözéses rizstermesztés csak
szigorúan megszervezett és ellenőrzött államszervezettel együtt képes működni. A rizs sikere abban rejlik, hogy
óvatos gazdálkodással ugyanaz a terület használható nagyon sokáig, gondos vízgazdálkodással fenntarthatók a
magas termésátlagok, illetve hogy évente többszörös aratásra van lehetőség.
A sikereken túl a rizs monokultúrájának hátrányos hatásai is vannak. A lakosság szinte csak a sík területekre
összpontosul, ahol a rizstermesztés lehetőségei optimálisak, a hegyvidékek és az alföldek közötti kapcsolatok
ritkák. Sokkal erősebbek ugyanakkor a város-falu kapcsolatok, hiszen a falu látja el élelemmel az urbánus
településeket, cserébe pedig városi hulladékot és emberi ürüléket kap a földek termékennyé tételéhez. (Braudel
F. 2004)
Napjainkban a rizstermesztésen túl az ipari-technológiai fejlődés is jelentős szerepet játszik az itt élők
eltartásában.
2. Dél-Ázsia (1000 fő/km2) – ide tartozik India és Banglades, mindkettő öntözéses mezőgazdasági kultúrája
miatt. Az ipari fejlődés itt még csak szigetszerűen van jelen, így a térség jelentős részén sérülékeny a szocioökonómiai struktúra, természeti katasztrófák elég gyakran súlyos helyzetet idéznek elő a lakosság számára.
Banglades függetlensége is – áttételesen – egy trópusi ciklon pusztításaihoz köthető. Az 1970-es katasztrófában
mintegy 300.000 ember veszítette életét, a helyi lakosság úgy érezte, hogy a Pakisztánban székelő kormány nem
törtődik eléggé az országrész sorsával, így csakhamar az elszakadás mellett döntött. (Weisman, S.R. 1985)
3. Nyugat-Európa (250-300 fő/km2) – földrajzilag kiterjedt területeken pld. London környékén, a Benelux
államok területén vagy Németországban pld. a Ruhr-vidéken alakult ki ez a koncentráció. Eredetét tekintve
egyértelműen a 18-19. századi ipari fejlődésnek köszönhető ezeknek a méhkasoknak a kialakulása. Mivel az
éghajlati körülmények és a termesztett növények tulajdonságai14 akkora termésátlagot nem tesznek lehetővé
mint az ázsiai koncentrációkban, ezért a lakosság ellátására a kereskedelmen keresztül egyéb térségek
élelmiszer-feleslegét is bevonták, illetve a 20. századtól kezdve az iparszerű mezőgazdasággal növelték extrém
magas szintre a termésátlagokat.

A méhkasok felfoghatók egy dolgozó és építő társadalom metaforáiként is. (Ramirez J.A. 2000)
Az áramló iszapos víz nem alkalmas a maláriaszúnyog szaporodására, csak a tiszta.
13
Kialakulnak speciális rizsfajták egyes régiókban: Az oryza sativa fluitans például Kambodzsában elterjedt, akár 9-10 m hosszú szálakat is
képes hajtani a vízszintingadozás miatt. Gyakran csónakról aratják. (Braudel F. 2004)
14
Természetesen történtek próbálkozások új növények meghonosítására időnként és országonként, például az Újvilág felfedezése után a
kukorica és a burgonya.
11
12
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41. ábra: A kereskedelem kibontakozása szükségessé tette a mértékrendszerek szabályozását – középkori
eredetű városi hivatalos hosszmértékek Tangermünde városában (A szerző felvétele)
4. Észak-Amerika (250-300 fő/km2) – ezen belül is az Atlanti partvidék és a Nagy-tavak vidéke rendelkezik
kiemelkedő népsűrűséggel. A koncentráció létrejöttének egyértelmű oka a térség ipari fejlődése és a helyben
található erőforrások intenzív kiaknázása. Az azóta eltelt évtizedek során a térség a világgazdaság egyik fő
centrumterületévé vált és foglalkoztatási szerkezetében a globális szolgáltatások jelentik a fő faktort.
Ezeken a nagyobb kiterjedésű méhkasokon kívül találunk még bolygónkon kisebb, ún. lokális gócokat,
nevezetesen Jáva-szigetét, a Nílus-völgyét, a Mexikói-fennsíkot, a Donyec-medencét és Sziléziát. Ezeket vagy
az ősi módszereket használó öntözéses mezőgazdaság, vagy a modern ipari fejlődés hozta létre.
A skála másik oldalán a ritkán lakott területek helyezkednek el, melyek kialakulása általában valamilyen
éghajlati vagy morfológiai szélsőség jelenlétének köszönhető.
1. A hideg éghajlatú területeken a tajga éghajlattal bíró Szibéria, vagy Eurázsia vagy Kanada és Alaszka tundra
területei vannak. A magashegységi klíma miatt hasonlóan ritkán benépesedettek a Himalája, Tibet és az Andok.
2. A sivatagi területek az extrém száraz és nagy hőingással bíró klíma miatt rendkívül ritkán lakottak, mint
például a Szahara, a Kalahári-sivatag, az Atacama-sivatag, Ausztrália nagy belső területei, vagy éppen BelsőÁzsia száraz vidékei.
2. A trópusi esőerdők területén az éghajlat és a nehezen áthatolható növényzet nagyon sokáig gátat jelentett az
emberi tevékenység elterjedésének. Napjainkban az esőerdők kiirtása a gyarapodó népesség földigényének
kielégítésére folyik, ezt lehetővé pedig a viszonylag olcsó fosszilis energiákra épülő technológia teszi. Az
erdőirtás utáni trópusi környezet ugyanakkor nem elég stabil egy hosszabb távon fenntartható szocioökonómiai
rendszer kialakításához.
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42. ábra: A Föld népsűrűségi térképe (Forrás: Papp-Váry Á. et al. 1995)

6.3.2. 3.2. A Föld lakosságának korstruktúrája
Ebben a fejezetben a népesség jellemzői közül a korszerkezetet tekintjük át. Más fontos tulajdonságokat (pld.
nemi megoszlás) a következő fejezetekben mutatunk be.
A demográfiai folyamatok meghatározzák az adott populáció népesedési jellemzőit, így például a kor szerinti
megoszlást. A korfa alkalmas ábrázolási eszköz egy adott populáció kor és nem szerinti jellemzőinek
összefoglalására. A korfán baloldalt a férfiak, jobboldalt pedig a nők adatait találhatjuk. A függőleges oszlop
mentén ábrázoljuk a különböző korcsoportokat (1-5-10 évenkénti bontásban). A korfa alkalmas a jelen állapot
analízisére, illetve az egyes cohorsok helyzetének előrevetítésével a populáció jövőjére vonatkozó elemzések is
kialakíthatók.
Az egyik tipikus korfa a fejődő országokra általában jellemző piramis alakú, amit a fiatal korosztályok
dominanciája jellemez a magas a születési arányszám miatt. Az idősebb korosztályok részaránya ugyanakkor
elenyésző a rossz életkörülmények, gyenge egészségügyi infrastruktúra és esetleges járványok, illetve a gyakori
háborúk miatt. A születéskor várható élettartam 45-50 év körülire tehető.
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43. ábra: Gyarapodó, stagnáló és fogyó társadalmak korfái – Japán népességének alakulása 1950-2050 (Forrás:
http://www.jillstanek.com/Japan%27s%20population%20pyramid.gif letöltve: 2011. január 26.)
A fejlett országokra jellemző korsó, vagy oszlop alakú korfa öregedő társadalmakat ábrázol. Az elkeskenyedő
alap arra utal, hogy az össznépességhez képest csak kevés gyerek születik, ezért a fiatal korcsoportok aránya
kicsi. A születéskor várható élettartam ezeken a területeken növekvő, ami alapjában pozitív, de a másik oldalon
növekvő terheket jelent a kiterjedt társadalombiztosítási rendszerre (problémák a nyugdíjrendszerben), így az
egyre kisebb létszámú számú aktív korosztályokra is. A születéskor várható élettartam körülbelül 72-82 év.

6.3.3. 3.3 Nyelvek és vallások a világon
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44. ábra: A vallás megtartó ereje – hálaadó emlékkereszt Nyúl községben (A szerző felvétele)
Bár az ún. „fejlett világra” jellemző az egyre erősebb szekularizálódás, a hagyományos vallási keretek kiürülése,
a világ lakosságának nagyibbik része még mindig olyan területeken és társadalmakban él, amelyekben fontosak
a vallási keretek. A fejlett világban sem egyértelmű a racionalitás diadala, hiszen a tradicionális egyházak
háttérbe szorulásával a különböző szekták és egyéb „valláspótlékok” népszerűsödése figyelhető meg. Az ember
nehezen változik, igénye a természetfölöttire továbbra is fontos motiváló tényező.
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45. ábra: A szekularizálódó Hollandia – egykori templomból kialakított szálloda Maastrichtban (A szerző
felvétele)
Az emberek fontos jellemzője azoknak a hiedelmeknek és vallásoknak az összessége, amelyekkel már a
civilizáció korai szakaszában rendelkeztek, jelentőségük ugyanakkor ma sem csökkent. A vallás azért nevezhető
humánökológiai jelentőségű tényezőnek, mert egyaránt jellemzi az egyént és a közösséget is. A vallások egyik
fontos funkciója, hogy magyarázatot tudjon adni ember és környezetének kapcsolatára, helyünkre és
szerepünkre a világban. A vallási rendszerek igazi humánökológiai komplexként a környezet valamennyi
szférájára, a társadalomra és az ezeket kialakító és/vagy mozgató transzcendenciára is magyarázatot adnak. Ezen
túl a vallás mint a humánökológiai gondolatmenetnek etikai hátteret adó eszköz is kulcsfontosságú lehet. A
vallás és a humánökológia kapcsolatának részletezése meghaladja jelen munka kereteit. Az erre a feladatra
szerveződő nemzetközi és több vallás gondolkodóit mozgósító kutatóhálózat publikációit a
http://fore.research.yale.edu/religion/ (letöltve: 2011. január 28.) honlapon találhatjuk.
A világ népességének vallási összetétele ugyanakkor folyamatosan változik. A fejlett világ országai arányaikban
egyre kevesebb részét tömörítik a világ lakosságának. A leggyorsabban gyarapodó térségek vallási képe
ugyanakkor összetett. A szub-szaharai Afrikában például a különböző keresztény felekezetek és az iszlám
terjeszekedése figyelhető meg a hagyományos, helyi törzsi vallások rovására.
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46. ábra: Városkép-formáló vallásos építészet – ortodox templom Ohridban (Macedónia) (A szerző felvétele)

47. ábra: A terjedő iszlám – minaret Ohridban (A szerző felvétele)
A nyelvek egy-egy emberi populáció számára kulcsfontosságúak a környezettel folytatott interakcióban. A
csúcsragadozóvá válásban a kimagasló kommunikációs képességeinknek köszönhetően sikerült számos
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riválisunkat megelőzni. A nyelvek a társadalmi alrendszer működésében és a különböző populációk közötti
információcserében is fontos szerepet játszanak. A nyelvi ökológiát Haugen úgy definiálta, hogy az egy adott
nyelv és annak környezete közötti interakciókat vizsgálja. A nyelv igazi környezete az a társadalom, ami
használja azt mint speciális kódrendszert. A nyelv csupán használóinak tudatában létezik és arra való, hogy
ezeket a használókat segítse a másokkal és a természettel való viszony meghatározásában (természeti és
társadalmi környezet). Ennek köszönhetően ennek a nyelvi ökológiának az egyik olvasata pszichológiai:
interakciók más nyelvekkel a több nyelvet használók tudatában. A másik olvasat szociológiai: interakció a
társadalommal, amelyben működik mint kommunikációs csatorna. Egy nyelv ökológiáját alapvetően azok az
emberek határozzák meg, akik megtanulják, használják és másoknak átadják. (Haugen, E. 1972)

48. ábra: A világ népességének vallási megoszlása (Forrás: Encyclopedia Britannica 2003 – idézi
http://www.mapsorama.com/map-of-world-religions letöltve: 2011. január 28.)
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49.
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A
világ
nagy
nyelvcsaládjai
(Forrás:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f7/Human_Language_Families_Map.PNG letöltve: 2011. január 28.)
Napjainkban a világ népességének egyre nagyobb része vesz részt a globális migrációban. Az idegen nyelvek
tanulása divattá vált, ez ugyanakkor szelektíven érinti a különböző nyelveket. Az Internet és a nemzetközi
tudományos szféra terjedésével ugyancsak erősödik egy nemzetközi ligua franca, egy egyszerűsített angol nyelv
szerepe.
A globalizáció előrehaladásával a kulturális egységesülés egyik mellékhatásaként a nyelvek is egységesülni
kezdtek. Ennek egy része a különböző szavak átvétele egyes nyelvek által, másrészt ugyanakkor azok a nyelvek
veszélybe kerülhetnek, amelyeket csak kevesen beszélnek. A beszélt nyelvek száma a jövőben valószínűleg
csökkenni fog, ami hasonlóan az élőlények diverzitásának csökkenéséhez, negatív jelenségnek minősíthető.
(Steger, M. 2003)

6.3.4. 3.4 Migráció
Az egyenlőtlen földrajzi megoszlás és az erőforrások eloszlásának különbségei miatt a vándorlások látványos
jelenségei a globális népesedésnek. A migráció okai lehetnek a kíváncsiság és a kalandvágy, a jobb megélhetés
keresése, a háborúk előli menekülés szándéka, illetve napjainkban a turizmus is egyre nagyobb tömegeket
mozgat meg, ami ugyan egy ideiglenes migráció-szerű folyamat, de külsőségeiben és sokszor környezeti
következményeiben is hasonló a vándorlás klasszikusabb eseteihez.
A migráció többféleképpen tipizálható, például a migránsok által megtett távolság szerint beszélhetünk
kontinensek közötti (Afrika-Amerika (rabszolga kereskedelem), Európa-Ausztrália, Európa- Észak-Amerika,
Európa- Dél-Amerika, Ázsia-Amerika, Ázsia-Európa, Afrika-Európa), országok közötti (TörökországNémetország, Magyarország-Svédország (orvosok), Ukrajna – Magyarország) és országon belüli (faluról
városba, városból falura) típusokról. (Rédei M. 2007)
A migráció humánökológiai elméletének középpontjában az áll, hogy az emberi társadalmak szervezeti
jelenségei hatással vannak (és maguk is annak hatása alatt vannak) a demográfiai tényezőkre, a városok és
régiók térbeli szerkezetére. (Hawley, A. H. 1950).
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A migrációt humánökológiai szempontból elemző kutatók szerint a természeti és a társadalmi környezetben
beálló változások fontos okai a népesség vándorlásának. A cikkek kiemelik, hogy az ökológiai aspektusnak két
eleme tűnik kulcsfontosságának. Az egyik, hogy a nagyvárosok kulcsszerepet játszanak a létfenntartás ökológiai
alapjainak a humán populációk felé való közvetítésében. A másik oldalon az állam mint a humánökológiai
struktúra része, újraelosztásával maga is hozzájárul a népesség eloszlásának változásához. (Hawley, A. H. 1971)
A humánökológiai elmélet szerint a nagyvárosi területek közötti migrációt, illetve a máshonnan ide történő
bevándorlást úgy értelmezhetjük, mint válaszokat azokra a gazdasági lehetőségekben zajló változásokra,
amelyeket a méret, a növekedés (vagy zsugorodás) vagy az időközben a foglalkoztatásban lezajló szerkezeti
változás szül. A nagyvároson belüli és városok közötti (rövid és hosszútávú) migráció megkülönböztetése az
első lépés hogy azonosítsuk azokat a szerkezeti jellemzőket, amelyek fontosak a mozgások különböző fajtáinak
azonosításához.

50. ábra: Balkáni típusú mozgásfolyamat: válasz a globalizáció kihívásaira (?) – autópálya-menti (!) közjáték
Skopje, Macedónia (A szerző felvétele)
6. animáció: Bevándorlók tüntetése Zürichben
A filmfelvételen bevándorlók tüntetése látható a svájci Zürichben, ahol az ellen tiltakoznak, hogy a hatóságok
korlátozták szabadságjogaikat, amikor elkobozták szeméyli azonosító okmányaikat. Figyeljük meg a
nyilatkozók rassz jegyeit és próbáljunk meg következtetni arra, hogy hányféle földrajzi térségből származnak!
(A film forrása: http://www.archive.org. A film a szabadon felhasználható kategóriába tartozik.)

6.4. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
A Föld népessége egyenetlenül oszlik meg a szárazföldeken, akár kontinentális, akár regionális vagy országos
szinten vizsgáljuk. A demográfiai robbanás súlyos társadalmi és környezeti problémákat okoz, illetve élez
tovább. A lakosság növekedése a forgatókönyvek szerint néhány évtizeden belül nem fog megállni, ami súlyos
következményekkel jár. A négy nagy népesedési méhkas (Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia, Nyugat-Európa, ÉszakAmerika) kialakulását különböző tényezőknek köszönheti. A másik oldalon azok az éghajlatilag, illetve
morfológiailag szélsőséges helyzetű térségek helyezkednek el, amelyek lakatlanok, vagy csak rendkívül gyér
számú emberi lakosságot tudnak eltartani.
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A lakosság korstruktúrája igen értékes és érdekes információkat tartalmaz valamennyi országban. A korfaalaptípusok között természetesen nagyon sokféle átmenet létezik, de általában három fő csoportot szoktak
megkülönböztetni.
A világ népességében rendkívül fontos jellemző még a vallási és a nyelvi eloszlás. Ez a két jelenség önmagán
túlmutató (humán)ökológiai faktor.
A népesség vándorlása a történelem előtti időktől kezdve fontos jellemzője az emberiségnek. A migrációnak
számos oka és következménye van.

6.5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
Milyen jellemzők szerint oszlik meg a térben a Föld lakossága?
Milyen következményei vannak általában a népességrobbanásnak?
Melyek a Föld legsűrűbben és legritkábban lakott térségei? Milyen tényezők okozzák ezeket az anomáliákat?
Milyen típusú korfák léteznek és mi jellemzi az egyes típusokhoz tartozó társadalmakat?
Melyek a leggyakoribba vallások a Földön?
Melyek a legelterjedtebb nyelvek a világon?
Melyek a migráció fő típusai?

6.6. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Melyik térség népesedési helyzetére jellemzőek az alábbi megállapítások?
a, Az öntözéses rizstermesztés után ma már az ipari fejlődés is jellemző
b, Rendkívül kényes ökológiai és szocioökonómiai egyensúly
c, A 18. századi ipari fejlődés alapozta meg

1. Nyugat-Európa
2. Észak-Amerika

3. Dél-Ázsia

d, Ma a globális szolgáltatások fő területe

4. Délkelet-Ázsia

(Megoldások: c1, d2, b3, a4)
Mely vallás dominanciája jellemző az alábbi országokra?
a, Indonézia

1. római katolikus

b, Franciaország

2. szunnita iszlám

c, Románia

3. siíta iszlám

d, Irán

4. ortodox keresztény

(Megoldások: b1, a2, d3, c4)

7. II. Leckék, foglalkozások[6] A világ népességének
élelmezési helyzete
7.1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.)
A lecke célja a világ mezőgazdasági termelésének és ezzel összefüggésben a népesség egyes csoportjaira jutó
élelmiszer mennyiségének bemutatása. Különös figyelmet fordítunk a közelmúltban lezajlott ún. „zöld
56
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A globális népesedés
humánökológiája
forradalomra”, ami segített megsokszorozni a Föld élelmiszertermelését, így elodázta a globális népesedési
katasztrófát.

7.2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése
(bekezdéscímek)
A mezőgazdasági termelés. A zöld forradalom. A 21. század kihívásai a mezőgazdaság felé. Az emberiség
élelmezési helyzete.

7.3. A tananyag kifejtése. A lecke elméleti anyagának a közlése,
úgymint:
1. Leírások (törzsanyag)

7.3.1. 3.1. A mezőgazdasági termelés
Az élelmiszer ellátás legfontosabb gazdasági alapja a mezőgazdaság, amely a legkorábbi gazdasági szektor,
időben messze megelőzve a szekunder és a tercier szektorokat.
A mezőgazdaság a legfontosabb forrása az élet fenntartásához szükséges élelmiszereknek. Ha globálisan
szemléljük a statisztikákat, megállapíthatjuk, hogy a világ aktívan dolgozó népességének mintegy 40%-a ebben
a szektorban dolgozik. A másik oldalon azonban a világ összes GDP-jének alig több mint 4%-a származik a
mezőgazdaságból. (Forrás: http://www.country-details.com/index-economy.php letöltve: 2011. január 27.)
Ennek részben az az oka, hogy a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan a mezőgazdasági termékekkel szemben
felértékelődnek az iparcikkek és a szolgáltatások. A másik oka, hogy a GDP csak azokat a gazdasági
jelenségeket képes felfogni, amelyek pénzzé tehetők, tőkésíthetők (Cobb, C. – Cobb J.B. 1994). A világ
népességének jelentős része az alapvető élelmiszerek tekintetében önellátó, illetve a szürke- vagy
feketegazdaságból szerzi be szükségleteit, amit a GDP-ben számoló közgazdászok és statisztikusok képtelenek
pontosan megmérni.
A mezőgazdasági termelésnek jelentős földrajzi korlátai léteznek, hiszen a Föld szárazföldjeinek alig több mint
1/10-én folyik mezőgazdasági termelés, ez 36%-a anank a földterületnek, amin elvileg folyhat mezőgazdaság.
(Bruinsma, J. 2003) A mezőgazdasági tevékenységre alkalmas területek kiterjedését a szociális tényezőkön túl a
klíma, a morfológia és vízrajz, illetve a talajféleségek határozzák meg. A legjobb agrártérségek 60%-a az északi,
illetve déli félteke közepes szélességei mentén helyezkedik el. (. ábra)
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(Forrás:
http://web.rollins.edu/~jsiry/EarthMaps.html letöltve: 2011. január 27.)/ http://www.news.wisc.edu/11907
letöltve: 2011. január 27.
Természetesen a földrajzi szélesség függvényében a növények termesztését meghatározó tenyészidőszak hossza
eltérő lehet. Az éghajlati zónáktól függően változik a termeszthető növények összetétele is.
A mezőgazdasági termelés egyik meghatározó tényezője a rendelkezésre álló termőföld mennyisége. (pld. az
ország összterületének százalékában: Moldova 66%, Izland 0,07%) (CIA World Factbook) Ez ugyanakkor a
végtelenségig nem növelhető. Újabb művelés alá vonható területek nélkül a termelés csak az intenzív
gazdálkodás bevezetésével bővíthető. A meglévő területeket egyre jobban fenyegeti a talajpusztulás és az
elsivatagosodás. (. ábra)
Egy másik kulcsszempont az öntözésre rendelkezésre álló víz mennyisége, ami ugyanakkor rendkívül
egyenlőtlenül oszlik el a világon. (. ábra)

52. ábra: Az öntözött területek aránya a világon (Forrás: University of Bonn, October 11-13, 2006, Conference
on
International
Agricultural
Research
for
Development,
idézi
http://www.climatechangecorp.com/content.asp?ContentID=5957 letöltve: 2011. január 27.)
A fejlett országokra jellemző az intenzív mezőgazdaság túlsúlya. Ennek a gazdálkodásnak jelentős hátránya,
hogy az intenzifikációhoz szükséges és tömegesen alkalmazott műtrágyák és növényvédő szerek, illetve a gépek
és a működtetésükhöz szükséges – általában fosszilis – energiahordozók folyamatosan drágulnak. Az intenzív
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használat következtében számos térségben a talaj fokozatos leromlása, savasodása figyelhető meg. Ezen kívül a
gépesített művelési mód miatt a talajerózió is fokozott lehet, az öntözés helytelen módszereinek alkalmazása
pedig szikesedéssel fenyegetheti a talajt. (Kerényi A. 1995)
A fejlett országokban is létezik még extenzív mezőgazdaság, például Észak-Amerikában (préri búzatermelő
övezete, szarvasmarhatartás), Ausztráliában és Új-Zélandon (juhtenyésztés).
Dél- és Kelet-Európa mezőgazdasága speciálisnak mondható. A több ezer éves mediterrán polikultúra jellemző
a Földközi-tenger medencéjét körülvevő zónára. Kelet-Európában a vegyes mezőgazdaság vonásai
érvényesülnek helyenként intenzív, máshol extenzív vonásokkal.
A fejlődő országokra jellemző hagyományos mezőgazdasági termelési mód az ún. talajváltó gazdálkodás. Az
Dél-Amerika, Ázsia és Afrika trópusi térségeiben napjainkban is elterjedt ez a mód. A humidus trópusi
területeken szükséges pihentetni a földeket, hogy a szerves anyagok pótlódjanak. Nyugat-Afrikában jelentős
területeket foglal el az ún. bozótugarváltó mezőgazdaság. (Enyedi Gy. 1983)

53.
ábra:
Az
elsivatagosodás
által
fenyegetett
területek
a
http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex/dsrtrisk.html letöltve: 2011. január 27.)

Földön

(Forrás:

A hagyományos mezőgazdaság egyik legfejlettebb ága az ún. árasztásos rizstermesztés. Ehhez szükséges a
bősége csapadék, amit a nyári monszun biztosít, különösen elterjedt a folyók alsó folyása mentén. Jellemzője az
intenzív földhasználata és a munkaerő-intenzív művelés.
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54. ábra: Rizsföldek Kínában műholdfelvételről (Forrás: GoogleEarth letöltve: 2011. január19.)
Eurázsia nagy területeire (sztyeppék, félsivatagok, tundrák) jellemző a nomád pásztorkodás, amely a letelepedett
civilizációval szemben vesztésre áll, mégis még mindig jelentős területeken ez jelenti a legfontosabb
mezőgazdasági hasznosítást.
Külön típusú mezőgazdasági hasznosításnak vehetők az ún. ültetvények, a trópusokon jellemző növények a
kakaó, a kávé, a banán, a kókuszdió, a szubtrópusokon pedig a cukornád, a gyapot, a tea, a földimogyoró, a
dohány. Az ültetvényes gazdálkodás elsőrendű feladata az exportra való termelés és nem a helyi szükségletek
kielégítése, ezért a monokultúrák jellemzik ezt a művelési formát. Ezek a monokultúrák ugyanakkor rendkívüli
mértékben fenyegethetik egy táj ökológiai stabilitását. (Howard, B.C. 2005)
A fent taglalt mezőgazdasági típusok mellett elerjedőben vannak főként a fejlett országokban az ún. „organikus”
illetve „fenntartható” agrár-rendszerek. A fenntartható mezőgazdaságot számtalan szerző próbálta már
definiálni. John Ikerd például a következő meghatározást adta:
„Arra való képesség, hogy fenntartsák a termelékenységet és a hasznosságot az azt használó társadalom
számára. Ezeknek a rendszereknek erőforrásokat megőrzőknek, a társadalmat támogatóknak, kereskedelmileg
versenyképesnek és környezettudatosaknak is kell lenniük.” (idézi Duesterhaus, R. 1990)
Az USA Kongresszusa az 1990-es mezőgazdasági törvényben a fenntartható mezőgazdaságot úgy definiálta,
hogy az egy növénytermesztési és állattenyésztési gyakorlatokat tartalmazó integrált rendszer, amely
helyspecifikus és hosszú távon is működtethető és jellemzik az alábbiak: (FACTA 1990)
1. az emberi élelmiszer- és szövet igényeket elégíti ki,
2. erősíti a környezeti minőséget és a természeti erőforrásokat, amelyeken a mezőgazdaság alapul,
3. a megújuló és a farmon található erőforrásokat leghatékonyabban használja és integrálja, ahol lehetséges a
természetes biológiai ciklusokat és kontroll mechanizmusokat,
4. fenntartja a farmon folyó gazdálkodás gazdasági működőképességét, és
5. javítja a farmerek és a társadalom életminőségét.
Tartalmilag ebbe a kategóriába tartoznak az organikus agrárgazdasági módszerek, illetve azok is, amelyek a
hozamok maximálását igyekeznek elérni.
A világ mezőgazdaságában jelentkező másik nagy kihívás a génkezelt vagy génmódosított állatok és növények
kérdése. Egyes vélemények szerint ez a technológia egyenes folytatása az állatok megszelídítésén és növények
nemesítésén keresztül lezajló domesztikációnak. Mások szerint ugyanakkor jelentős kockázatok rejlenek a
genetikailag manipulált élelmiszerek elterjedésében. Látható (. ábra), hogy a génmódosított növények
vetésterülete jelentősen növekedett az elmúlt években, leginkább a szójabab és a kukorica játszott ebben
szerepet.
A regionális megoszlás tekintetében látható az USA kiemelkedő szerepe. Rajta kívül még két dél-amerikai
ország található a dobogón (Brazília és Argentína). Az Európai Unió egyelőre elutasítja az ilyen növények
termelésének engedélyezését.
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55. ábra: A legtöbbet termesztett genetikailag módosított növények vetésterülete a Földön (1996-2006) (Forrás:
FAO 2007)

56. ábra: Génmódosított növények főbb termelő országai, vetésterület szerint 2006-ban (FAO 2007)
A fejlett világra jellemző túltermelés és túlfogyasztás kitermelte azokat a szubkultúrákat, amelyek józan
belátásuk szerint igyekeznek szakítani a konzumerista szemlélettel. Ilyen mozgalom az Észak-Amerikában és
Nyugat-Európában elterjedte freegan szerveződés. A freegan kifejezés a szabad és a „vegan” (olyan ember, aki
nem egészségügyi, hanem etikai megfontolásból nem eszik húst) szavak összetételéből származik. A freegan-ok
célja a fogyasztói társadalom kötelmei alóli kiszabadulás, így kisebb környezeti és társadalmi károk okozása.
Jellemző rájuk a kidobott élelmiszerek hasznosítása, a barter cserék rendszere, illetve alternatív városi kertek
művelése is. A szabadság tisztelete és szeretete odáig megy, hogy a logo-juk (. ábra) a „copyright” © jelkép
helyett a „free” jelképet tartalmazza.
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57. ábra: A Freegan mozgalom logo-ja (Forrás: http://www.freegan.at/freegan_logo.gif letöltve 2011. január
20.)

7.3.2. 3.2. A zöld forradalom
Az elmúlt fél évszázadban forradalmi változások zajlottak le a mezőgazdaságban, amelyek minden eddiginél
jobban átformálták az ágazat képét. A reformfolyamatok a 20. század közepén indultak be az ENSZ
kezdeményezésére az USA Nemzetközi Fejlesztésekért Hivatalának igazgatója, William Gaud nevezte el ezt
„zöld forradalom”-nak 1968 márciusában. A zöld forradalom egy világméretű mozgalom volt a mezőgazdaság
fejlesztéséért. A program első szakaszának finanszírozását olyan nagy cégekhez kötődő alapítványok végezték
mint a Rockefeller Foundation vagy éppen a Ford Foundation. Az ötlet kidolgozója Norman Borlaug
tevékenységéért később Nobel Béke Díjat is kapott (Fleishman, J. L. – Kohler, J. S. – Schindler, S. 2009).

58.
ábra:
Norman
Borlaug,
a
zöld
forradalom
atyja
(Forrás:
http://governancefocus.blogspot.com/2009/09/muere-el-padre-de-la-revolucion-verde.html letöltve: 2011. január
28.)
7. animáció: Norman Borlaug nyilatkozik a népességnövekedésről
A filmen Norman Borlaug nyilatkozik a Föld népességének vészesen gyors gyarapodásáról és ehhez képest az
erőforrások szűkösségéről. Itt alkalmazza a „népesedési polip” (Population Octopus) kifejezést, amikor arról ír,
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hogy az emberiség számos szükségletének kielégítésére túlhasználja a rendelkezésre álló erőforrásokat. (A film
forrása: http://www.archive.org. A film a szabadon felhasználható kategóriába tartozik.)
A program célja és ígérete az volt, hogy az éhség eltűnjön bolygónkról. Javítani kívánták a művelés alatt álló
földterületek maximális terhelhetőséget, amin keresztül az összes és az egy főre jutó élelmiszerkészletet is
növelnék. Természetesen a termésátlagok növelése nélkül ezt a kitűzött célt nem érhették el. Ugyancsak fontos
cél volt a mezőgazdasági termelési technológiára vonatkozó ismeretek fejlesztése és elterjesztése. Ez annak a
felismerésnek a következménye volt, hogy az egyszerű és a tradíciókhoz a végletekig ragaszkodó parasztok
meggyőzése nélkül nem működhet a program. (Shiva, V. 1991)

59. ábra: A zöld forradalom része volt az öntözés elterjesztése (Forrás: www.harimedia.net letöltve 2011. január
29.)
A zöld forradalom egyik eleme a hagyományos mezőgazdasági művelési formák és technikák egy részének
radikális megváltoztatása volt. Ezek a tradicionális formák a következőkkel jellemezhetők (Altieri, M. A. 2002):
1. Kevés trágya használata
2. Az öntözés ritkasága
3. Termésátlagok hullámzása
4. Önellátásra törekvés
A zöld forradalom által meghonosítani kívánt új módszerek és gyakorlatok meghonosításával a következő célok
elérését kívánták felgyorsítani (Glaeser, B. 1987):
1. Egyenletes termésátlagok
2. Olyan új fajták elterjesztése, amelyek jól reagálnak a trágyázásra
3. Új öntözési stratégiák kialakítása (modern, elektromos szivattyúk), a víz többszöri felhasználása
4. Szárazságtűrő fajták elterjesztése az aridus térségekben
5. Többszöri aratást lehetővé tevő fajták és módszerek
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6. A gépesítettség fokozatos növelése
7. Peszticidek nagyobb arányú alkalmazása
8. Nagyobb hatékonyság a munkaszervezésben
Egyes elemzők szerint a kemizálás és a gépek elterjesztése mint cél leginkább a nagy európai és amerikai
konszernek szájíze szerint történt. (Shiva, V. 1991)
A zöld forradalom programja az egyik oldalról sikeres kezdeményezésnek mondható, hiszen számos pozitív
következmény állt elő hatására:
1. Az 1960 és 1990 közötti esztendőkben az élelmiszertermelés világszerte jelentősen megnőtt
2. Az éhezés globális méretekben számítva kb. 20%-kal csökkent 1960 és 1990 között
3. Az egy főre eső kalóriafogyasztás a világon 25%-kal nőtt ugyanebben az időszakban
4. A jövedelmek és az életszínvonal növekedett a program által érintett számos régióban (Forrás:
www.sjsu.edu/people/ann.reisenauer/courses/c1/s4/x10%20GreenRev.pdf letöltve 2009. szeptember 10.)
A számos pozitív következmény ellenére rengeteg negatív hatása is lett a programnak a gazdaságra, a
társadalomra és a környezetre is. Ezek között első helyen említhető, hogy a gépesítettség és a kemizálás
növelése, az új fajták elterjesztése jelentősen növelte a termelési költségeket. A helytelen öntözési módszerek
okozta szikesedés, a vegyszerek nagytömegű alkalmazása miatti savanyodás és az egyes területeken növekvő
talajerózió súlyos környezeti problémák forrásává vált. Egyes fajoknál fellépett a peszticid-rezisztancia a
helytelenül alkalmazott növényvédőszerek miatt. Néhány társadalmi következmény is igen súlyosnak bizonyult,
az elosztási nehézségek miatt a társadalom nem minden csoportja részesült egyenletesen a javakból. Az újítások
ugyanakkor nem terjedtek egyenletesen, így elmaradottabb régiókba nem jutottak el a zöld forradalom
innovációi. (Kang, D. S. 1982)
Voltak ugyanakkor olyan problémák, amelyeket a kitűzött célok ellenére nem volt képes megoldani a program.
Az elért eredmények – például a növekvő élelmiszertermelés – miatt a népesség növekedési üteme még mindig
gyorsult egyes térségekben. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az élelmiszer termelésének növekedési mértéke
lassulóban van. Sajnos az extenzív bővülés lehetőségei kimerülőben vannak, a jelenleginél sokkal több
termőterületet már nem lehet művelés alá vonni. Sok helyen az urbanizáció miatt csökken a művelés alatt álló
földek nagysága. Az elért pozitívumok ellenére az éhezés még mindig jelen van a világban. Az eredmények
koncentráltan való jelentkezése azt eredményezte, hogy a sikeres régiókban a megtermelt felesleget sokszor
állati fehérje előállítására használták fel, így növelve a luxuscikknek számító hús fogyasztását. (Clay, J. 2004)

7.3.3. 3.3. A 21. század kihívásai a mezőgazdaság felé
A lakosság napi élelmiszerfogyasztásának energiatartalma fontos tulajdonság, mértékegysége a kjoule/fő/nap. A
világ különböző országait az ENSZ élelmezésügyi szervezete ez alapján szokta csoportosítani. Három osztály
létezik, úgymint alacsony, kielégítő és jó táplálkozási szintek. A mennyiségi jellegű mérőszámon kívül
ugyanakkor léteznek minőségi tulajdonságok is. Ezek arra vonatkozóan tartalmaznak utalásokat hogy a napi
szükségletek mekkora részét fedezzük szénhidrátokból és fehérjékből, ill. megkapjuk e az emberi szervezet
megfelelő funkcionálásához elengedhetetlen vitaminokat és nyomelemeket is. A táplálkozástudomány szerint
akkor jó az összetétel, ha az egyén által elfogyasztott összes táplálék mennyiségének 12-15%-a fehérje, illetve
ennek kb. 50%-a állati eredetű (WHO 2002).
A regionális különbségektől eltekintve egy ember átlagosan naponta kb. 1500 g vizet és ugyanennyi szilárd
táplálékot vesz magához. Természetesen az ételek sütéséhez-főzéséhez, illetve melegítéséhez energia szükséges,
amit a Föld nagy részén ma is a biomasszából állítanak elő. Az élelem és az általunk felhasznált egyéb anyagok
és energia előállításához szükséges terület mennyiségét méri az ún. ökológiai lábnyom.i

7.3.4. I. melléklet: Az Ökológiai Lábnyom kiszámítása
Válaszolj az alábbi kérdésekre a megadott válaszlehetőségek segítségével. A válaszlehetőségek melletti
pontszámok összeadása után az értékelésből megtudhatod, mekkora az ökológiai lábnyomod. (kérdéses esetben
válassz köztes pontszámot)
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(Eric Krause, torontoi szakember számítási módszere)
Az érték megmutatja, hogy mekkora biológiailag aktív földterületet igényelne életmódod nemzedékeken
keresztüli fenntartása. Már belekalkulálva a közműrendszer és orvosi ellátás!!
Magyarországon egy főre 3,6 hektár jutna, ám sok mindent külföldről hozunk be.

8. I. melléklet: Az Ökológiai Lábnyom kiszámítása
Válaszolj az alábbi kérdésekre a megadott válaszlehetőségek segítségével. A válaszlehetőségek melletti
pontszámok összeadása után az értékelésből megtudhatod, mekkora az ökológiai lábnyomod. (kérdéses esetben
válassz köztes pontszámot)
(Eric Krause, torontoi szakember számítási módszere)
Az érték megmutatja, hogy mekkora biológiailag aktív földterületet igényelne életmódod nemzedékeken
keresztüli fenntartása. Már belekalkulálva a közműrendszer és orvosi ellátás!!
Magyarországon egy főre 3,6 hektár jutna, ám sok mindent külföldről hozunk be.
Az ökológiai lábnyom annak a föld- és vízterületnek a nagyságát mutatja meg, amire az adott embernek vagy
populációnak az életszínvonala fenntartásához szüksége lenne. Az ökológiai lábnyom hat részből áll:
1. az a terület, amelyen a táplálkozáshoz szükséges gabona megtermelhető,
2. annak a legelőnek a nagysága, amely az általa elfogyasztott hús előállításához nélkülözhetetlen,
3. a fa és papír fogyasztásának megfelelő nagyságú erdőterület,
4. a hal, rák, stb. fogyasztásával arányos tenger,
5. a lakáshoz szükséges földterület,
6. annak az erdőterületnek a nagysága, amely az energiafogyasztással arányos mennyiségű szén-dioxid
megkötéséhez szükséges.
Egy másik fajta kalkuláció a népsűrűségi adatokkal operál, nevezetesen Magyarországon egy futballpályányi
(kb. 120x90 m) terület jut egy-egy főre. Ennek egyik fele mezőgazdasági terület, a másikon pedig osztozkodnak
a települések, ipartelepek, az infrastruktúra és az erdők (a „tizenhatoson” belül). (Forrás:
http://www.dunakanyar.net/~di/egyeb/FOOD.TXT - letöltve: 2010. november 6.
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60. ábra: Egy-egy magyar állampolgár szimbolikus térhasználata (2005) a népsűrűségi adatok alapján (Saját
szerkesztés)
A Föld élelmiszertermelésében kulcsfontosságúnak látszik a következő évtizedekben, hogy a nagy népesedési
méhkasok közül Kína, India és a délkelet-ázsiai országok nagy részében növekszik az egy főre jutó GDP, így a
lakosság egyre nagyobb rétegei engedhetik meg maguknak a luxusfogyasztást az élelmiszerek között is. A
hagyományos gabona és zöldség alapú étrendet felválthatja egy állati fehérjéket egyre nagyobb arányban
tartalmazó táplálkozási szisztéma. A húsfogyasztás növekedése ezekben a körökben a társadalmi feszültségeken
túl környezeti katasztrófához is vezethet. (Tee, E. – Xu, Q. é.n.)15
Az állati eredetű élelmiszerek fogyasztásának növekedése és az emberiség lélekszámának emelkedése együtt
kibékíthetetlen ellentmondást jelent. Logikusan a jövőben a lakosság ellátása egyre inkább növényi eredetű
élelmiszerekkel elégíthető csak ki. Egységnyi állati eredetű termék létrehozásához a szakirodalom szerint kb.
négy-tízszer annyi növényi termék szükséges. (Horn P. 2008)
2. táblázat: Az egy főre eső éves GDP és az évi egy főre eső húsfogyasztás összefüggése

Év

GDP/év/fő/USA

Húsfogyasztás kg/év/fő

1961

2,676

23,1

1971

3,610

27,8

1981

4,376

30,8

1991

4,992

34,4

2001

5,611

38,6

2030

7,600

45,3

Forrás: FAO Food Balances, http://www.fao.org
3. táblázat: Európa legnagyobb és legkisebb hús- és halfogyasztású országai (2006)

Országok

Húsfogyasztás

Halfogyasztás

Összes fogyasztás

kg/év/fő

kg/év/fő

kg/év/fő

Spanyolország

122

47

169

Portugália

87

59

146

Dánia

112

24

136

Franciaország

98

31

129

Norvégia

67

55

122

Írország

103

18

121

legmagasabb

A világ más térségeiben (például: Oroszország, Mexikó) is szemtanúi lehetünk hasonló jelenségeknek. Természetesen mivel ezeknek az
államoknak az összlakossága kisebb mint az előzőeké, globális hatásuk jóval mérsékeltebb, mégis tovább fokozzák a fentebb említett
hatásokat. Ugyanakkor a kutatók szerint ez az átállás jelenleg még csak a délkelet-ázsiai térség alig néhány államában jelent meg, itt
azonban az amerikai gyorsétkező-kultúra formájában. (Tee, E. – Xu, Q. é.n.)
15
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Lettország

39

13

52

Horvátország

40

12

52

Románia

59

3

62

Litvánia

53

13

66

Bulgária

70

3

73

Szlovákia

69

7

76

Magyarország

89

3

92

legalacsonyabb

Forrás: FAO Food Balances, http://www.fao.org
Ha a legnagyobb lakosságszámú országok húsfogyasztásának jelentős növekedésével számolunk, akkor ennek
globális következményei lesznek, hiszen helyi forrásokból nem teremthető elő az a tetemes mennyiségű
takarmány. (Horn P. 2007)
A húsfogyasztás erősen korrelál mutat az egy főre eső GDP nagyságával. Az alábbi táblázat (2. táblázat) mutatja
a világ összes lakosára vonatkozó összefüggéseket. A szakirodalom számos felmérésre alapozva állítja, hogy ha
egy család évi jövedelme 1500 amerikai dollárnál alacsonyabb, akkor a lakosság táplálkozásban az állati eredetű
élelmiszerek rendkívül csekély szerepet kapnak. A következő kategória (1500–3000 amerikai dollár) az, ahol
már olcsóbb húsfélék is megjelennek az élelmezésben. Csak az e fölötti bevétellel bírók tudnak rendszeresen
vörös húsokhoz is jutni (Taniguchi, K. – Wang, X. 2003).
A húsfogyasztás összetételéből is fontos következtetések vonhatók le. Európában a két ibériai ország áll az élen.
Magyarország a sereghajtók közé került, különösen előnytelen a halak fogyasztásának igen alacsony szintje. (3.
táblázat)
A biomassza másik nagyfogyasztója a jövőben valószínűleg a megújuló energiaforrásokat előállító ipar lesz. A
világ fejlett térségei (USA, EU) merész terveket szőnek fosszilis energiahordozóik biomassza alapú forrásokra
való felcserélésére. A terv környezetvédelmileg előnyösnek tűnik, ugyanakkor ha csak az Amerikai Egyesült
Államokban felhasznált benzin 1/10-ét alkohollal kívánják fedezni, akkor a világ kukoricatermelésének több
mint felét erre kell majd használni.16 (Horn P. 2008) Ez a tetemes mennyiségű kukorica természetesen hiányozni
fog az élelmiszertermelésből, így az árak emelkedése valószínűsíthető. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a
bioüzemanyag erjesztése során rengeteg melléktermék, ún. DDGS jön létre, ami takarmányként hasznosítható,
ugyanakkor veszélyes hulladék is (Singh, V. – Parsons, C. – Pettigrew J. 2007).
A komposztálható csomagolóanyagok népszerűségének növekedése újabb konkurenciát jelenthet bizonyos,
takarmányként alkalmazható növények piacán (Mooney, B. P. 2009).
Ezek alapján megállapítható, hogy a következő évtizedekben minden bizonnyal jelentős változások
indukálódnak a világ mezőgazdaságában. A termőföld igények növekedni fognak, így a földek felértékelődése
valószínűsíthető. Át kell ugyanakkor gondolni a bioenergiára való átállás nagyívű terveit.
4. táblázat: A mezőgazdaságra váró nagy kihívások – 2000 – 2020 – 2030

Növekvő népesség emelkedő életszínvonal,

6 – 7,0 – 7,5 milliárd ember

növekvő állati termék fogyasztás

elsősorban Kína, India

Az Európai Unió jövőbeni célja, hogy 2030-ra a felhasznált üzemanyag ¼-ét biológiai eredetű üzemanyaggal fedezze. Ennek hatására
valószínűleg radikálisan át fog alakulni a kontinens mezőgazdasága, illetve lehetséges a világpiaci szinthez képest már ma is drága
élelmiszerek árának további emelkedése. (Horn P. 2008)
16
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növekvő bioenergia-igény

bioetanol, biodízel

bio jellegű csomagolóanyagok

keményítő

csökkenő tengeri halállomány

A Világtenger nagy része

csökkenő termőföldkészlet

Majdnem minden országban

csökkenő öntözővízkészlet

Szinte mindenhol

klímaváltozás

???

Forrás: (Horn P. 2008)
A táblázat összefoglalja azokat a kihívásokat, amelyek a fentebb részletezetteken kívül meghatározzák a
közeljövő mezőgazdaságát. A hatások közül a klímaváltozás jeleni már megfigyelhetők, ugyanakkor a
kimenetele még nem világos.

8.1.
8.1.1. 3.4. Az emberiség élelmezési helyzete
A Világ élelmezési helyzetének egyik legkirívóbb anomáliája a területi differenciák megléte. A kb. 7 milliárd
földlakó mintegy 10-12%-a nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz. Megoszlanak a
vélemények, hogy a meglévő források mennyi ember ellátását tennék lehetővé, de számos kutató szerint a
jelenlegi létszámot még el tudná látni a jelenlegi gazdaság. Egyesek szerint most járunk a maximumnál, míg
szélsőséges nézetek szerint akár 90 milliárd ember is élhetne bolygónkon (Revkin, A.C. 2009).
Az, hogy jelenleg is súlyos élelmezési válság van számos térségben, azt mutatja, hogy az elosztásban
figyelhetünk meg súlyos egyenlőtlenségeket, azaz míg egyesek dúskálnak, addig mások nélkülöznek.
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61. ábra: 21. századi közép-európai étkezési szokások: fehérje, zsír és kényelem (Hatvani Lajos felvétele)
Az 1945-öt követő évtizedekben végbemenő változások a mezőgazdaságot alapjaiban változtatták meg. Az
iparszerű gazdálkodás a fejlett ipari államok sajátosságává vált, ahogyan az állandósuló túltermelés és így a
felhalmozódó és eladhatatlan árukészletek is. A periféria legtöbb országában ugyanakkor a mezőgazdaság
maradt a legfontosabb gazdasági ágazat, ebből próbálták kipumpálni a fejlesztésekhez (iparosítás, urbanizáció
stb.) szükséges tőkét. Emellett a helyenként jelentősen szaporodó lakosság élelmiszerigényeit is ki kellett volna
elégítenie. Ez a kettős bilincs gyakran katasztrofális helyzeteket idézett elő egyes államokban. A kettősség
jellemző a fejlődő országok mezőgazdaságára is, nevezetesen létezik egy a világpiacra termelő modern szektor
és a hagyományos, tradicionális mezőgazdaság, melynek feladata a hazai lakosság élelmiszer-ellátása. Ez utóbbi
egyre nehezebb feltételek között kénytelen működni, hiszen a születési ráta csökkenése számos országban még
nem indult el. A világpiacon megjelenő és megvásárolható élelmiszerkészletek a fejlődő országok számára azért
nem elérhetők, mert nincs pénzük a vásárlásra.
A jövőre vonatkozóan borúlátó előrejelzések láttak napvilágot a mezőgazdaság termelési feltételeinek
megváltozásáról. Egyre súlyosabb probléma lesz a termőföldek eltűnése, amelynek mértéke az urbanizációval és
az indusztriális fejlődéssel párhuzamosan egyre gyorsul. Ez a problémakör kifejezetten fenyegeti Délkelet- és
Dél-Ázsia növekvő piacait. A szakirodalom adatai szerint például Kínában az elmúlt évtizedekben mintegy
50%-kal csökkent a legjobb minőségű osztályba tartozó földek nagysága. (Horn P. 2008)
A termőföldek nagyságának csökkenése az elsivatagosodás miatt is súlyos probléma. A túllegeltetés miatt
számos térségben (Száhel, Észak-Kína) csökkent a legelőterületek nagysága.
A kiszáradás mellett a nem megfelelő öntözési módszer, vagy a rossz összetételű öntözővíz használata is súlyos
károkat okoz. Ezen kívül a túlzott vízkitermelés miatt számos helyen méterekkel csökkent a vízszint (Todd,
D.K. 1980).17

Az öntözésről ugyanakkor nem mondhat le a világ. Számos térségben, így hazánkban is szükség volna az öntözésben rejlő lehetőségek
intenzívebb kihasználására. A viszonylag alacsony hozzáadott értékkel jellemezhető mezőgazdaság számára az öntözés pont ennek egyik
növelési lehetőségét jelenti. Ennek a problémának a megoldására vállalkozott a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése című program, amely
keretein belül több árvízi szükségtározó kiépítését tervezik a Tisza mentén, amelyekben a vízfelesleg tárolására lenne lehetőség.
17
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A valószínűleg csökkenő mennyiségű növényi biomassza következtében az állattenyésztésben felhasználható
takarmánynövények össztömege is kisebb lesz. Így a tenyésztett állatok azon tulajdonsága, hogy egységnyi
takarmányból mennyi hasznos testtömeget képesek előállítani, nagyon fontos tulajdonság lesz. A statisztikák
szerint ez az index kiemelkedően magas a tojótyúkok és a tejelő tehenek esetében, így ökológiailag, illetve ezen
keresztül gazdaságilag is az ő tenyésztésük tekinthető igazán gazdaságosnak. (Horn P. 2008) A táblázatban (.
táblázat) láthatók azoknak a tenyészállatoknak az adatai, amelyek talán a legjelentősebbek a világ
mezőgazdaságában. Az utolsó oszlopból olvashatók ki az évente hasznosítható növendékállomány adatai. A
baromfi- és a sertéshús ma is azok a fehérjefajták, amelyek az ázsiai népesedési méhkasok számára a
legfontosabb fehérjeforrások. Ezt mutatja a térségek konyhaművészete is.
A világtengereken folyó halászat napjainkban igen jelentős ágazattá nőtte ki magát, néhány ország esetében
pedig elsőrendű fehérjeforrást jelentenek a tenger gyümölcsei. 18 Jelenleg évente kb. 100 millió tonna a
halfogások mennyisége, ami hosszú távon nem lesz fenntartható. Ez nemcsak egy súlyos természeti katasztrófát
jelent, hanem annak a világszerte több millió munkavállalónak a megélhetését is, akik ettől az ágazattól
függenek.
A baromfi- és a sertéságazathoz hasonlóan a mesterséges haltenyésztés is perspektívát jelenthet a jó hatásfokú
biomassza hasznosítás szempontjából.
5. táblázat: A világ háziállat-állománya és az emberiség létszámban és biomassza össztömegben kifejezve

Létszám (milliárd)

Biomassza (millió t)

Éves termelés (millió t)

Szarvasmarha

1,41

332

52,6

Juh, kecske

1,57

36

9,9

Sertés

1,36

47

87,2

Baromfifélék

13,90

12

58,1

Összes állat

18,20

427

207,9

Ember

6,0

237

23,6

Forrás: Horn P. 2008

8.2. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
A mezőgazdaság kulcsszerepe az emberiség fennmaradásában vitathatatlan, ugyanakkor helyzete
ellentmondásos, hiszen gazdaságkor statisztikái szerint globális szinten az előállított érték alapján messze a
legjelentéktelenebb szektor.
A mezőgazdasági tevékenységre alkalmas földterületek egyenlőtlenül helyezkednek el a Földön, ahogyan az
elsivatagosodás terjedése miatt egyre fontosabbá váló öntözési lehetőségek is.
A Földön a mezőgazdaságnak számos típusa alakult ki, amelyeket eltérő szocioökonómiai és ökológiai
körülmények jellemeznek. A 21. század nagy kérdése, hogy a fenntartható és az organikus mezőgazdaság
mennyire lesz képes elterjedni, illetve hogy a genetikailag módosított fajok mennyire játszanak majd szerepet a
mezőgazdasági termelésben.
A 20. század nagy jelentőségű folyamata volt az ún. zöld forradalom, aminek hivatása az volt, hogy eltüntesse
Földünkről az éhezést. Részeredményei ellenére nem nevezhető teljesen sikeresnek, illetve sok esetben tovább
fokozta az ökológiai veszélyeket.

Meg kell jegyezni, hogy ez luxuscikknek számít az energiamérleg szempontjából, hiszen a kifogáshoz és a feldolgozáshoz használt
fosszilis energiák és a munkaerő költségei sokkal többet nyomnak a latba mint az általuk előállított húsféleségek energiatartalma.
18
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A 21. század nagy kihívása a mezőgazdaság felé az egyre terjedő túlfogyasztás, illetve a biomassza alapú
üzemanyagok elterjedése. Az élelmiszerellátás szélsőséges anomáliáira hivatott felhívni a figyelmet az ún.
freegan mozgalom. Ezekre kiváló mértékegység az ún. ökológiai lábnyom, ami szélsőségesen egyenlőtlenül
alakul a Föld nagy régióiban. A jövő évszázadban csak úgy biztosítható az emberiség gyarapodó lélekszámának
élelmiszerellátása, ha drasztikus változásokra kerül sor a termelésben és a fogyasztásban is.

8.3. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
Mi jellemzi a művelhető földterületek eloszlását Földünkön?
Hol helyezkednek el általában Földünkön az öntözhető területek?
Milyen nagy mezőgazdasági típusok különböztethetők meg?
Mit jelent a fenntartható mezőgazdaság?
Mely országok a legnagyobb génmódosított élelmiszer-termelők?
Mit jelent a freegan kifejezés?
Vázolja a zöld forradalom lényegét!
Mely kihívások elé néz a mezőgazdaság a 21. században?
Mik az ökológiai lábnyom fő összetevői?
Melyek az emberiség élelmiszer-ellátásának főbb anomáliái?

8.4. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Mely országokhoz köthetők az alábbi mezőgazdaság típusok?
a, mediterrán polikultúra

1. Ghána

b, talajváltó gazdálkodás

2. Kína

c, árasztásos rizstermesztés
d, trópusi ültetvényes gazdálkodás

3. Brazília
4. Görögország

(Megoldások: d1, c2, b3, a4)
Hol jelentkeznek az alábbi problémák a Földön?
a, Túllegeltetés miatti elsivatagosodás

1. EU

b, A tengerek túlhalászása

2. Világszerte

c, Az állati eredetű élelmiszerek növekvő fogyasztása

3. Száhel-öv

d, A bioüzemanyagok csökkentik az élelmiszernövények termésterületét

4. India, Kína

(Megoldások: d1, b2, a3, c4)

9. II. Leckék, foglalkozások [7] Népességfejlődés
Európában
9.1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.)
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A lecke célja, hogy a hallgatók megismerjék a kontinens és benne az EU népesedésében lévő speciális
jellemzőket. Külön kitekintést teszünk a kontinens regionális különbségeire.

9.2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése
(bekezdéscímek)
Lakosságszám. A termelékenység alakulása és a népesség korszerkezete. A születéskor várható élettartam
alakulása. A családok helyzete és a házasságok Európában. Ökológiai lábnyom és népesedés. Migráció
Európában.

9.3. A tananyag kifejtése. A lecke elméleti anyagának a közlése,
úgymint:
1. Leírások (törzsanyag)

9.3.1. 3.1 Lakosságszám
Európa definiálása egy klasszikus földrajzi probléma, a terület definiálásának módjától függ természetesen a
lakosságszám nagysága is. Számunkra a legfontosabb térség a kontinensen az Európai Unió és az Európai
Gazdasági Térség országai által lefedett terület. Ezen kívül kitekintünk a Balkán-félsziget jelenleg nem EU-tag
országaink, a volt Szovjetunió Urálon inneni területeinek és Törökország népesedésének néhány jellemzőjére is.
Erre a kibővített területű kontinensre vonatkoznak az ENSZ becslései, mely szerint 2009-ben kb. 852 millió
ember élt Európában, ami a világ népességének mintegy 13%-át jelenti. (ENSZ 2006)
Az ötvenes évek végétől a jelenlegi EU az induló 6 országból ma egy 27 tagországot magába foglaló
közösséggé bővült, területe és népessége is sokszorosa az 1958. évinek. 2002-ben az unió 3,2 millió km2-nyi
területén – az európai földrész 1/3-án – helyezkedett el, ahol mintegy 378 millió ember, a kontinens
lakosságának több mint fele, a világ népességének 6,2%-a élt. A bővítések után a területi növekedés mellett a
lakosságszám is jelentősen emelkedett, jelenleg (2010) a becslések szerint mintegy 501 millió ember él az
Európai Unió területén. (CIA World Factbook)
Az Európai Unió részesedése a világ népességéből arányait tekintve folyamatosan csökken. Ez nemzeti szinten
úgy jelentkezik, hogy az egyes tagországok egyre nehezebben tudják biztosítani a társadalom és a gazdaság
működését, nemzetközi viszonylatban pedig elveszítik versenyképességüket.

62. ábra: Európa területének egy lehetséges értelmezése (Wikipédia után módosítva)
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Amennyiben a népesség dinamikáját is vizsgáljuk, látható (. ábra), hogy a becslések szerint Európa lakossága a
következő évszázadban nemcsak arányaiban, hanem abszolút számokat tekintve is csökkenni fog.
A legmagasabb születési arányszámok Írosrszágban (16 ezrelék) és Franciaországban (13 ezrelék), Németország
a lista alsó végén helyezkedik el 8 ezrelékkel. (CIA World Factbook)
6. táblázat: Halálozási arányszám az EU országaiban

Év

halálozási ráta (ezrelék)

2004

10

2005

10,1

2006

10,1

2007

10

2008

10,39

2009

10,28

Forrás: CIA World Factbook

63. ábra: Természetes szaporodás néhány EU országban (CIA World Factbook 2010)
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64. ábra: A népességváltozás átlagos évi mértéke Európa országaiban (2010) (Forrás: Wikipedia – letöltve
2010.11.10.)
Az Európai Unióban is változatosan alakult az egyes tagállamok népességének változása (. ábra). Jelentős
növekedést produkált Írország, Luxemburg, Franciaország és Ciprus. A növekedést természetesen a természetes
szaporodáson túl okozhatja a jelentős mértékű bevándorlás is.
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65.
ábra:
A
bevándorlók
aránya
az
EU25-ök
tagállamaiban
http://www.migrationinformation.org/USFocus/display.cfm?ID=402 – letöltve: 2010. 10.30.)
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66. ábra: A Föld népességének megoszlása a különböző kontinenseken (millió főben) (1800-2150) (Saját
szerkesztés ENSZ adatok és becslések alapján)
A növekedés 1990-től korántsem volt egyenletes, az évtized első harmadát követően 1998-ig fékeződött, majd
kicsit élénkült, melyet befolyásolt a nemzetközi vándorlás is. A népességnövekedés több mint ¾-e migrációs
nyereségből adódott, mely ellensúlyozta a természetes népességfogyást.
A migrációból adódó népességnyereség 1960-tól erős ingadozást mutatott, 2002-ig mintegy 15–16 millió fővel
nőtt. A 60-as évek elején volt, hogy a be- és kivándorlás egyenlege közelítőleg 1 millióval növelte a
népességszámot. A migráció népességszám-csökkentő, illetve -növelő hatása volt megfigyelhető. A 80-as
évtized első felében mértek ismét a 60-as évek eleinél kisebb negatív vándorlási egyenleget. A 90-es években az
EU 15 tagországát a korábbiaknál tartósan nagyobb vándorlási népességnyereség jellemezte. A nettó migráció
2002-ben Németországban, Olaszországban, és Egyesült Királyságban a legnagyobb. A be- és kivándorlók
pozitív egyenlege ezer lakosra számítva Portugáliában, Luxemburgban, Írországban, és Spanyolországban volt a
legmagasabb.
Európán belül az országok között elkülöníthetünk különböző csoportokat a népsűrűség szerint (67. ábra). Jól
megkülönböztethetők Kelet-Európa 16 fő/km2, Észak-Európa 53 fő/km2, Nyugat-Európa 158 fő/km2 és DélEurópa 114 fő/km2 országcsoportjai. Országok szerint még nagyobb különbségek tapasztalhatók, hiszen például
Svédország és Finnország Európai Unióhoz való csatlakozása után a strukturális alapokba külön támogatási
célcsoportot vezettek be az extrém alacsony népsűrűségű (8 fő/km2 alatt) területek fejlesztéseinek támogatására.
Ha még kisebb területi egységeket (régiók, megyék) vizsgálunk, akkor a különbségek még nagyobbak,
ugyanakkor jellegzetes területi formák rajzolódnak ki.
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67. ábra: Népsűrűség Európában (Forrás: GfK GeoMarketing)
A népsűrűség az Európai Unióban jelenleg (2010) átlagosan 117 fő/km2, ezen belül legnagyobb népsűrűségű
ország Hollandia (387) és Belgium (336), legritkábban lakott Finnország (15), valamint Svédország (20).
(Eurostat)
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68.
ábra:
Népsűrűség
az
Európai
Unió
NUTS
III-as
szintű
térségeiben
http://www.iiasa.ac.at/Research/ERD/DB/mapdb/map_9.htm - letöltve: 2010. október 20.)

(Forrás:

A nemek aránya igen kifejező adata egy-egy ország egészségügyi viszonyainak, kultúrájának és történelmi
adottságainak. Az Európai Unió történetének utolsó két évtizedében a természetes nőtöbblet lassan csökkent. Az
1000 férfira jutó nők száma 20 évvel ezelőtt 1045 körül volt, 10 évvel ezelőtt pedig 1040-re csökkent. Eza trend
különösen erősen jelentkezett Németországban, Ausztriában és Finnországban, ugyanakkor Olaszországban és
Írországban emelkedett a nőtöbblet.

9.3.2. 3.2. A termékenység alakulása és a népesség korszerkezete
Általánosságban megállapíthatjuk, hogy egy terület népességét meghatározó tényezők között találunk természeti
tényezőket, mint például a domborzat vagy az éghajlat, illetve társadalmi-gazdasági jellemzőket.
Európa lakossága nagymértékű változást mutatott az elmúlt évtizedekben. A korábbi vizsgálatok fókuszában
leginkább egy-egy ország vagy esetleg egy országcsoport vizsgálata állt. Az Európai Unió kialakulásával
létrejött egy olyan, nagyméretű térség, amelynek népesedési folyamatai számos ponton összekapcsolódtak,
különösen igaz ez a nemzetközi migráció egyre erősödő hullámaira.
Európai jelenségnek tűnik a gyerekszám jelentős csökkenése. A szakirodalom széles körben foglalkozik ezzel a
jelenséggel, de az okát illetően nincs egyetértés. Magyarázat lehet az alapvető értékek megváltozása, különösen
a gyermekvállalási kedv csökkenése a lakosság körében terjedő hedonisztikus magatartás következtében.
Ugyancsak magyarázat lehet a gazdasági rendszer és ezzel a gyermekvállalási hajlandóság megváltozása. (Day
L. 1995)
A rendszerváltások körüli időkben (1989-1991) a kelet-közép-európai országok demográfiai folyamatai számos
sajátossággal bírtak, amelyek megkülönböztették őket a nyugat-európai térségtől. Ez kimutatható volt a
termékenységben, a halálozásban, a háztartások helyzetében, a házasságok területén, a családok szerkezetében
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és a migrációban is. A rendszerváltozás után ugyanakkor az egykori keleti blokk országai jelentős változásokat
éltek meg, különösen ahogy újra bekapcsolódtak a nemzetközi migrációba.
69. ábra: A lakosság termékenységi mutatói az EU 25 tagállamokban (2007) (Saját szerkesztés Eurostat adatok
alapján)
Nyugat-Európában ugyancsak jelentős változások történtek, legjellemzőbb a termékenység mélyrepülése,
nevezik ezt a „második demográfiai átmenet” időszakának is.
1960-ban a nők első gyermekének születése Bulgáriában 22,1 éves korra volt tehető, ez volt Európában a
legalacsonyabb, míg Svájcban 26,1 év volt, ami a legmagasabb értéket jelentette. Ugyanez az érték 2000-ben 23
évre nőtt Bulgáriában (ez az ország maradt a lista tetején Oroszországgal egy szinten). A legmagasabb értékkel
Nagy-Britannia és Spanyolország rendelkezett ebben a kategóriában az ezredfordulón (28,9 év). Ez a viszonylag
kis mértékű növekedés ugyanakkor együttjárt a születések számának drasztikus csökkenésével. Ez azzal
magyarázható, hogy az első gyermek születése után csökken drasztikusan a gyermekvállalási kedv. 19
Az EU-ban is egyre később szülik meg első gyermeküket az anyák, 1960-ban még 28 év, 40 évvel később pedig
29 év volt ez az érték. Ezze összefüggésben meg kell említeni, hogy a terhességek megszakításának a száma az
1990-es években 1000 szülőképes korú (15-44 év) nőre átlagosan 48 volt (Henshaw, S. K. – Susheela, S. –Haas,
T. 1999).
A gyermektelenség kérdése ugyancsak fontos kérdés a népesség szaporodásában. Angliában és Walesben az
1946-ban született nők majdnem 10%-a gyermektelen volt 40 éves korában, ez az érték az 1960-ban született
generációnál már 20%-ra nőtt. Ez a kép – bár eltérő mértékben – hasonló valamennyi európai országban.20 A
gyermektelenség természetesen lehet önkéntesen vállalt vagy valamilyen kényszerítő erőtől elszenvedett állapot,
ettől függetlenül a kutatások azt mutatják, hogy a standard vágyott családban általában két gyermeket képzelnek
el az emberek.
Megállapították, hogy a termékenységet befolyásolja még egy nemzedék nagysága és relatív gazdasági helyzete.
Elvileg ez azt jelentené, hogy a baby-boom generáció felnőtté válásával gazdasági pozícióik is jelentősek
lesznek, így a termékenységben is magasabb értéket fognak produkálni. (Easterlin, R. 1980)
Ez a modell ugyanakkor nem vette figyelembe, hogy a nők az 1970-es évektől egyre nagyobb tömegekben
áramlottak be a munka világába és hogy a munkából való kiválás és a gyereknevelés költségei megnőttek, ezért
csökkent a termékenység.21 Vannak ugyanakkor olyan országok, ahol a csökkenő születésszám nem elsősorban a
nők foglalkoztatásának bővülése miatt csökkent. Olaszországban például 1998-ban a 25-49 év közötti nőknek
mindössze 60%-a állt munkába és ez 1,19-es termékenységi mutatót jelentett. Ezzel összehasonlítva a dán nők
azonos korcsoportja mintegy 85%-ban volt aktív, míg a termékenység itt 1,73. (Forrás: “European Commission
(2000) A statistical eye on Europe,” Eurostat Yearbook.) A jelenség hátterében az áll, hogy a szekularizálódás
különösen erős volt a dél-európai római katolikus országokban. Ahogy a vallás közügyből a magánszféra
részévé vált, csökkent a gyermekvállalási kedv.
Az Európai Unióban a három évtizeddel ezelőtt években egy nőre 1,97 gyermek születése jutott, ez az
ezredfordulóra 1,47-re esett vissza. valamennyi tagállamra jellemző a csökkenés, de eltérő mértékben.
A népesség korstruktúrája 1950 és 2005 között jelentősen megváltozott. A legszembeszökőbb változás talán a
14 év alatti lakosság kb. 10%-os csökkenése 50 év alatt. Ez egyértelmű jele annak, hogy az „Öreg Kontinensen”
egyre kevesebb gyermek születik. Ezzel párhuzamosan a 65 év felettiek aránya megduplázódott, illetve a 80 év
felettiek aránya a háromszorosára növekedett. Az öregségi index (a 65 felettiek aránya a 14 év alattiakhoz
képest) 31%-ról 100%-ra változott. Ez jelzi az európai társadalmak számára a jelenben és a jövőben jelentkező
talán legsúlyosabb problémát, azt hogy az elöregedő lakosság egyre nagyobb terheket fog jelenteni a
munkaképes korú lakosságnak, illetve a gazdaságnak. Ezt jelzi a függőségi index mintegy duplájára emelkedése
a vizsgált periódusban.
Az elöregedés következményei megmutatkoznak az egészségügyi ellátás működésében: egyre több beteg és
gyógyulni vágyó idős ember kíván részesülni a szolgáltatásokból. Ugyancsak évről évre nagyobb terheket ró az
Észak-Európában, például Dániában mindkét jelenség – tehát a kései gyermekvállalás és az alacsony gyermekszám is – létezik. Úgy is
fogalmazhatnánk, hogy az észak-európai nők túl későn kezdenek el szülni és túl korán fejezik azt be.
20
Dániában 8 és 15, Hollandiában 12 és 20 %.
21
Svédországban ugyanakkor a népesedéspolitikai eszközök segítettek ennek a problémának a megoldásában (pld. a nők szülés utáni
munkába történő visszaállásának segítése), így ott nem csökkent a születések száma drasztikusan.
19
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egyre kevesebb aktív keresőre a nyugdíjrendszer működtetéséhez szükséges pénz előteremtése, az egyre
népesebb nyugdíjas korosztályok eltartása. Tovább súlyosbítja a helyzetet az évtizedek óta magas
munkanélküliség, ami sajnos egész Európa jellemzője. A munkanélküli tömegek ellátása ugyancsak óriási
kiadásokat jelent a gazdaság és az állam számára.
Az 1990-es évek elején a 65 év feletti lakosság aránya általában magasabb volt Észak- és Nyugat-Európában
mint a kontinens déli vagy keleti régióiban.22 Az ezredfordulóra ez a kép megváltozni látszik, hiszen amíg
Észak- és Nyugat-Európában ennek a generációnak az aránya stagnált vagy éppen csökkent, a kontinens más
részein növekedett. Alig néhány országban marad 10% alatt a 65 év felettiek aránya. A szélsőségeket
Törökország (5,2%) és Olaszország (18%) képviselik.

70. ábra: A 65 év feletti lakosság aránya Európa országaiban (%) (2000) (Saját szerkesztés ENSZ statisztikák
alapján)

9.3.3. 3.3. A születéskor várható élettartam alakulása
A háború utáni években az európai országok a születéskor várható élettartam alapján két csoportra voltak
oszthatók. A fejlettebb északi országok vezettek a kevésbé fejlett déli és keleti államokkal szemben. (Meslé F.
1996) 1950-ben például a nők várható élettartama Norvégiában 74 év volt, míg Albániában csak 55.
Ugyanekkor a férfiak Norvégiában és Hollandiában kb. 71 évre számíthattak, Albániában pedig 50-re, ami
Észak-Európa egy fél évszázaddal korábbi állapotára volt jellemző.
Az elmúlt 20-25 évben az európai életkilátások konvergáltak, különösen a korábban magas halandósággal
rendelkező déli és keleti államokban csökkent jelentősen, míg a már egyébként is alacsony halandósággal
jellemezhetők nem tudták jelentősen tovább javítani értékeiket. Ennek eredményeképpen az 1970-es évekre
Például Svédországban, Norvégiában, Dániában, Ausztriában, Belgiumban és Nagy-Britanniában a népesség kb. 15%-a volt 65 év feletti.
Az egykori Jugoszláviában, Romániában és Lengyelországban ugyanez az arány nem érte el a 10%-ot. (Grundy, E. 1996)
22
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Albániában a nők már átlagosan 70 évre számíthattak, ami alig 10 évvel volt alacsonyabb a norvég szintnél.
Ugyanebben az esztendőben a portugál férfiak éltek a legrövidebb ideig a kontinensen (64 év), de ez is csak 10
évvel volt rövidebb a legmagasabb svédországi szintnél.
A 20. század végén a helyzet ismét megváltozott, míg az Európai Unió korábbi tagállamaiban tovább csökkent a
halálozás és nőtt a születéskor várható élettartam – kivételt csak a portugál férfiak jelentenek – a balti országok
és Közép-Európa államai ismét lemaradóban vannak. Oroszországban a férfiak életkilátásai különösen riasztóan
alacsonyak, nyilvánvalóan a gyakori öngyilkosság és az alkoholizmus terjedése miatt. Emellett más kelet-középeurópai országok mint Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Bulgária is a stagnálás jeleit
mutatta az életkilátásokban, különösen a férfiak esetében. A magyar férfiak életkilátásai az 1965-ös 67,5
értékről 1990-re 65-re csökkentek. Bulgária és Lengyelország hasonló trendeket mutatott, azaz stagnálást, vagy
esetleg kisebb méretű javulást.
7. táblázat: A születéskor várható élettartam alakulása Európában 1950 és 2005 között

időszak

Együttes érték

férfiak

nők

különbség

1950-1955

65.6

62.9

67.9

5,0

1955-1960

68.1

65.3

70.6

5,3

1960-1965

69.8

66.7

72.6

5,9

1965-1970

70.4

67.1

73.5

6,4

1970-1975

70.9

67.3

74.2

6,9

1975-1980

71.3

67.4

75.0

7,6

1980-1985

71.7

67.7

75.5

7,8

1985-1990

72.8

69.0

76.5

7,5

1990-1995

72.6

68.4

76.7

8,3

1995-2000

73.1

68.9

77.4

8,5

2000-2005

73.8

69.6

78.0

8,4

Forrás: ENSZ, 2007

9.3.4. 3.4. A családok helyzete és a házasságok Európában
Az előzőekben látottak mellett a családok szerkezete is változásban van. Észak- és Nyugat-Európában már
korábban megjelent ez a folyamat és széleskörben elterjedt. Ugyanez a jelenség vette kezdetét a közelmúltban
Dél- és Kelet-Európában. Jellemző, hogy az idősebbek 1-2 fős háztartásokban laknak, míg a többgenerációs
háztartások, amelyek oly sokáig léteztek, a demográfiai folyamatok következtében – még Olaszországban és az
Ibériai-félszigeten is – eltűnőben vannak. Ugyanakkor – bár a modern családban már nem élhet együtt több
generáció harmóniában és a változó családszerkezet valamennyi nemzedéket érint (pld. az idősek közötti
válások növekedése) – a család mégis fontos szerepet fog játszani a 21. században is az idősek gondozásában,
esetleg egészségügyi ellátásában. Ez a folyamat helyenként és időnként erősödni fog, ahogy a jóléti államok
válságjelenségei gyakoribbá válnak. (Philip I. 2001)
Európát valamikor úgy jellemezhették, hogy a fiatalok nagy része megházasodik és ilyen keretekben éli le élete
legnagyobb részét. A helyzet a 21. századra megváltozott a házasságon kívüli együttélések magas arányával, a
házasságkötések időbeli eltolódásával magasabb életkor felé, a válások és élettársi kapcsolatok nagy számával
és a jelentős számú újra-házasulással. Egy bármely típusú partnerség a jelenkori Európában törékenynek,
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ideiglenesnek és helyettesíthetőnek minősíthető. Úgy tűnik, hogy a házasság/együttélés a társadalmi és egyéni
hedonizmus másik áldozatává vált, aminek egyre rövidebb az élettartama, ha úgy tetszik szavatossági ideje.
Ennek talán fő okozója a nők tömeges megjelenése a munkaerőpiacon, miáltal az ő függetlenségük a
partnerségekben egyre jobban megnőtt.
A háztartások és a családalapítás azok a kulcsfontosságú pontok, ahol a demográfiai elemek összekapcsolódnak
a gazdasági, társadalmi, kulturális és pszichológiai folyamatok. A háztartások lévén a társadalom legalapvetőbb
és legerősebb fogyasztási egységei, a tervezők és politika-csinálók számára minden szempontból fontosak.
Szorosan értelmezve a család kifejezés azokra a mag-családokra vonatkozik, amelyeket vérségi kötelék,
házasság, adaptálás vagy a közös lakhely köt össze. Ez volt a helyzet legalábbis a 20. század végéig, azaz a
család és a háztartás szinonímaként voltak alkalmazhatók. Napjainkban ez az egyértelmű megfelelés
megváltozni látszik, ahogy a háztartás már nem a mag-családdal egyenértékű. A ma családjai különféle
személyi-formációk lehetnek, egyesek család-szerűek míg mások nem. Megkülönböztethetők egyszerű-családos
háztartások (különböző felnőttek közötti kapcsolatokkal), többcsaládos háztartások (ugyancsak többféle felnőttkapcsolati kombinációkkal), illetve nem családszerű háztartások. Amit korábban normálisnak minősítettek:
anya, apa és két gyermek, a továbbiakban már nem jellemző Európára. Napjainkban a négyszemélyes családok
egyetlen európai országban sem alkotják az összes háztartás több mint 25%-át. Emögött a statisztikai adat
mögött természetesen egy komplex kép látható: egyszülős háztartások, gyermekes felnőttek újraházasodásával
keletkezett családok, élettársi kapcsolatok, illetve max. kétgenerációs háztartások.
Mindezek a változások a második világháború utáni generáció felnőtté válásával következtek be. Alapvető
változások következtek be az élettel kapcsolatos attitűdökben, amelyek nem voltak különböző csupán régiókban
vagy társadalmi csoportokban jeletkező politikai vagy gazdasági tényezők függvényei. Úgy tűnik, hogy ezek a
változások valamennyi fejlett országot érintették függetlenül attól, hogy milyen azok térszerkezete, vagy
társadalmi szerkezete.
Történelmi perspektívában szemlélve, a házasság az az intézmény, ami megalapozza a családokat és emberi
kereteket ad, amelyek között a reprodukció elkezdődhet. Ugyanakkor, igazi Malthus-féle logika mentén, a
fiatalok szerte Európában az 1960-as évek óta időben eltolják házasságuk időpontját, illetve ugyanekkor a
házassági arányszámok hanyatlásnak indultak.
A nők első házasság-kori átlagéletkorának növekedése szinte valamennyi európai országban tapasztalható volt
az 1990-es évek végéig, de a mérték jelentősen különbözött az egyes államokban. 23 1960-ban a legmagasabb
házassági életkor a nőknél Írországban tapasztalható (27 év), ami a 19. századi hagyományos házasodási
szokások hatását tükrözte. Ugyanekkor Bulgária rendelkezett a legalacsonyabb értékkel (21,3 év). 1999-ben
Dániában, Izlandon és Svédországban érte el a legmagasabbat az érték (30 év körül), míg Oroszországban a
legalacsonyabb 22 évvel.
8. táblázat: A nők átlagos életkora az első házasságkötéskor az EU országokban

Ország

1990

1995

2000

2001

2002

Ausztria

24,9

26,1

27,2

27,2

27,4

Belgium

24,2

25,4

26,3

26,5

26,7

Ciprus

24,1

25,5

26,5

26,6

27,1

Cseho.

21,6

22,7

24,5

24,8

25,2

Dánia

27,6

29,0

29,5

29,5

29,6

Egyesült Kir.

25,0

26,3

27,2

…

…

Dániában például folyamatosan növekedett ez az életkor (1960 és 1999 között 7 évvel nőtt), míg Portugáliában 1960 és 1980 között 24,6ról 23,4-re csökkent, 1999-re pedig 1 évvel haladta meg az 1960-as értéket. A portugál trend a leginkább elterjedt Európában, a dán-típusú
pedig inkább az északi országok sajátja.
23
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Észto.

22,5

23,5

24,8

25,2

25,5

Finno.

26,0

27,0

28,0

28,1

28,5

Franciao.

25,6

26,9

28,0

28,1

…

Görögo.

24,6

25,6

…

…

…

Hollandia

25,9

27,1

27,8

27,9

28,2

Íro.

26,6

27,9

…

…

…

Lengyelo.

22,6

23,1

23,9

24,1

24,4

Letto.

22,3

22,9

24,5

24,7

24,8

Litvánia

22,4

22,3

23,6

23,9

24,1

Luxemburg

25,3

26,6

27,1

27,5

27,7

Magyaro.

21,9

22,9

24,6

25,1

25,5

Németo.

25,2

26,4

27,0

27,2

…

Olaszo.

25,5

26,6

27,4

…

…

Portugália

23,9

24,7

25,3

25,6

25,9

Spanyolo.

25,3

26,8

27,8

…

…

Svédo.

27,5

28,7

30,2

29,9

30,1

Szlovákia

21,9

22,6

24,0

24,2

24,6

Szlovénia

23,7

25,1

26,7

27,0

27,4

Forrás: Eurostat

9.3.5. 3.5 Ökológiai lábnyom és népesedés
Adott terület népességének életmódja, gazdasági és társadalmi fejlettsége nagyban meghatározza, hogy az
emberi közösség milyen szinten aknázza ki a természeti-táji adottságokat. Az ökológiai lábnyom (lásd
korábban!) mint mértékegység alkalmas ennek a terhelésnek a meghatározására.
A térképről leolvasható, hogy Európában a „legnagyobb lábon” néhány „északi-típusú” ország él, mint
Norvégia, Dánia, Észtország és Írország. A következő csoportba egyaránt tartoznak északi, déli, nyugati
országok, de Csehországtól Svájcig egy közép-európai tömb is kirajzolódni látszik. A kontinentális Európa nagy
területű és nagy népességű államai (Németország, Franciaország, Olaszország és Lengyelország), illetve
Hollandia és Portugália alkotják a középső csoportot. Közép-Európa többi része, beleértve Magyarországot, a
balti államok nagy része és Oroszország alkotja az alacsonyabb középső csoportot, míg a legkisebb ökológiai
lábnyommal nyugat-balkáni és a Fekete-tenger körüli országok rendelkeznek.
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71.
ábra:
Ökológiai
lábnyom
értékek
Európában
(ha)
(2005)
http://jmsc.asia/6047/?page_id=696 – letöltve: 2010. november 5. alapján)

(Saját

szerkesztés

a

Ezek az adatok önmagukban csak érdekességként használhatók fel, illetve összehasonlíthatók a világátlaggal
(2,7 ha) (http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/glossary/).
Létezik ugyanakkor a biokapacitás mértékegysége ami az ökoszisztémák azon kapacitását jelenti, hogy mennyi
hasznos szerves anyagot képesek termelni, mennyi ember által termelt szennyezést tudnak semlegesíteni a
pillanatnyilag használt menedzsment eszközök és kitermelő technológiák használatán keresztül.
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72. ábra: Biokapacitás24 értékek Európában (ha) (2005) (Saját szerkesztés a http://jmsc.asia/6047/?page_id=696
– letöltve: 2010. november 5. alapján)
Legtöbb biokapacitással keleti és északi országok rendelkeznek Európában. (Oroszország, Svédország,
Finnország, Észtország és Lettország) A lista alsó végén néhány dél-, illetve délkelet-európai állam
(Spanyolország, Olaszország, Portugália és Albánia), nyugat-európai (Nagy-Britannia és Benelux államok).
Svájc, Azerbajdzsán és Örményország ugyanebbe a kategóriába kerültek, valószínűleg a területükön futó
magashegységek táji adottságai miatt.

A biológiai kapacitás, vagy biokapacitás: egy ökoszisztéma képessége arra vonatkozóan, hogy hasznos biológiai anyagokat alakítson ki és
az ember álta termelt hulladékokat képes legyen elnyelni, az aktuálisan alkalmazott technológia szintjln. Mértékegysége az ún. globális
hektár.
24

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/glossary/
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73. ábra: Biokapacitás és ökológiai lábnyom eredő értékek Európában (ha) (2005) (Saját szerkesztés a
http://jmsc.asia/6047/?page_id=696 – letöltve: 2010. november 5. alapján)
Ha az eredő értékeket számítjuk, látható, hogy Európa nagyobb része deficitben van az adottságok és a
felhasznált kapacitások arányának tekintetében. Bulgárián és Moldován kívül csak Észak- és Kelet-Európai
országok rendelkeznek pozitív egyenleggel. A legnagyobb hiány dél-európai és atlanti országok esetében
tapasztalható.

9.3.6. 3.6 Migráció Európában
A nemzetközi migráció hozzájárulása az európai népességfejlődéshez vitathatatlan. A kontinens valamikor nettó
népességexportőr volt (különösen Észak-Amerikába és Ausztráliába), szerepe a második világháború után
megváltozott, ami különösen élesen jelentkezett a 20. század vége felé.
A háború utáni években, egészen az 1960-1970-es évekig Európa országait két csoportra lehetett osztani a
migráció természete szerint. Némelyekben a külföldi munkaerő beáramlása a gazdasági növekedés egyik alapja
volt, ilyen volt például Franciaország, Nyugat-Németország, Nagy-Britannai vagy Dánia. Ezekbe az államokba
részben a korábbi gyarmatokról, részben pedig Törökországból és az egykori Jugoszláviából történt a beáramlás.
A másik ooldalon a dél-európai országok munkaerő exportálókká váltak, különösen igaz volt ez Olaszországra,
Spanyolországra és Portugáliára. Ez a kép megváltozott az 1970-es évek után a gazdasági növekedés lassulása
és az olajválságok kitörése miatt. A munkaerőpiacon jelentős változások következtek be a szolgáltató szektor
felértékelődésével. Végezetül a keleti blokk összeomlása ugyancsak új helyzetet teremtett. A globális
világhelyzet és a fent említett Európára jellemző tényezők változása miatt olyan országokban mint például
Dánia olyan új kisebbségek (irániak, irakiak és szomáliaiak) jelentek meg, amelyek korábban ott nem éltek.
Mivel a természetes növekedés az európai országok többségében nulla körül mozog, a migráció hatását az
európai népességre nem szabad lebecsülni.
A népesség számbeli növelésén túl a migráció új kihívásokat jelent Európa számára, például a jövevények
sikeres társadalmi integrációját, vagy éppen a gazdasági életre való hatásukat tekitve.
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Az újonnan csatlakozó országok közül csupán 5 országnál nagyobb a kivándorlás, mint a bevándorlás (Bulgária,
Lengyelország, Litvánia, Lettország, Románia). A többi csatlakozónál ez fordítva van (Szlovákiában és
Magyarországon a különbség kismértékű).
A nyilatkozatok szintjén a politikai korrektség jegyében a bevándorlásnak Európa-szerte pozitív szeretet kell
tulajdonítani. Az ettől a dogmától eltérő véleményeket általában a szélsőséges kategóriába sorolják és a
hivatalos politika igyekszik elhatárolódni tőlük.25
A népesség földrajzi eloszlásában lezajló egyik legnagyobb változás – nemcsak Európában, hanem globálisan is
– a 20. században a lakosság városi területekre áramlása és a vidéki területek fokozatos elnéptelenedése volt.
Szélesebben értelmezve a térbeli polarizálódás igaz a város-halmazoknak a periferikus területek rovására való
növekedésére is mind nemzeti mind Európai szinten. A nagyvárosok kitüntetett csoportjának növekedése
megteremtette az ún. globális városok (global cities) körét. Ezek a tőke és a globális pénzügyi-gazdasági
hatalom kitüntetett helyszínei, itt találhatók a nagy világcégek központjai, a legjobban fizetett menedzserek,
jónevű egyetemek és kutatóközpontok. A globális városok elérhetősége kiemelten jónak mondható közlekedési
és hírközlési szempontból egyaránt. Munkaerőpiacára egyaránt jellemző az átlagnál magasabb keresetű
menedzserek és a legalsóbb fiztési kategóriába tartozó „kékgalléros” munkaerő felülreprezentáltsága.

9.4. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
Akár az egész kontinenst, akár csak az Európai Uniót tekintjük, kontinentális mértékű probléma, hogy Európa
jelentősége folyamatosan csökken a Világ népességében betöltött arányt tekintve. A kontinens másik nagy
problémája a folyamatos elöregedés és ezzel párhuzamosan a lakosság folyamatos feltöltődése más kulturális
háttérrel rendelkező migránsokkal. A kontinens különböző országaiban eltérő a népsűrűség, a születéskor
várható élettartam, illetve más demográfiai jellemzők is. Ezek alapján megkülönböztethetünk különböző
csoportokat a kontinens országai között.
A nők helyzete és a családok sorsának alakulása különös összefüggéseket mutat a kontinens egyes
országcsoportjainak népesedésével. A hagyományos családi szerkezetek – bár nem tűntek el – elveszítették
univerzalitásukat és kénytelenek osztozni más modellekkel (pld. egyedülálló kereső férfiak és nők).
Európai lakói környezetüket eltérő intenzitással használják, erre mutat rá az ökológiai lábnyomok és a
rendelkezésre álló biokapacitás közötti különbség mérőszáma.
A migráció Európa életében az 1960-70-es évek óta egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. A kelet-középeurópai országok euroatlanti integrálódása óta a kontinens rég nem látott nyitottságban él. Ugyanakkor a külső
hatások (törökök, afrikaiak, ázsiaiak) is egyre jelentősebbek és helyenként domináns térszervező erővé válnak.

9.5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
Hogyan alakul Európa lakossága a többi kontinenséhez képest?
Mi jellemzi a népességváltozás dinamikáját Európa különböző államaiban?
Milyen népsűrűségi mintázatok jellemzik a földrészt?
Melyek a termékenység és a korszerkezet főbb összefüggései?
Milyen specialitásokat mutat Európa különböző térségeiben a születéskor várható élettartam?
Milyen erővonalak mentén szerveződnek a 20-21. század európai családjai?
Milyen regionális mintázatokat mutat Európában a biokapacitás és az ökológiai lábnyom?
Milyenek a migrációs trendek Európában?

Ugyanakkor figyelemre méltó fejlemény, hogy az egyik legnagyobb befogadó ország, Németország kancellárja Angela Merkel egyik
nyilatkozatában deklarálta, hogy a multikulturális Európa kísérlete megbukott. A bevándorlókra ezek után csak mint a munkaerőhiány
megszüntetésére szolgáló elemekre kell tekinteni és az a minimum, hogy megtanulják a befogadó nemzet nyelvét.
25
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9.6. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Osztályozza az alábbi európai országokat a biokapacitás és ökológiai lábnyom eredő értéke alapján!
1. Finnország, 2. Bulgária, 3. Belgium, 4. Nagy-Britannia, 5. Magyarország, 6. Belorusszia

Erőteljesen túlhasznált kapacitások:
Equilibrium, illetve kicsit túlhasznált kapacitás:
Kapacitás tartalékok:
(Megoldások: 3,4; 5,6; 1,2)
Osztályozza az alábbi európai országokat a népességváltozás dinamikája alapján!
1. Írország, 2. Bulgária, 3. Törökország, 4. Ukrajna, 5. Franciaország, 6. Finnország
Erősen csökkenő lakosságszám:
Stagnáló lakosságszám:
Növekvő lakosságszám:
(Megoldások: 2, 4,; 5,6; 1,3)

10. II. Leckék, foglalkozások [8] Környezet és
egészség – világjárványok
10.1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.)
A lecke célja, hogy leírjuk az ember és környezetének egy speciális konstellációját, a betegségeket. Bemutatásra
kerülnek nagy történelmi járványok, melyek réme még helyenként ma is fenyeget, illetve korunk néhány tipikus
betegségét is áttekintjük. Áttekintjük azokat a technikákat és módszereket, amelyek segítettek az emberi faj
túlélésében az ezen betegségek elleni harcban. Korunk ún. civilizációs betegségei ugyancsak kifejtésre kerülnek.

10.2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése
(bekezdéscímek)
Járványok: A halálozási ráta kovácsai. A pestisjárvány.

10.3. A tananyag kifejtése. A lecke elméleti anyagának a közlése,
úgymint:
1. Leírások (törzsanyag)

10.3.1. 3.1 Járványok: A halálozási ráta kovácsai
A történelemben a járványok nagyban hozzájárultak a magas halálozás kialakításához. A 20. század előtt
Nyugat-Európában a 40 év feletti várható élettartam ritka volt – nagy volt a csecsemőhalandóság, de ha a 20.
évét valaki megélte, akkor nagy esélye volt újabb 30 évre.
A járványokkal való foglalkozás, azok lefolyásának rekonstruálása és modellezése hasznos tevékenység, hiszen
a történelmi járványok vizsgálata segítheti a kutatókat a járványok természetének megértésében, így előre
jósolható egy-egy jövőbeli kataklizma lefutása is. Fontos a járványok gyakoriságának, összekapcsolódásának és
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hullámszerű diffúziójának vizsgálata. Ezáltal segítséget kapunk a jövőbeli járványok hatásainak leméréséhez és
megbecsléséhez. A korábbi, jól dokumentált európai járványokból például fontos következtetések vonhatók le a
mai, fejlődő országokat érintő betegségek lefolyásáról (pld. kanyaró) és várható következményeiről.
Napjainkban egy-egy fejlett országban a járványok nem tartoznak a leggyakoribb halálokok közé. (. táblázat)
9. táblázat: Vezető halálokok a világ különböző fejlettségű területein

Szegény országok

Halálozások %-ában

Alsólégúti fertőzések

11,2

Szívkoszorúér betegségek

9,4

Hasmenéses megbetegedések

6,9

HIV/AIDS

5,7

Stroke és egyéb agyér betegségek

5,6

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD)

3,6

TBC

3,5

Újszülőtt fertőzés

3,4

Malária

3,3

Közepesen gazdag országok
Stroke és egyéb agyér betegségek

14,2

Szívkoszorúér betegségek

13,9

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD)

7,4

Alsólégúti fertőzések

3,8

Légcső-, torok- és tüdőrák

2,9

Közúti baleset

2,8

Magas vérnyomás

2,5

Gyomorrák

2,2

TBC

2,2

Gazdag országok
Szívkoszorúér betegségek

16,3

Stroke és egyéb agyér betegségek

9,3
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Légcső-, torok- és tüdőrák

5,9

Alsólégúti fertőzések

3,8

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD)

3,5

Alzheimer-kór

3,4

Vastag- és végbélrák

3,3

Diabetes mellitus

2,8

Mellrák

2

Világ
Szívkoszorúér betegségek

12,2

Stroke és egyéb agyér betegségek

9,7

Alsólégúti fertőzések

7,1

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD)

5,1

Hasmenéses megbetegedések

3,7

HIV/AIDS

3,5

TBC

2,5

Légcső-, torok- és tüdőrák

2,3

Közúti baleset

2,2

Forrás: WHO, 2004

10.3.2. 3.2 A pestisjárvány
Harold Foster szerint az emberiséget sújtó katasztrófák méretét nemcsak az áldozatok számával lehet mérni,
hiszen az egyéb fizikai, mentális és érzelmi károk ugyanúgy figyelembe veendők. Ezek alapján ő a nagy
pestisjárványt a második világháború és az első világháború közé tette a második helyre az emberiség
történetében. (Foster, H. D. 1976)
A bubópestis Európában először 1348-49-ben pusztított, ekkor kapta másik nevét a betegség tünetei miatt, a
Fekete Halál-t.26 Jellemző volt rá a pusztító hatás, ugyanakkor rövid távú és fontos hosszú távú
következményekkel is járt a kontinens népességére. A történelmi kronológiához tartozik, hogy a betegség
megjelenése a feljegyzések szerint a 16-17. században elszórttá vált, ugyanakkor a nagyvárosokban még mindig
sokáig endemikus volt (pld. London). Az utolsó nagy járványok is ezekben az évtizedekben robbantak ki, így
Angliában 1665-ben, Marseilles-ben 1720-ban, Moszkva pedig az 1750-es években jelentkezett az utolsó nagy
pestisjárvány (Tulchinsky, T.H. – Varavikova, E. A. 2008).

Az európai történelemben korábban is lezajlottak pestis-szerű pusztító járványok. Például a peloponnészoszi-háború idején Athénban
(Mackowiak, P. A. 2007), vagy a Gárdonyi Géza által a Láthatatlan ember című regényben is megemlített népvándorlás-kori „csoma”.
26
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Számos korabeli népesedési statisztikai forrás segít a korábbi járványok hatásának leírásában (Anglia, Pisa,
Firenze stb.) ezek a leírások évi, sőt heti rendszerességgel készültek. London helyzetéről például pontosan
tudósít az ún. Bill of Mortality (Payne, L. é.n.).
Annak ellenére, hogy még mindig vannak bizonytalanságok a pestis kialakulására vonatkozóan, a járvány
biológiai háttere meglehetősen jó dokumentált. Ez alapján háromféle pestis különböztethető meg (Forrás:
http://plague.emedtv.com/plague/types-of-plague.html letöltve: 2011. február 4.):
1.
A betegség három típusának eltérő a halálozási rátája – a két utóbbi fajta esetében ez kifejezetten magas. A
tapasztalatok szerint különösen a gyerekek, idősek és a szegényebb társadalmi csoportok tagjai között nagy a
halálozási ráta. (Forrás: sz. n. (2009): Human plague: review of regional morbidity and mortality, 2004-2009.
Weekly Epidemiol Rec. Feb 5 2009;85(6) pp 40-5. [Medline])
A bubópestis a rágcsálók (főleg patkányok) betegsége – oka a Yersinia pestis (Pasturella pestis) baktérium
bejutása a véráramba. Nevét a nyirokcsomókon megjelenő piros hólyagokról kapta, jellemző még rá a bőr
elsötétülése is. Hasonlóan a maláriához, ennek is szüksége van egy transzporter élőlényre a fertőzéshez. A pestis
esetében bolhák végzik a véráramba juttatást – emberre abban az esetben, ha az ízeltlábúak által általuk kedvelt
rágcsáló megritkul. Egy teljes kifejlődésű járványhoz a rágcsáló populáció meg kell hogy fertőződjön és
szükséges még, hogy a bolha populáció képes legyen átvinni a patkányról azt az emberre. Csak a tüdőpestis
esetén valószínű az emberről emberre való közvetlen terjedés. Az emberek elszigetelésével hatásosan tudták
fékezni a járvány terjedését, már jóval azelőtt, hogy a tudomány rájött volna a hatótényezők titkára (20. század).
A középkori kortársak feljegyezték, hogy a pestises megbetegedésekt sokszor a kikötővárosokban jelentkeztek
és a Kelet-Mediterráneumból érkező hajók voltak az okozók. Az 1348-as nagy járvány esetében ezek a Krímből
érkező és Marseilles-ben horgonyt vető genovai hajók voltak. A tapasztalatok szerint általában a nyári
hónapokban tör ki egy járvány – a patkányok és a bolhák is ekkor a legaktívabbak – télen pedig csökken
intentzitása vagy teljesen eltűnik.

74. ábra: A pestis Angliába érkezésének helyét jelző tábla Weymouth
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PlaguePlaque.jpg – letöltve: 2011. január 11.)

kikötőjében

(Forrás:

A pestis hatásai a népesedésre koronként eltérő volt. 1348-49 között például a becslések szerint Nyugat-Európa
lakosságának 33-50%-a meghalt – de léteznek olyan vélemények is, hogy ennél akár súlyosabb is lehetett a
népesség pusztulása. Természetesen Európa egyes régióiban eltérő volt a pusztítás mértéke.
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75. ábra: A pestis terjedése Európában (Forrás: Benedictow, O.J. 2005)
Az egyházi anyakönyvek alapján leszögezhető, hogy a már akkor városiasodott Itáliában például a 14-15.
században igazi népesedési válságot okozott a pestis. (Benedictow, O. J. 2004) A kortársak közül sokan
csodálkoztak a betegség egyenetlen területi elterjedése miatt. Nem találtak magyarázatot, hogy egyes falvakat és
régiókat miért „ugrott át” a pusztítás, míg másokat szinte teljesen kipusztított. Az egyetlen elfogadható
magyarázat az volt, hogy Isten akarata vezérli a pestist. Ennek következtében a járvány elleni harc egyik
eszköze az önostorozó bűnbánó flagellánsok menetei lettek. (Lerner, R. E. 1981) Angliában az 1530-1660
közötti részletes anyakönyvi adatok azt mutatják, hogy drasztikus lakosságszám-csökkenés történt több
periódusban, jellemzően a sűrűn lakott délkeleti területeken.
A közvetlen pusztításon túl a járvány hosszabb távú társadalmi, politikai és gazdasági hatásai ugyancsak
felbecsülhetetlenek voltak. Jelentős pszichológiai hatással volt a társadalomra, megváltoztak a vallási szokások,
átalakult a művészeti tematika, így kedvelt témává vált a halál, a kárhozat, a pokol és a tisztítótűz is.
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76. ábra: A halál diadala: kárhozottak a pokolban – Andrea di Cione Orcagna freskójának részlete, Firenze
(lelőhely: Benedictow, O.J. 2005)
Valószínűleg a feudális rendszer nyugat-európai lebontásáért is részben a pestis a felelős. A csökkenő
lakosságszám miatt felértékelődött a munkaerő, elterjedt a fizetett bérmunka a röghöz kötött robotmunka
helyett. Ekkoriban lángolt fel a parasztok harca a politikai jogokért (pld. 1381 Franciaország). A pestis hatására
például a 100 éves háborúban az ellenségeskedések jó időre megszűntek. A járványnak közvetett hatásai is
voltak az európai kultúrára, az emberek megbecsülése megnőtt, és erre az időszakra tehetők a közegészségügyi
vívmányok kezdetei.

77. ábra: A pestisjárvány emlékére emelt fogadalmi kápolna Egerben (Rókus kápolna) (A szerző felvétele)
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A pestis kezelési stratégiái az idők folyamán egyre jobban kifejlődtek. A korai, spontán figyelmeztető
rendszerek hatására a lakosság igyekezett elmenekülni lakóhelyéről mielőtt kifejlődne a betegség. Ha egy
területen a betegség nagymértékben megjelent, akkor ott a normális élet megszűnt. Az elvégzendő legfontosabb
feladat, a holttestek tömegsírba (pestis gödrök) temetése sokszor kimerítette az életben maradt lakosság
lehetőségeit. Az adminisztratív eszközök már viszonylag korán megjelentek, amelyekkel igyekeztek gátat vetni
a járvány terjedésének:
1.

78.
ábra:
Pestis
ház,
Eyam
Derbyshire
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/architecture/memorials/105588_eyam_derbyshire_plague_cottage_-_geograph.org.uk__93657.php Letöltve: 2011. június 13.)
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79. ábra: Az egykori lazaretto épülete Máltán (Forrás: http://www.flickr.com/photos/robin_2711/1589936280/
letöltve: 2011. február 2.)
Időnként sikereseknek bizonyultak ezek a lépések a járvány terjedésének lassításában, de az emberek
természetüknél fogva igyekeztek kikerülni ezeket a korlátokat. Az urbánus térségek megvédésére kevésbé
voltak alkalmasak ezek a karantén intézkedések, de a falusi területek megvédését lehetővé tették.
A védekezésnek léteztek kuriózumszámba menő elemei is. Ilyen volt például a pálinkában való mosakodás,
vagy az ún. „négy tolvaj ecetje”. Ez utóbbi segítségével állítólag négy tolvaj anélkül foszthatta ki a pestisben
meghaltak házát, hogy ők maguk megbetegedtek volna. A misztikus elemeken túl racionálisan magyarázható
mindkét megoldás, hiszen a bolhák számára kellemetlen lehet a pálinka és az ecet szaga is. 27

80. ábra: Népesedési becslések a késő középkori
http://urbanrim.org.uk/population.htm - letöltve: 2010. 08.15.)

és

kora

modernkori

Angliából

(Forrás:

A fekete halál utáni népesedési összeomlás a 14. században – csak a 16. században kezdődik újra a növekedés –
a járvány újabb hullámai a növekedést sokáig nullán tartották, egészen körülbelül a 16-17. századig. NyugatEurópából az újkorban lassan eltűnt a pestis, ami nem pontosan magyarázható. Lehetséges, hogy a baktérium
veszített életképességéből, a patkányok és bolhák ritkábbakká váltak (pld. jobban elterjedtek a kőházak), de a
karanténok hatásosságát sem hagyhatjuk figyelmen kívül.
Számos országban ma is létezik a pestis – a globális felmelegedés, illetve egyes területek elnéptelenedése, a
szemét felhalmozódásával együtt fokozhatja a rizikót

27

http://www.advance-health.com/fourthievesvinegar.html letöltve 2011. február 19.
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81. ábra: A Nagy Pestis hatása Európában (Forrás: http://www.ofi.hu/tudastar/dokumentumelemzes - letöltve:
2009.12.10.)

82.
ábra:
A
pestis
jelenkori
előfordulásai
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/plague/world98.htm - letöltve: 2010. 10.03.)

a

világon

(Forrás:

10.3.3. 3.3 Malária
A malária napjainkban egyik legsúlyosabb, sok embert megfertőző járványa. 2008-ban a világon kb. 250 millió
maláriás megbetegedés volt, ezek közül mintegy egymillió halálos kimenetelű volt. (WHO)28 A betegség
kifejlődéséhez esetén a víz és a megfelelő hőmérséklet jelenléte szükséges a malária kórokozója és az átvivő
28

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/ - letöltve: 2011. január 11.
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szúnyog számára is – éghajlatilag tehát meghatározott: a trópusokra és a szubtrópusok egy részére jellemző. A
malária állandó jelenléte tapasztalható az alábbi térségekben: trópusi Afrika, India, Indonézia, Dél- és KözépAmerika. Néhány térségben (pld. Florida) bár az éghajlati adottságok megfelelőek lennének, de a
közegészségügyi erőfeszítések miatt mára eltűnt a malária. A leginkább fenyegetett terület a szub-szaharai
Afrika. (. ábra)

83. ábra: Maláriás megbetegedések előfordulása 100000 lakosra (2004) (Forrás: WHO – elérhető:
http://www.bu.edu/themovement/category/current-news/ - letöltve: 2010. 09.23.)
Afrikának nem az egésze szenved a maláriától, illetve a betegség megjelenésében szezonalitás figyelhető meg,
ami megfelel a csapadékeloszlás változásának. A termikus egyenlítő észak-déli irányú mozgásával
párhuzamosan a maximális csapadék zónája is tolódik a trópusi területeken. Tehát a csapadékos évszak időzítése
határozza meg a malária terjedésének hónapjait. Az egyenlítői térségekben egész évben terjedhet a malária,
kivéve kelet-afrikai árokrendszert és a nyugati partvidéket. Az egyenlítőtől távolodva a terjedés periódusa egyre
rövidebb, az esős évszakhoz kötődően. A zóna peremén csak a kimondottan nedves években, esetlegesen jelenik
meg a malária (dél és nyugat afrikai országok).
A malária terjedésének éghajlati irányítottsága a következőkben összegezhető. Téli fagyok megléte egy adott
területen jelentősen csökkenti a betegség előfordulási valószínűségét. A Plasmodium kórokozó 16 fokos
átlaghőmérséklet alatt nem fordul elő. A kórokozó terjedése 18 fok alatt nem valószínű, mert ezen a
hőmérsékleten 56 nap kellene, hogy kifejlődjenek egy szúnyogban, ilyen hosszú pedig nem él egy-egy szúnyog.
22 fokon ugyanakkor megvalósulhat a terjedés folyamata, mert így a kórokozó kifejlődése kevesebb mint 20
napot vesz igénybe és ilyen időtávon a szúnyogok túlélési aránya is eléri a 15%-ot. 32 fokos hőmérséklet felett
azonban már magasabb a szúnyogok halandósága, illetve 40 fok felett elpusztulnak (Githenko, A.K. – Lindsay,
S.W. 2000). A csapadékmennyiség tekintetében megállapítható, hogy a 80mm-es havi szint megfelelő, ha egy
adott hónapban nem esik eső, akkor kjelentősen csökken a betegség terjedése. Természetesen meglévő álló- és
pangóvizes területek (sekély tavak, mocsarak, belvizes térségek) elősegítik a betegség kialakulását.
A malária egyenetlenül oszlik le az egyes országok között: az éghajlati tényezőkön kívül a gazdasági-társadalmi
szempontok is nagy szerepet játszanak a terjedésben. A halálesetek 90%-a a legszegényebb szub-szaharai
országokra összpontosul.
A malária egyik legsúlyosabb demográfiai hatása a magas gyermekhalandóság, így hosszabb távon
veszélyeztetheti az eljövendő generációk egészségét is. A gyermekekekn kívül a terhes nők ugyancsak a
rizikócsoportba tartoznak, hiszen a terhesség gyengíti az immunrendszert. Az idelátogató turisták, akik a nem
endemikus térségek lakói ugyancsak nagyobb valószínűséggel kapják meg ezt a súlyos kórt. (Schmidt S. et al.
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2009) A WHO 2002-es adatai szerint a malária volt a 4. leggyakoribb halálok az 5 év alattiak között (10%
halálok – 3,6% AIDS). 29
30

84.
ábra:
A
malária
terjedésére
alkalmas
időszakok
hossza
Afrikában
(Forrás:
http://www.liv.ac.uk/geography/research_projects/epidemics/MAL_geography.htm - letöltve: 2011. január 11.)
A malária társadalmi hatásai is messze hatóak, a halandóság növekedésén túl is. A közvetlen emberi és családi
tragédiákon túl a társadalom egészére negatív hatással van ez a betegség. A betegség egyes formái hosszú távú
rokkantságot okozhatnak.31 A WHO becslései szerint a maláriából gyógyuló gyerekek 2%-a hosszú távon
tanulási nehézségekkel néz szembe. Ez extra terheket jelent a család és áttételesen az egész társadalom számára
– ennek a szindrómának az áldozatai felnőtt korukban a gazdaságban nehezebben találnak munkát.
A gazdasági hatások is rendkívül súlyosak, a szegénység és a malária előfordulása erős korrelációt mutat. Azok
az országok érintettek leginkább a betegségben, ahol kiterjedt a szegénység. Kérdéses ugyanakkor, hogy melyik
az ok és melyik az okozat, lefordítva a malária okozza-e a szegénységet, vagy a szegénység a maláriát.
Valószínűleg a két tényezőcsoport egymástól függetlenül is letezne, de együtt nagymértékben felerősítik
egymást. nem feledkezhetünk meg arról, hogy az éghajlati tényezők fontos szerepet játszanak, a szegénység
pedig önmagában nem okozna maláriát, de egy szegény országban a malária lehetséges hatásai sokkal
súlyosabbak lehetnek. A meglévő gazdasági nehézségeket és a társadalom szegénységét a betegség tovább
súlyosbítja – a gazdasági növekedés a malária sújtotta országokban átlagban 1,3%-kal alacsonyabb (Gallup, J.L.
– Sachs, J.D. 2001). Közvetlen költségeket jelentenek a társadalom számára a fertőzöttek egészségügyi
kezelése, a halottak temetése, a terjedést megelőző intézkedések stb. Közvetett költségek is jelentkeznek a
http://www.unicef.org/publications/files/malaria_rev_5296_Eng.pdf - letöltve: 2011. január 11.
AIDS gyógyszert lopnak a DAK-ban, belőle kábítószert készítenek…
31
Az ún. „posztmaláriás neurológiai szindróma”
29
30
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termelékenység betegségek miatti csökkenésében, így a lehetséges jövőbeni keresetek nem realizálódnak.
Szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró országokban a közkiadásoknak arányaiban nagyobb része a malária
kezelésére és megelőzésére megy el: 40%-a a közegészségügyi kiadásoknak, 30-50%-a a sürgősségi kórházi
kiadásoknak,
több
mint
50%-a
a
kórházi
és
rendelőintézeti
járóbetegeknek
(Forrás:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/ letöltve: 2011. január 5.).
Az egyes érintett országokon belül is megvannak a regionális különbségek a gazdasági lehetőségekben és a
malária elterjedtségében. A rurális területek általában hátrányosabb helyzetűek, hiszen rosszabb az egészségügyi
szolgáltatások elérhetősége, a munkaerő betegsége pedig negatívan befolyásolja az uralkodó gazdasági ágazat
(főként a mezőgazdaság) termelékenységét. Az állami redisztribúció ezeken a területeken kevésbé tudja
kompenzálni ezeket a hátrányokat.
Természetesen vidéken is leginkább a társadalom legszegényebb rétegeit fenyegeti a malária. Az orvosi ellátás
számukra megfizethetetlenül drága lehet, illetve a lakóhelyül szolgáló olcsóbb lakások kisebb védelmet
nyújtanak a szúnyogok ellen. Egy tanzániai kutatás szerint az 5 év alatti gyerekek lázas betegségek utáni
halálozása 39%-kal nagyobb az alacsony jövedelemszintű rétegekben mint a társadalom gazdagabb
csoportjaiban. Egy gazdagabb háztartásban a malária kezelésének kiadásai a kiadások 1-2%-át teszik ki, egy
szegényebben ez 30-35%-ot is jelenthet. Az ábráról leolvasható, hogy a szegények és a középosztály
gyermekeinek érintettsége rendkívül súlyos, csak a bizonyos luxuskiadásokat magának megengedni képes
gazdag rétegek képesek magasabb szintű védettséget nyújtani a legfiatalabb korosztálynak.
Ha a malária más súlyos betegségekkel (pld. TBC, AIDS) is együtt jár, akkor igen súlyos terheket jelenthet a
fejlődő országok számára.

85. ábra: Malária előfordulások Zambiában a különböző anyagi helyzetű családokban, 2001 (Forrás: Report on
the Zambia Roll Back Malaria baseline study undertaken in 10 sentinel districts, July to August 2001. Zambia,
RBM National Secretariat, 2001.)
A malária elleni védekezésnek számos lehetősége létezik, amelyek egyenként vagy kombináltan alkalmazva
segíthetnek a járvány megelőzésében és terjedésének megakadályozásában.
A csípések számának és valószínűségének csökkentése az egyik legfontosabb módszer. Ennek fontos eszközei a
szúnyoghálók, amelyek megakadályozzák az embernek fertőzött szúnyoggal és a szúnyognak fertőzött emberrel
való kapcsolatát. A hálók használata különösen fontos a trópusokon gyakori nem üvegezett nyílászárók esetén.
Léteznek rovarirtóval átitatott modellek is, melyek hatékonyabban működnek. Ezek segítségével kb. 25-30%kal lehet csökkenteni a fertőzés terjedését. A hosszú ujjú ruha viselése ugyancsak csökkenti a csípések
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valószínűségét, hiszen így kisebb lesz a csípésnek kitett bőrfelület. Ki kell hangsúlyozni, hogy a
szúnyogcsípések jelentős része éjszaka keletkezik, ezért az éjszakai védelem kulcsfontosságú. 32

86. ábra: A szúnyogháló rovarirtóval való átitatásának módszerét tanuló asszonyok
http://www.unicef.org/publications/files/malaria_rev_5296_Eng.pdf - letöltve: 2011. január 11.)

(Forrás:

A permetezések nagyon fontos eszközök a malária leküzdésében, alapvetően két típusuk különböztethető meg.
A lárvairtás történhet kemikáliával vagy olajszerű anyag elterítésével a vízfelszínen, ezáltal azok fulladását
érhetik el. Hasonló hatásra képesek a lárvaevő halak és lárvairtó biológiai ágensek. Ez utóbbiak szerepe azért
lehet kulcsfontosságú, mert az Anopheles szúnyog miniatűr vízfelületeket használ, amelyek felderítése és egyéb
módszerekkel való semlegesítése nem megoldható.
Egy másik nélkülözhetetlen eszköz a rovarirtás, ami jelenthet permanens felület-permetezést (korábban erre
használták a rendkívül veszélyes DDT-t), szúnyogporszívó vagy szúnyogirtó lámpa használatát, kiemelkedően
fontos lehet a hálószobákban szúnyogirtó kipermetezése.
A gyógyszeres megelőzés és kezelés használata a malária elleni védekezésnek egy másik oldalát jelenti.
A betegség megelőzésének hatékony eszköze még a környezet kontrollja, aminek fő célja a szúnyogok
költőhelyének limitálása. Felszámolandó helyek lehetnek a települések közelében fekvő mocsarak, de a
keréknyomokban felhalmozódó vízfelületek is. Természetesen az öntöző- és ivóvíz gyűjtésére szolgáló
mélyedéseket nem lehet mind felszámolni, a használatban lévőket lehetőleg le kell fedni. A csatornákból és
egyéb folyó vizekből a víz folyását lassító növényzetet ki kell szedni, ezzel is csökkenteni lehet a szúnyogok
szaporodásának valószínűségét.

32

http://malaria.lshtm.ac.uk/news-events/news/prevention-focus-nets-%E2%80%98seductive-short-sighted letöltve 2011. február 19.
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87. ábra: A malária elleni védekezés egyik speciális módja a Fülöp-szigeteken: textíliába csavarva alvás (Forrás:
http://www.free-photos.biz/photographs/society/health/81589_demphs1955.php Letöltve: 2011. június 13.)
8. animáció: A malária kockázatai és a gyógyítás lehetőségei
Az animáció a malária terjedésének veszélyeit, illetve az ellene való védekezés módszereit mutatja be. (A film
forrása: http://www.archive.org. A film a szabadon felhasználható kategóriába tartozik.)

10.4. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
A járványok a történelemben a mai fejlett országokban is jelentős pusztításokat okoztak a lakosság körében.
Napjaink fejlődő országai ma is rengeteget szenvednek ezektől.
A pestisjárvány egyike volt a történelem legbrutálisabb megbetegedéseinek, a korabeli Európa lakosságának
jelentős részét érintette. A pestis hatása rendkívül széleskörű, hiszen a művészetektől egészen a társadalmi
szervezetig megváltoztatta az életet. A védekezés korabeli eszközei közül számos ma is használatban maradt.
A malária a trópusi éghajlat egyik nagy betegsége, különösen érzékenyek rá a gyermekek. A védekezés eszközei
részben adottak, de az anyagi lehetőségek hiánya miatt sokak nem képesek ezeket igénybe venni.

10.5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
Mi a korábbi járványok tanulmányozásának mai jelentősége?
Melyek a vezető halálokok a fejlett és a fejlődő országokban?
Milyen fajtái vannak a pestisnek?
Milyen védekezési formák alakultak ki a nagy pestisjárvány idején?
Milyen földrajzi környezetekben maradt meg legtovább a pestis?
Milyen földrajzi tényezők és akadályok határozzák meg a malária elterjedését?
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Milyen társadalmi hatásai vannak a maláriának?
Milyen védekezési lehetőségek állnak rendelkezésre a malária elleni harcban?

10.6. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Osztályozza az alábbi országokat a járványos betegségek jelenléte alapján!
1. India, 2. USA, 3. Brazília, 4. Mongólia, 5. Szudán, 6. Kamerun
Pestis által érintett területek:
Malária által érintett területek:
Mindkét betegség által érintett területek:
(Megoldások: 2, 4; 5, 6; 1, 3,)
Mely módszerek alkalmasak az egyes járványok megfékezésére?
1. higiénés szabályok betartása, 2. rágcsálók irtása, 3. szúnyogháló, 4. mocsarak lecsapolása, 5. karantén, 6.
textíliába csavarva alvás
Pestis ellen:
Malária ellen:
(Megoldások: 1, 2, 5; 3, 4, 6)

11. II. Leckék, foglalkozások [9] Környezet és
egészség – civilizációs betegségek és AIDS
11.1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.)
A lecke célja korunk néhány jellegzetes betegségének bemutatása, amelyek a Föld lakosságának egy jelentős
része számára napi gondot jelentenek. Külön alfejezet szól az AIDS jelentőségéről, eredetéről, hatásairól és az
ellene való védekezés lehetőségeiről.

11.2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése
(bekezdéscímek)
Civilizációs betegségek. Az AIDS, korunk pestise.

11.3. A tananyag kifejtése. A lecke elméleti anyagának a közlése,
úgymint:
1. Leírások (törzsanyag)

11.3.1. 3.1. Civilizációs betegségek
Az elmúlt évtizedekben a világ fejlett országaiban a gazdasági fejlődés nagyrészt együtt járt a lakosság
jövedelemszintjének jelentős emelkedésével, illetve a munkanélküliség viszonylag alacsony szintjével. A
fogyasztás gyors gyarapodásával párhuzamosan a hagyományos betegségekkel szemben kiterjedt és sikeres
módszereket (antibiotikumok, vakcinák, modern sebészet) alakítottak ki. Mégis ezeknek az eszközöknek a
széleskörű alkalmazása ellenére több fejlett országban nemhogy felgyorsult volna a halandóság csökkenése,
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hanem esetenként még romlott is.33 Úgy tűnik, hogy a 19. századból örökölt reflexek és intézmények nem voltak
képesek megoldani ezeket a 20. századi problémákat. A kutatások egészen új irányt vettek, amikor a tudósok
vizsgálni kezdték a táplálkozás és a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása közötti összefüggéseket. A
másik oldalon rendőrségi szakértők és közlekedésmérnökök rengeteg erőfeszítést tettek a közúti biztonság
fokozására és a halálos balesetek számának csökkentésére (Powles, J. 1985).
Az életszínvonal növekedése tehát nem járt egyértelműen az egészségi állapot javulásával. Azok a
megfigyelések, amelyek ún. természeti népek életmódjára irányultak megteremtették a modern civilizált
életmód egyik lehetséges ellenpontját. A következtetés hasonló volt a felvilágosodás-kori írók konklúzióihoz,
azaz hogy a nyersebb és rostban gazdagabb ételek fogyasztása, kiegészítve egy minimális szintű testmozgással
jelentősen csökkenti a szívbetegségek kockázatát, a magas vérnyomást és a koleszterinszintet. Napjaink
táplálkozási tanácsai nem azzal foglalkoznak, hogy elegendő mennyiségű tápanyag kerüljön bevitelre, hanem
inkább azzal, hogy a bevitt táplálék alkalmas-e arra, hogy csökkentse a krónikus szívbetegségek kockázatát.
A városi lét együtt jár bizonyos, az életet kényelmesebbé, biztonságosabbá és esetenként hosszabbá tevő
szolgáltatások könnyebb elérhetőségével. Ennek ellenére, vagy éppen ezért vannak olyan betegségek, amelyek
különösen nagy számban fordulnak elő a városi lakosság körében. Ezeket nevezhetjük ún. civilizációs
betegségeknek is, kialakulásuk nagyobbrészt a hibás életvitel következtében jönnek létre. Erre jellemző lehet a
mozgásszegény életmód, a stressznek való nagyfokú kitettség, a rosszul megválasztott étrend, esetenként a
koleszterinben és szénhidrátokban gazdag táplálék bevitele. A városi környezetben oly gyakori környezeti
ártalmak (pld. zaj- és légszennyezés) a közösségi kapcsolatok anomáliái, a terjedő káros szokások (dohányzás,
drogok stb.) elősegítik az emberi szervezet megbetegedését.

88.
ábra:
Szmog
Pekingben,
2003
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/nature/ecosystems/57927_beijing_pollution_.php Letöltve: 2011. június 13.)
A civilizációs betegségek közé sorolhatunk egyes daganatos betegségeket, a magas vérnyomást, egyes
érrendszeri megbetegedéseket, a diabéteszt, reumatikus betegségeket, a csontritkulást, illetve lelki
megbetegedéseket is (depresszió, alvászavar stb.).
Az ilyen megbetegedések mögött a leggyakrabban életmódbeli okok rejlenek. A mozgásszegény, ülő életmód
kiegészülve egészségtelen ételek rendszertelen fogyasztásával anyagcsere- és mozgásszervi betegségek okozója
lehet.
33

Ausztráliában például 1961 és 1971 között a férfiak születéskor várható élettartama csökkent. (Powles J. 1985)
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Sajnos az ipari civilizáció kiterjedésével a táplálkozás minősége nem a kellő irányba mozdult el. Mindennapi
ételeink rengeteg vegyipari adalékanyagot és tartósítószert tartalmaznak, ami részben a kiválasztó
szervrendszert terheli meg erőteljesen, részben felhalmozódik a szervezetben.
A rosszul megtervezett és megépített lakó- és munkahelyi környezet miatt hiányzik a természetes szellőzés. A
terjedőben lévő légkondicionálók amellett, hogy energiaigányük hatalmas, súlyos bakteriális fertőzések
melegágyai lehetnek.
Ezek a stresszhatások folyamatosan érik az emberi szervezetet, minek következtében az immunrendszer
fokozatosan legyengül, téves reakciókat ad, így egyre több az allergiás megbetegedés.
Az immunrendszer legyengítése egy másik betegségnek is a fő fegyvere, amit ugyan a kutatások szerint vírus
okoz, de kialakulásában és robbanásszerű terjedésében a civilizáció jelenlegi jellemzői és irányultsága hatalmas
szerepet játszik. Az AIDS, néhány évtizedes történetével véglegesen beírta nevét az emberiség történelmébe, az
ellene való védekezés tökéletlensége lelki válságot is előidézett az emberiségben a tudomány mindenhatóságába
vetett hit megingásán keresztül.

11.3.2. 3.2. Az AIDS, korunk pestise
A betegség neve „szerzett immunhiányos tünetegyüttes” (az angol név után a rövidítés az AIDS). Először 1981ben írták le az USA-ban, a vírust pedig, ami okozza 1983-ben azonosították francia kutatók.34

89. ábra: Az AIDS járvány genealógiája 2004-ig (Forrás: WHO/UNAIDS)
Az AIDS jelentkezése után néhány év alatt globális betegséggé vált és egy szubkultúra (homoszexuálisok)
berkeiből kikerülve eleven fenyegetés a lakosság nagy részére.
A járvány eredete Afrikához köthető, valószínűleg a majmokná jellemző ún SIV vírusok egyik mutációjáról van
szó. A HIV–2 a kormos mangábét megbetegítő SIVsm változatból fejlődhetett ki, míg a HIV-1 a csimpánzokra
jellemző ún. SIVcpz verzióhoz hasonlít. Az emberre való „átugrás” valószínűleg a húsukért vadászott
A HIV-1 vírus azonosítása után nem sokkal nyugat-afrikai mintákból kimutatták a HIV-2-t. (Müller V. 2001) Egyes kutatások szerint az
USA-ban már 1969-ben elhunyt egy afro-amerikai homoszexuális férfi az AIDS-hez hasonló tünetekben. (Kolata, G. 1987)
34
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csimpánzokról történt. A „bushmeat” szerte a közép-afrikai térségben kedvelt élelmiszer, amiben időnként
egyes emberszabású majmok húsa is terítékre kerül. Ez rendkívül veszélyes, mert rajta keresztül veszélyes
betegségek kerülnek át az emberi populációra (pld. ebola, HIV). A részletes vizsgálatok a járvány valódi
kezdetét az 1940-50-es évekre teszik.
Edward Hooper angol író ugyanakkor felvetette annak a lehetőségét, hogy az AIDS emberre való átterjedése a
paralízis elleni védőoltások miatt következett be, nevezetesen a vakcinációhoz fertőzött majmokból származó
szövetdarabokat használtak. (Hooper, E. 1999)35
A fertőzöttek számának növekedése a klasszikus járványügyi görbe szerinti alapján zajlott. Az első időszakot
egy lassú növekedési trend jellemezte 1987-ig 5 millió, 1990-ig 15 millió fertőzöttet jegyeztek, innen beindult
egy gyors növekedési szakasz egészen a 21. századig. Elemzők ugyanakkor megjegyzik, hogy az ismert
fertőzöttek számánál sokszorta több lehet a fel nem tárt HIV+ emberek száma. 1998-2003 között a regisztrált
esetek számának növekedése lassan csökkent, majd tetőzni látszik.
A globális adatokat tartalmazó görbe nem tükrözi az országok közötti különbségeket: a betegek száma és a
halálozás mértéke rendkívül eltérő mértékű lehet az egyes térségekben. A fejlődő országokban is eltérő
intenzitású a terjedés, ez nagyrészt attól függ, hogy a legkiszolgáltatottabb csoportok jelenléte mekkora az egyes
társadalmakban. A járvány diffúziójában kulcsfontosságú a térségben tapasztalható mobilitás mértéke is.
Megállapítható, hogy a nagyvárosok a terjedés központjai, a nagyobb városokban élők és a mobilitásra
hajlamosak veszélyeztetettebbek általában.
A jelenlegi trendek és becslések szerint az AIDS terjedése a maitól eltérő területi mintázatot mutat majd.
Kelet-, illetve Kelet-Közép-Európában a gyors terjedés jellemző rá, elemzések szerint jelenleg az egyik
leggyorsabb a világon. Ennek okai a megosztott tűkkel történő intravénás droghasználat terjedése, a szegénység
okozta rossz higiénia, a rendszerváltások utáni romló egészségügyi ellátás, a társadalmi-gazdasági
bizonytalanság és a szélsőséges liberalizmus okozta erkölcsi hanyatlás, a hagyományos társadalmi értékek
(család, hűség) relativizálódása, az életkilátások jelentős romlása és a terjedő prostitúció 36.
Ázsia a jövőbeni növekedéstől leginkább fenyegetett kontinens. Az AIDS fertőzöttség jelenlegi szintje
mindenütt alacsonyabb, mint Afrikában, de gyorsan növekszik és ez rengeteg ember megfertőzöttségét jelenti.
Jelenleg (2007) a kontinensen Thaiföld rendelkezik a legmagasabb értékkel (1,4%), bár napjainkban egy
sikeresnek látszó kampány folyik az országban a biztonságos szex propagálására és remélhetőleg ezzel ez a szint
kontroll alatt lesz tartható. Indiában él a világon az egy országban mért legtöbb fertőzött jelenleg a felnőtt
generációk kb. 1%-a. (CIA World Factbook) Várhatóan a demográfiai növekedéssel párhuzamosan további
jelentős növekedés lesz a HIV + fertőzöttek számában. Kínában ugyancsak növekedés várható, a politikai
rendszer zártsága miatt Indiánál kevesebb tudatosság és őszinteség tapasztalható az országban. Az AIDS
fertőzöttek számának növekedése India és Kína esetében jelentős lesz a következő években, de az egészségügyi
rendszer fejlettebb mivolta miatt afrikai szintet nem fog elérni a fertőzöttek aránya.

35
36

Ezt az állítását ugyan cáfolta a tudományos világ, de a szerző által felvetett alapelv sajnos működőképes.
http://www.avert.org/aids-russia.htm letöltve: 2011. február 19.
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90. ábra: Az AIDS fertőzések esetszáma a fertőzés típusa szerint Nagy-Britanniában (1993-2002) (Forrás:
http://www.liv.ac.uk/geography/research_projects/epidemics/HIV_Image_lakevic.htm letöltve 2010. november
20.)
Napjainkban az AIDS által legsúlyosabban érintett kontinens minden szempontból Afrika. A kontinens minden
valószínűség szerint a vírus szülőhelye.37 Ezt az bizonyítja, hogy a legtöbb alfajtája itt található, illetve a
fertőzöttek kb. 70%-a a Szaharától délre él. A kontinensen található egy súlyosan fertőzött ún. AIDS-zóna
Etiópiától délre a Dél-afrikai Köztársaságig. A térség valamennyi államára jellemző az 5% feletti fertőzöttségi
érték, de Botswana és Szváziföld 35% körüli értékekkel bír. Jelentős különbség van Kelet illetve Dél és NyugatAfrika között. Ezek hátterében számos társadalmi és kulturális okok miatt kialakuló különbség (szexualitás,
házastársi hűség, mono- és poligámia) áll. Uganda üdítő kivétel az egyre romló afrikai szituációban, néhány éve
csökkenő értékek jellemzik a járvány terjedését. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy Museveni elnök
vezetésével egy intenzív és őszinte kampány zajlik, amiben a gumióvszer-használat, a monogámia és az
önmegtartóztatás propagálása kulcsfontosságú. (Mwaura, P. é.n.)

A HIV–1 három fő típusa (M, N és O) közül a fertőzések nagyobb részét okozó M-típus legtöbb altípusa itt helyezkedik el, az N-típus
csak Afrikában van jelen, az O pedig alig néhány helyen jelent meg Afrikában A HIV–2-t Afrikában mutatták ki először és itt is terjed
leginkább. (Müller V. 2001)
37
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91. ábra: A kiterjedt és őszinte kampányok – különösen a fiatalok körében kulcsfontosságúak az AIDS
megfékezésében
(Forrás:
UNICEF
/
Jorgen
Schytte
–
lelőhely:
http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/vol12no4/pioneers.htm letöltve 2001. január 10.)
A kontinens legfejlettebb országában, a Dél-afrikai Köztársaságban sajnos éppen egy ellenkező tendencia
rajzolódik ki, a járvány terjedése nem lassult. Ennek részben politikai okai is vannak, az ország vezetői
igyekeznek elkendőzni a betegség jelentőségét, Thabo Mbeki elnök még a vírus létét is tagadta. (Chigwedere, P.
et al. 2008)

92.
ábra:
A
HIV+
felnőtt
lakosság
aránya
(Forrás:
http://www.liv.ac.uk/geography/research_projects/epidemics/Images/pdf/HIV_Geography.pdf letöltve: 2010.
szemptember 8.)
A Mombasa/Nairobi/Kampala/Ruanda/Kongo főút az AIDS terjedésének egyik fő útvonala volt a múltban. A
mellette elhelyezkedő települések és kamion megállók az AIDS terjedésének fészkei lettek. Napjainkban már
más nagy forgalmú útvonalak és régiók is a terjedés területeivé váltak. (Ngigi, M. M. 2007)
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93.
ábra:
Az
AIDS
elterjedése
és
a
közlekedési
útvonalak
összefüggése
http://www.liv.ac.uk/geography/research_projects/epidemics/HIV_Image_lakevic.htm
letöltve:
szeptember 8.)

(Forrás:
2010.

94.
ábra:
HIV+
terhes
nők
aránya
néhány
afrikai
nagyvárosban
(Forrás:
http://www.liv.ac.uk/geography/research_projects/epidemics/Images/pdf/HIV_Geography.pdf letöltve 2010.
augusztus 3.)
A falvak és a városok fertőzöttségében szignifikáns különbségek mutathatók ki, a városi térségek elsöprő
dominanciájával. A városi és falusi települések közötti különbségek a következőkkel magyarázhatók:
1. A városi területek jobban koncentrálják a menekülteket, akik elszeparálódtak családjuktól és viselkedésük
már nincs a hagyományos keretek közé szorítva
2. A városokban nagyobb a hivatásos prostituáltak száma és a rájuk való igény
3. A városok fiatal bevándorlói a szabadság szellemében könnyebben kötnek új kapcsolatokat, körükben
elterjedt a promiszkuitás
4. A városokban kevésbé stabilabbak a kapcsolatok és több az egy főre jutó szexpartner
5. Ugyanakkor a faluba való visszaáramlás, illetve az ingázás itt is növeli a fertőzésveszélyt
Bár az AIDS eredendően elterjedtebb a városi Afrika régióiban, a megfertőzés ráta stabilizálódni, illetve
helyenként csökkenni is látszik számos városban, a város-falu kettősség azonban valószínűleg megmarad.
Ennek okai abban keresendők, hogy bár az oktatási kampányok legsikeresebbek a városokban, a falvakban is
elterjedőben vannak – biztonságos szex a rurális térségekben is van. A városlakók – mivel általában
tehetősebbek – sokkal könnyebben hozzájutnak az intravénás drogokhoz.
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95. ábra: Az AIDS előfordulása Zambia különböző típusú térségeiben a szülés előtt álló 15-44 év közötti nők
között (Forrás: WHO/UNAIDS)

96. ábra: Az AIDS elleni védekezésre felszólító tábla Zambiában (Forrás: http://www.freephotos.biz/photographs/society/health/50110_aids_is_commons_in_africa.jpeg - letöltve: 2011. január 12.)
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97. ábra: Az AIDS-járvány hatása Botswana várható népességszerkezetére 2020-ban (Müller V. 2001)
9. animáció: Az AIDS elleni küzdelem a harmadik világban
A film az AIDS elleni védekezés lehetőségeit mutatja be egy fejletlen országban, ahol a modern orvoslás
eszközei nem állnak rendelkezésre, illetve az általános szegénység miatt sokak nem juthatnak rendes orvosi
ellátáshoz. (A film forrása: http://www.archive.org. A film a szabadon felhasználható kategóriába tartozik.)

11.4. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
A gazdasági fejlődés együtt járt új betegségek megjelenésével és a társadalomban való tömeges megjelenésével.
Az urbanizáció terjedésével a lakosság egyre nagyobb része kerül mesterséges életkörülmények közé, így a
civilizációs betegségek egyre szélesebb körben terjednek el. A megoldás erre a problémára a természetközeli
állapothoz való visszatérés lehet.
Az AIDS, mintegy három évtizeddel ezelőtti megjelenése óta egyre inkább globális problémává vált. A
biológiai körülmények (kialakulás, emberre való átvitel, terjedés) mellett a betegség társadalmi háttere és
következményei is fontosak. Bár a terjedés valamennyi kontinensen megfigyelhető, mégis a harmadik világ
periferikus és félperiferikus területek a leginkább veszélyeztetettek. A terjedésben leginkább érintett területek a
közlekedési útvonalak csomópontjai és a nagyvárosi központok.
A tanulságok szerint a védekezés legfontosabb eszköze a betegséggel való őszinte társadalmi szembenézés.

11.5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
Milyen okok miatt alakulnak a ki a civilizációs betegségek?
Hol gyökerezik az AIDS vírus?
Mely kontinensek a leginkább veszélyeztetettek?
Milyen különbségek tapasztalhatók az AIDS városi és falusi terjedése között?
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Mik a HIV megbetegedések főbb társadalmi következményei?

11.6. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Mikor azonosították az AIDS kórokozóját?
a, 1980
b, 1983
c, 1986
Melyik ország jár élen Afrikában az AIDS megfékezésében?
a, Uganda
b, Botswana
c, Dél-afrikai Köztársaság
Mely területek kitettek leginkább az AIDS járvány terjedésének?
a, Elzárt törzsi közösségek
b, Kereskedővárosok
c, Halászfalvak
Melyik évben kezdődött a WHO AIDS programja?
a, 1990
b, 1997
c, 1987
(Megoldások: b, a, b, c)

12. II. Leckék, foglalkozások [10] Falvak a globalizáció
korában
12.1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.)
A lecke célja a falvak és vidéki területekre vonatkozó, egyes nemzetközi szervezetek és bizonyos országok által
használt definíciók bemutatása. A szakirodalom alapján bemutatjuk a rurális települések humánökológiájának
néhány fontosabb kérdését. Kitekintünk az európai falvak helyzetére, különös tekintettel az Európai Unió
mezőgazdasági és vidékfejlesztés politikájának hatásaira.

12.2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése
(bekezdéscímek)
A falvak és a ruralitás. Rurális települések humánökológiája. Falvak helyzete napjainkban.

12.3. A tananyag kifejtése. A lecke elméleti anyagának a közlése,
úgymint:
1. Leírások (törzsanyag)
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12.3.1. 3.1. A falvak és a ruralitás
A ruralitás meghatározása nem egységes, függ a tudományterülettől, az adott országtól, illetve a történelmi
perspektívától is. A vidék értelmezhető egy sajátos életformaként, egy olyan térségként ahol az ember képes
harmonikus kapcsolatban élni a természettel. Földrajzilag a természet és társadalom sajátos, ősi kapcsolatát
tükröző táj. Társadalmilag erős és tradicionális falusi közösségek, erős és a túlélést lehetővé tevő normáikkal
együtt. Ha gazdaságilag közelítjük meg, akkor a mező- és erdőgazdálkodás és a hozzájuk kapcsolt ágazatok
együttese által uralt térség. Kulturálisan egy hagyományos paraszti kultúra, ami erőteljes érzelmi kategóriaként
is működik. A vidékhez kapcsolódó érzelmi-civilizációs képzetek eltérőek attól függően, hogy a világ mely
régiójában vizsgálódunk. Még Európán belül is rendkívül diverz jellemzőkkel és problémákkal rendelkeznek a
vidéki területek. Ebben a sokszínű és zavaros képben kívánt rendet tenni a Vidéki Térségek Európai Chartája
1996-ban. A charta a vidéki térségeket úgy definiálta, hogy az urbánus térségek ellentétei, olyan szárazföldi
vagy parti térségek, amelyekben falvak és kisvárosok, esetleg szórvány-típusú települések jelentik a népesség
lakhelyét. A vidéki térségek területhasználatát a mezőgazdaság, erdészet és halászat dominanciája jellemezte
hagyományosan. Ezt a sajátos gazdasági és kulturális közeget az elmúlt évtizedekben egyre több helyen
használják lakóhelyként (agglomerálódó övezetek), illetve az üdülés, pihenés és a természetvédelem
térszíneként. Máig is jellemző rá a terület extenzív hasznosítása és a gazdasági-társadalmi- és infrastruktúrarendszerek alacsonyabb fokú koncentrációja.
A gyakorlatban természetesen ezt a leíró jellegű karakterisztikát statisztikákkal pontosítva lehet alkalmazni
például a vidékfejlesztésben. Ilyen számszerűsíthető jellemzők a vidéki népességre jellemző ritka népsűrűség,
magas mezőgazdasági dolgozók aránya, jelentős munkanélküliség, nagyfokú elöregedés vagy éppen az
elvándorlás fenyegetése.
Egy 1977-es meghatározás az európai vidék helyzetét és szerepét a következőkben foglalja össze: „A vidéki
Európa a régiókon keresztül terjed ki, a természetes vidék tájait, mg-i területeket, erdőket, falvakat,
kisvárosokat, az iparosítás és regionális központok szigeteit foglalja magában. Teret ad a sokoldalú gazdasági és
társadalmi tevékenységek szövedékének. Otthont ad a természeti erőforrások, élőhelyek, kulturális
hagyományok nagy gazdagságának és egyre fontosabb a szerepe a rekreációban.” (Makkai G. 2008)
Az Európai Unió statisztikai szervezete az EUROSTAT a Közösség területét három csoportba osztja a
népsűrűség alapján. Sűrűn lakott térségnek minősül az a településcsoport, amelynek minimum 50 ezer lakosa
van, ahol mindegyik település népsűrűsége eléri a min. 500 fő/km2-t. A köztes térségek azok településcsoport
minimum 50 ezer lakossal, ahol valamennyi tagtelepülés népsűrűsége minimum 100 fő/km2. A harmadik
kategóriába az ún ritkán lakott térségek tartoznak, melyek nem sorolható be a fenti kategóriák egyikébe sem.
(Makkai G. 2008)
Vannak európában olyan országok, amelyek speciális – helyi viszonyokhoz igazodó – vidék definíciót
alkalmaznak. Svédország a hagyományos definíció a falu-város kettősségre alapul, ahol a város minden olyan
települést jelent, ahol 200 főnél többen élnek. Napjainkban megkülönböztetnek városi központokat több mint
3000 lakossal, városhoz közeli vidéket és vidéki területeket. Finnországban a vidéki települések 500 lakosnál
kisebb népességűek. Háromféle rurális területet különböztetnek meg arra alapozva, hogy mennyire képesek
fejlődni: városi és hozzá kapcsolódó rurális területeket, rurális magterületeket és periférikus területeket.
Dániában azok a települések a falvak, amelyek a városi agglomerációkon kívül esnek és több mint 200 lakossal
rendelkeznek, ugyanakkor fontos kitétel még, hogy a vidéki közösségekben a lakosság több mint 15%-a a
mezőgazdaságban kell, hogy foglalkoztatott legyen.38 Esetenként még ennél is összetettebb mutatórendszerrel
jelölik ki a vidéki térségeket. Figyelembe veszik az alacsony népsűrűséget, a városi központoktól való
távolságot, a mezőgazdaságban és az önálló vállalkozásban dolgozó foglalkoztatottak arányát is. Mindezeket az
adatokat egy közös indexbe foglalják, ez alapján döntik el a ruralitás mértékét. (sz.n. 1999)

38

http://www.nordregio.se/?vis=artikkel&fid=0&id=0309201010091019394 letöltve 2011. február 19.
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98. ábra: Falusias utcakép egy alföldi kisvárosban, Nádudvaron (A szerző felvétele)
Mivel az OECD Rurális Fejlesztési Programja világszerte foglalkozik falu- és vidékfejlesztéssel, ezért egy
egyszerű, de széles körben alkalmazható vidék definíciót dolgozott ki. A népsűrűségnek 150 fő/km2 alatt kell
lennie, ezen belül megkülönböztetnek – aszerint, hogy milyen a gazdaság fejlettsége az adott térségben –
integrált, köztes és elmaradott rurális területeket. (du Pleiss, V. et al. 2002)

12.3.2. 3.2 Rurális települések humánökológiája
A falvak a településhierarchia azon részeit jelentik, mely legközvetlenebbül kapcsolódnak a mezőgazdasági
munkákhoz.
A falu az első állandó településforma, kialakulása a neolitikum időszakára tehető. A termesztett növények
megjelenése, őrzése és állandó művelése miatt ugyanis szükség volt az állandó települések megjelenésére. A
települések állandóság-szerinti fokozatai Müller-Wille alapján az alábbiakban összegezhetők (idézi Roberts, B.
K. 1996):
1. Ephemeral/ múló / röpke / tiszavirág életű települések – néhány napos időtartamra használja csak egy
embercsoport, majd a környezet erőforrásainak csökkernése vagy kimerülése után továbbköltözik
2. Temporary/ ideiglenes / átmeneti települések – néhány hetes időtartamra szólnak
3. Seasonal/ időszaki települések – néhány hónapos időtartamot tölt egy helyben a lakosság, erre jó példát
jelentenek a transzhumance pásztorok, akik állataikkal az év egyik felét ideiglenes hegyi legelőkön töltik
4. Semi-permanent/ félig-állandó települések – néhány éves időtartamra szolgálnak, ilyenekre lehetnek példák
pld. az aranylázak idején keletkezett települések, bányásztelepek
5. Permanent/ állandó települések – több generációs időtartamú az életük, az őket létrehozó helyi és helyzeti
energiák nem tűnnek el
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99. ábra: Az ideiglenességre emlékeztető telepszerű falu-képződmény Kelet-Szlovákiában (Hatvani Lajos
felvétele)
Fernand Braudel több részre osztja az emberi civilizációkat. A piac és a számszerűsíthető, ellenőrizhető
gazdaság szférája felett társadalmi természetű hierarchiák jönnek létre, melyek eltorzítják a piaci viszonyokat
(gazdaságon kívüli kényszer) és saját kényük-kedvük szerint befolyásolják azokat. Ugyanakkor a piacok alatt
egy nehezen megfigyelhető, a történeti dokumentációkban ritkán feljegyzett szféra fekszik, amiben ún. elemi
alaptevékenységek zajlanak. A szerző ezt „elemi létnek, anyagi kultúrának” nevezi. Használja még rá az
infraökonóma, a gazdaság formába nem zárható formája elnevezést, amelynek főbb jellemzője az önellátás,
esetleg a termékek és szolgáltatások szűk körű cseréje. (Braudel F. 2004) Ennek a szférának az otthona a
mérhetetlen dimenziókat felölelő vidék és az „örök falu”. A faluhálózat kialakulásában négy tényező együttes
hatása érvényesül, ezek (Roberts, B. K. 1996):
1. A talaj termőképessége, amit az adott kor technikai színvonalán álló, adott területen gazdálkodó
mezőgazdaság fenntartható módon hasznosítani tud
2. Az emberek földművelő-képessége, beleértve a mozgósítható munkaerő létszámát, a hasznosítható
energiaforrások jellemzőit és a technológia szintjét
3. A föld nagysága, melyet adott embercsoport ellenőrizni és művelni tud
4. A népesség eloszlása adott területen belül (mennyire elszórt illetve koncentrált)
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100. ábra: Második otthonként használatos kertségi épület Debrecen határában (Hatvani Lajos felvétele)
Természetesen a falusi települési tájak nem statikusak, folyamatosan változnak, az adottságoknak megfelelően
oszcillálnak. Az egyes települések és a településhálózat egésze is az évszázados emberi erőfeszítések jelei és
szimbólumai. Az idődimenzió figyelembe vétele kulcsfontosságú a falvak vizsgálatában, tehát minden rurális
települést egy határozott időbeni keretben kell szemlélni. A települések a külső változások függvényében időről
időre átalakulnak, de az egyes fázisok nagyban építenek az előző időszak formáira – megfigyelhető egyfajta
kontinuitás. (Patkós Cs. – Radics Zs. 1999)
Az általánosságokon túlmenően ugyanakkor a falusi települések szelleme egyedi, esettanulmányokon keresztül
elemezhető valamennyi település a legrészletesebben. Az egyes települések lakóinak életmódja és a település
formája nagyban összefügg. A falvak morfológiája tehát tájspecifikusnak nevezhető. A falvak vizsgálatában
kulcskérdés az általánosítások és az egyedi gyakorlati példák összeegyeztetése.
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101. ábra: Tájba illő népi építészet Kárpátalján (A szerző felvétele)
A falusi települések vizsgálatánál törekedni kell a minél szélesebb látásmódra, de a mindent átfogó
tanulmányozás lehetetlennek tűnik. Nehéz dolog az általánosságoknál mélyebb szintű azonosságokat találni
például a Nyugat-Afrikában található falusi halmaztelepülések, vagy Észak-Anglia bányászfalvai/táborai,
esetleg Nyugat-Európa kezdetben tisztán mezőgazdasági, de mára a földtől teljesen elszakadt települései között.
A vidéki területekkel foglalkozó humánökológia alapelvei a következőkben összegezhetők (Roberts, B. K.
1996):
Foglalkozni kell az egész településsel, egészen le az egyes lakások, háztartások részleteiig, illetve a
háztartásokon és családokon belül kialakult szupraindividuális kapcsolatokkal is.
Minden egyes település rendelkezik egy sajátos fejlődési úttal, egy röppályával, melynek ismerete és részletes
vizsgálata nélkül nem kaphatunk pontos képet a falu működéséről.
A falusi településeket mindenképpen meg kell vizsgálni funkcionálisan is. Ha megszűnik a létezésének oka, a
falusi település megszűnik, hacsak nem találnak maguknak a lakók új megélhetési formát. A falusi tájak
világszerte jellegzetes formái az elnéptelenedett és/vagy elpusztult falvak maradványai (Szanticska, Derenk).
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102. ábra: Újrahasznosítás minden szinten – vízgyűjtőnek használt egykori csille Varbó környékén (A szerző
felvétele)

103. ábra: A derenki iskola maradványai (Forrás: http://szellemvarosok.eu5.org/2010/07/szellemvarosokmagyarorszagon-derenk/ letöltés: 2011. február 11.)
A funkciók egymásra épülő változatossága és az ebből következő kontinuitás miatt a természeti és a társadalmi
elemek is körforgásban vannak.
A falvakra ható konkurens centrifugális és centripetális erők eredője lehet időnként a maggá tömörülés, máskor
pedig a szétszóródás több kisebb szórvánnyá.
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A természeti tényezők erőteljesen jelen vannak egy falu életében, de soha sem lehet elszigetelten kezelni őket,
mindig egy kulturális szűrőn keresztül érvényesülnek.
A települések működését funkcionálisan vizsgálva el kell jutni létük alapvető céljaiig. Minden rurális település
végső célja a túlélés, a generációról generációra történő (alig bővített) újratermelés.

104. ábra: Ember és föld egységesen élt az egykori faluban – adományozási emléktábla Kondón (A szerző
felvétele)
10. táblázat: A falusi települések állapotváltozói

Túlélés

Változás

Stabilitás

Gazdaság-felhalmozás

Forrás: Roberts, B. K. 1996
A rurális települések esetében a szabad, önálló döntéshozatal és a kényszer is jelen. Ezek a kényszerek lehetnek
külsők és belsők egyaránt. A belső kényszerek át- és áthálózzák valamennyi falu életét, kezdve a gazdaság
szférájától (pld. nyomáskényszer) egészen a viselkedési szabályokig. Ugyanakkor időnként a külső kényszerek
is megjelennek a falu életében (adófizetés, katonáskodás, háborúk stb.), ezek olyan mély nyomokat hagynak,
hogy hatásukra még generációk múlva is emlékezni szoktak.
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105. ábra: A múlt tapintható nyoma – alig használt egykori TSZ telephely Kömlő határában (A szerző felvétele)
Fontos a településeken létező mentális szféra vizsgálata is. A falusi kognitív tér központjában az „én” áll, mely
komplex kapcsolatban van az őt körülvevő térrel, így egyfajta keretet ad az egyén életének. Ez a tér nem mindig
racionális, telis-tele van hiedelmekkel, babonákkal. Az értékeket és hitet sokszor szimbólumokon, jeleken
keresztül közvetítik az embereknek.
A klasszikus falusi lakosság ezer szállal kötődik az őt körülvevő környezethez. Ennek a viszonyrendszernek
integráns részét képezi a tájhasználat, a mezőgazdaság, az erdőművelés, a vízgazdálkodás, de a kultúra, az
épített környezet stb. is. Ezek reprezentációja, szimbolikája komplex rendszerként jelentkezik az emberek
mentális szférájában.

12.3.3. 3.3 Falvak helyzete napjainkban
A Föld lakossága alapvetően kétféle életformát folytat, a falusi, illetve a nagyvárosi életmódokat. A valódi
életmód meghatározása természetesen nem történhet csupán az illető lakóhelyének meghatározásán keresztül. A
falusiak egy része életét a városokhoz kötődve éli, illetve igaz ez a nagyvárosok lakóinak egy jelentős részére is.
A vegytiszta életmódot folytató emberek csak elenyésző részét teszik ki egy-egy populációnak. Napjaink
elemzései azt mutatják, hogy a lakosság városokhoz való kötődése egyre nagyobb, ez megmutatkozik a falusi
népesség számának csökkenésében és a rurális régiókban maradók is egyre több szállal kötődnek a városokhoz
(egészségügyi ellátás, élelmiszerek, kultúra stb.). A városi lakosság koncentrálódása is egyre inkább a nagy
megalopoliszok felé mutat, ha a világ egészét tekintjük.
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106. ábra: A falusi és városi lakosság számának alakulása a világon 1950-2050 (ezer fő) (Saját szerkesztés
ENSZ statisztikák és becslések alapján)

107. ábra: A falusi és városi lakosság változásának üteme 1950-2050 (%)(Saját szerkesztés ENSZ statisztikák és
becslések alapján)
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A nagyvárosi lét ugyanakkor rendkívül kiszolgáltatott az ilyen életmód fenntartását lehetővé tevő
szolgáltatásoknak (energia, víz, szemétszállítás stb.). Balogh János ökológus szerint egy nagyváros egy
„elfuserált űrhajó”, ami még működik ugyan, de egyre több műszer és alkatrész romlik el benne, a hosszabb
távú utazásokra pedig tökéletesen alkalmatlan. Schumacher szerint a reményt a faj túlélésére az adja, hogy a
lakosság egy jelentős része még mindig három millió faluban vagy falusi szórványban él az öt kontinensen
szerte. (Balogh J. 2000)
A falu, minden kényelmetlensége ellenére stabilabb és fenntarthatóbb képződmény. A faluhálózat nem könnyen
elpusztítható, sem természeti katasztrófa, sem emberi beavatkozás által. A terrorizmus például leginkább a
nagyvárosokban élő fenyegetés. A falu, bár az elmúlt évtizedekben rengeteget urbanizálódott, még mindig
könnyebben visszatalál az alternatív megoldásokra. A túlélés záloga ezekben rejlik, átmeneti megoldások,
amelyek a faluban karnyújtásnyi közelségben vannak. Ha csak az alternatív energiákra gondolunk, például a
biomassza alapú erőforrások itt állnak rendelkezésre.
A korábbi évtizedek város-falu viszonyára az volt a jellemző, hogy a falu mint nyersanyag-előállító,
hulladéktároló és városi termék felvevő térség került definiálásra. Az alá-fölé rendeltség érezhető a falu
szempontjából, hiszen rendkívül kiszolgáltatottak például a közművek tekintetében. A mezőgazdaság jelenleg
ugyanakkor válságágazat, a helyben termelt nyersanyagok nem kelendőek, a globalizált kereskedelem általában
árleverő hatású. A lakosság nagy része már nem talál munkát az egyre mélyebb válságba kerülő és egyébként is
egyre kisebb élőmunkaigényes mezőgazdaságban. A tragédiát fokozza, hogy a néhány évtizede még önellátó
falusi porták ma már talán kiszolgáltatottabbak a városiaknál is. A lakosság elszakadt a földtől és a természeti
környezet többi elemétől. Haszonállatokat egyre kevésbé tartanak, a haszonnövényeket is gyakorta felváltják
tájidegen, globalizált dísznövények.

108. ábra: A ma hátrányos helyzete lehet a jövő ugródeszkája? Komlóska (Hatvani Lajos felvétele)
Balogh János szerint egy társadalom hosszabb távon akkor regenerálódóképes, ha zöme az elpusztíthatatlan
vidéki szórványban él. (Balogh J. 2000)
„Az ökológiai tudás fokát nem az szabja meg, hogy valakinek európai értelemben milyen iskolázottsága van,
hanem hogy mennyire érti meg a világot és mennyire tud beleilleszkedni abba. Ezt kell újra megtanulnunk.
Magyarország jövőjét tekintve optimista vagyok. Azoknak az országoknak biztató a jövője, amelyek lakosság121
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és életmegoszlása a vidéki létforma felé tolódik el. Ebből a szempontból Magyarországnak és a kelet-európai
országoknak közép- és hosszútávon biztosabb a jövőjük mint az Egyesült Államoké. Meglepő talán, de
tényszerűen így van.” (Balogh J. 2000)
Egy kortárs görög paraszt hasonlóképpen nyilatkozott a vidék lehetőségeiről, amikor angol kutatók faggatták a
közelmúlt fejleményeiről. Megkérdezték véleményét a földje mellett pompázó szállodasorról és a turizmus
mindent elhomályosító növekedési rátájáról. A paraszt csak vállat vont és azt mondta: „Szállodák jönnek,
szállodák mennek, de a föld itt marad.”

109. ábra: Évszázadokon keresztül a falusi környezet leghangosabb elemei a harangok voltak – Kondó (BorsodAbaúj-Zemplén megye) templomának harangjai (A szerző felvétele)
A görög történelem erre tanítja az emberiséget. Azokban a korszakokban, amikor ebben a sok ezer éves
civilizációban ún. „magas kultúra” alakult ki, az emberek városokba költöztek és „magasabb rendű”
tevékenységekkel foglalkoztak. A mykénéi korban például központosított palotaközpontokban éltek,
bronzművességgel foglalkoztak, míves kerámiákat állítottak elő és intenzíven kereskedtek a környező
területekkel. Az írásbeliség is megjelent, a társadalom differenciálódott vagyonilag és a foglalkoztatottság
tekintetében is. Valószínűleg egy ilyen palotaközpontban az élet kényelmesebb volt mint a vidéken. Egyszer
aztán megtörtént az összeomlás – a bronzkereskedelem lehanyatlott, a palotaközpontok elnéptelenedtek, nem
volt szükség többé a palotaközpontokban szolgáltatásokat végzőkre. Az ún. „sötét kor” következett, kevesebb
luxussal, kevésbé díszített tárgyakkal, sok és névtelen paraszttal, apró poliszokkal, melyek sok száz év múlva
egy új alapokon álló magascivilizációvá fejlődnek majd (van Andel, T.H. – Runnels, C. 1987).
Napjainkban a globalizáció korában, a hivatalos politika szemüvegén keresztül szemlélve a vidék egy hátrányos
helyzetű területként, fejlesztendő térségként kerül számbavételre. Ez olvasható ki például az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) filozófiájából is. A falvakat máshonnan (főként a
nagyvárosokból) átcsoportosított jövedelmekkel kell rekonstruálni, revitalizálni és megőrizni. Ez a
gondolatmenet teljességgel idegen a falu egykori szellemétől, de megfelel a globalizáció idején követett
„paraszttalanítás” ideológiájának. A hagyományos mezőgazdaság előtt több alternatívát mutatnak be. Ezek
egyike a mezőgazdaság professzionalizálódása, az élelmiszertermelés új útjainak bevezetése az ökogazdálkodás,
minőségi termékek előállítása és minél több regionális termékláncba való bekapcsolódás által. Másik lehetőség
a vidéki tájban rejlő, eddig csak kevésbé kihasznált adottságok kiaknázása a falusi turizmuson, vagy éppen a
122
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tájgazdálkodáson keresztül. A harmadik út a farmon/falun kívüli erőforrások bevonása és ezzel új alapok
teremtése a falu fejlődéséhez.
Az Európai Unió mezőgazdasági politikájának két eleme különösen fontos a falusi lakosság átalakulása
szempontjából. A vidéki – főként a mezőgazdasággal foglalkozó – lakosság körében az elöregedés jelentősen
előrehaladott. Az EU külön forrásokat különített el a nyugdíjas korú gazdák korai nyugdíjba vonulásának
támogatására, illetve a spektrum másik oldalán segíti a fiatal gazdák elindulását. Ezzel befolyást gyakorolnak
nemcsak a mezőgazdaság termelékenységére, de az európai vidéki lakosság korszerkezetére is.
Ennek az Európai Mezőgazdasági Politikának természetesen megvan az ára. A Közösség költségvetésének több
mint 40%-a megy el ennek a mesterséges stimuláló rendszernek a támogatására. Az Uniót sújtó gazdasági
recesszió megkérdőjelezi a politika hosszú távú gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságát.
10. animáció: Ökofarm Szlovéniában
A film egy szlovéniai ökofarm helyzetét mutatja be. (A film forrása: http://www.archive.org. A film a szabadon
felhasználható kategóriába tartozik.)

110. ábra: A hagyományos mezőgazdaság fejlődésének lehetséges új útjai (Saját szerkesztés)

12.4. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
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A falvak meghatározása nem egységes, léteznek országonkénti definíciók, illetve nemzetközileg alkalmazott
meghatározások is.
A falvak az emberi településhálózat legrégibb részei, melyek az egész rendszer alapját jelentik, de nem mindig
jellemző rájuk az állandóság. A falvak létének elsődleges célja a közösség túlélésének biztosítása, ehhez
hasznosítja a környező földrajzi környezet erőforrásait és igyekszik fegyelmezett viselkedésre késztetni a
közösség tagjait.
Napjaink népesedési folyamatainak egyik súlyos következménye a stabilitást jelentő falusi környezet
elnéptelenedése és fokozatos háttérbe szorulása.
A hagyományos vidéki, falusi környezet átalakulása ugyanakkor másféle minták szerint is működhet, amire jó
példa az EU vidékfejlesztési politikája által támogatott rendszer.

12.5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
Milyen vidék definíciók léteznek?
Milyen települési állandóság fokozatok léteznek?
Mi határozza meg egy faluhálózat kialakulását?
Mi jellemzi napjaink falvainak helyzetét a fejlett és a fejlődő világban?

12.6. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Mely országra/országcsoportra vonatkoznak az alábbi falu definíciók?
a, 200 lakos alatti település

1. Dánia

b, Minimum 15%-nyi munkaerő a mezőgazdaságban dolgozik
c, 500 lakos alatti település

2. Svédország

3. OECD

d, 150 fő/km2 alatti népsűrűségű település

4. Finnország

(Megoldás: b1, a2, d3, c4)
Milyen hosszan lakottak az alábbi típusú települések?
a, röpke

1. néhány év

b, ideiglenes

2. néhány hónap

c, szezonális

3. néhány hét

d, félig állandó
e, állandó

4. sok generáció
5. néhány nap

(Megoldás: d1, c2, b3, e4, a5)

13. II. Leckék, foglalkozások [11] Városok a
globalizáció korában
13.1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.)
A lecke célja a városökológia tudományának elhelyezése a diszciplinák között, illetve a városökológia
kialakulásának bemutatása. Kifejtésre kerülnek a legfontosabb városszerkezeti modellek és ezekkel
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párhuzamosan azok a társadalmi jelenségek, amelyek befolyásolják a városszerkezet alakulását és a lakosság
térbeli és társadalmi tagolódását.

13.2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése
(bekezdéscímek)
A városökológia tudományának helye a diszciplinák rendszerében. Az urbanizáció folyamatáról. Összefüggés a
nagyvárosok fejlődése és szerkezeti átalakulása között. A városökológiai kutatások kezdete és fejlődése.
Humánökológiai jelenségek a városokban.

13.3. A tananyag kifejtése. A lecke elméleti anyagának a közlése,
úgymint:
1. Leírások (törzsanyag)

13.3.1. 3.1. A városökológia tudományának helye a diszciplinák rendszerében
A városökológia a nagyvárosok belső szerkezetével és társadalmi jelenségeivel foglalkozó tudományos irányzat.
Az 1920-as évek során fejlődött ki az Egyesült Államokban a városföldrajzból és a szociológiából.
A környezetet Enyedi György szerint a rendszerszemléletnek megfelelően két nagy részre bonthatjuk, a fizikai
és a társadalmi környezetre. A fizikai további két alrendszerre bontható, a természetes és az átalakított
környezetre. A társadalmi környezet ugyancsak tovább osztható művi, gazdasági és mentális környezetre. A
társadalom és benne az egyedek valamennyi szférában megjelennek és interakcióba lépnek azok elemeivel,
hatással vannak rá, ugyanakkor maguk is átalakulnak a környezet hatására. (Enyedi Gy. 1983)
Az ökológia tudománya foglalkozik az élőlények és környezetük kapcsolatrendszerével. A tudomány az
ökológiai rendszereket azok szabályozási módja szerint három részre osztja. A természetes ökoszisztémák
önszabályozó képességgel rendelkeznek, az ember által befolyásolt ökoszisztémákban (mezőgazdaság,
erdőgazdaság) érvényesül az ember szabályozó szerepe. A művi, vagy mesterséges ökoszisztémákat az jellemzi,
hogy ezek az ember által létrehozott és fenntartott rendszerek, melyek önszabályozó képességüket teljesen
elveszítették. A városok ezek közé tartoznak, területarányuk a földfelszín egészéhez képest elenyésző, hatásuk
ugyanakkor ennek sokszorosa.
A városökológia a városokat mint mesterséges ökoszisztémákat vizsgálja. A városok összetettsége miatt a
városökológia is támaszkodik más tudományok eredményeire, azaz multi – és transzdiszciplináris jellegű. (Nagy
I. 2008)
A vizsgálat tárgya, maga a város egy speciális településforma. A település egy adott emberi populáció a lakó- és
munkahelye és az ezekhez ellátását szolgáló létesítmények rendszere, a társadalom fő aktivitási tere.
A városok azok a települések, amelyek legfőbb jellemzője, hogy ún. központi funkciókkal rendelkeznek.
Központinak nevezhető az a feladatkör, amellyel nemcsak saját lakosságuknak, hanem a szűkebb-tágabb
környező régió lakosságának is nyújtanak. Általában olyan, viszonylag nagyobb lélekszámú települések,
amelyek lakossága zömében nem a primer szektorban dolgozik.

13.3.2. 3.2. Az urbanizáció folyamatáról
Az urbanizáció fogalmát kétféleképpen értelmezhetjük, jelenti egyrészt a városok számának és méretének
növekedését (városodás), illetve a városi életmód terjedését (városiasodás).
Az urbanizációnak különböző szakaszait különbözteti meg a szakirodalom. (Enyedi Gy. 1988)
A városrobbanás szakaszában a városok száma és nagysága gyorsan növekszik. Európában és a jelenlegi fejlett
világban ez az ipari forradalomhoz, a fordista extenzív iparosításhoz kapcsolódik. Fő jellemzője a gyors
foglalkozási átrétegződés, a mezőgazdaságból az iparba, illetve a falvakból a városokba áramló nagy lélekszámú
ember. A településhálózat deformálódik, kialakul a nagyvárosok, illetve metropoliszok hálózata. A világ egészét
tekintve a folyamat időben rendkívül elhúzódik, hiszen Nyugat-Európában a 18. század végétől kezdődik, innen
terjedt el a következő évtizedekben. A fejlődő országokban csak a 20. század második felében indultak be
hasonló jellegű folyamatok. A hasonló jellegen van a hangsúly, hiszen míg Európában általában a városokban
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létrejövő ipari munkahelyek vonzó ereje csábította a tömegeket a városokba, addig a fejlődő térségekben a
motivációt sokszor a vidék teljes elszegényedése jelentette. A különbözőségből adódó következmények
nyilvánvalóak: Európában viszonylag konszolidált munkásnegyedek jöttek létre, a harmadik világban pedig
ellenőrizhetetlen és egészségtelen bádogvárosok.39

111.
ábra:
Angol
szuburbia,
Normanton
(Derby)
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/places/markets/25833_nomantonroaddown.php Letöltve: 2011. június 13.)

Természetesen az európai kép csak így visszatekintve tűnik ilyen ideálisnak. Ha a 19. század közepi Londonra gondolunk, ott ugyanolyan
otthonosak voltak azok a problémák (nyomor, betegségek, bűnözés stb.), amelyek pld a mai Mexikóvárosban tapasztalhatóak. (Dyos, H.J. –
Wolff, M. 1973)
39
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112.
ábra:
Favela
Rio
de
Janeiróban
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/places/populated_places/99171_rocinha_favela.php Letöltve: 2011. június 13.)
A következő szakasz a relatív dekoncentráció fázisa, ami összefügg az ipar egyre inkább intenzív fejlődésével.
A népesség földrajzi pozíciójában egy széttelepülés figyelhető meg, főként a szuburbiákba, illetve a városok
környezetében lévő településekre. Kisebb-nagyobb mértékű agglomerálódás indul meg a városok környékén. A
léterjövő rendszerek, agglomerációk nemcsak területileg, hanem funkcionálisan is kapcsolódnak a nagyvárosi
maghoz. A várost övező területek egy része specializálódik, kialakulhatnak ún. alvótelepülések, ahol a
populáció csak a munkaidőn kívüli idejét tölti, illetve létrejönnek ún. rekreációs övezetek a hagyományos falusi
telkek pihenőkertekké való transzformálódásával.
Időben a fejlett európai és észak-amerikai országokban az 1960-as évtizedben zajlott ez a folyamat. KeletKözép-Európában kb. egy évtizeddel később találkozhattunk ugyanezekkel a jelenségekkel először.
A következő szakasz a dezurbanizáció, aminek elindulása összefügg a posztindusztriális gazdasági fejlődéssel és
a tercier szektor rohamos bővülésével. Jellemzője, hogy csökken a nagyobb városok lélekszáma, jelentős
kiáramlás zajlik a vidéki régiókba. A fejlett területeken az 1970-es években indult el a folyamat,
Magyarországon megkésve és torz módon jelentkezett.40

A rendszerváltás utáni években a városokban megszűnő ipari munkahelyeken dolgozók munkanélkülivé váltak. Sokan közülük –
különösen az első generációs városlakók – visszaköltöztek falura, arra számítva, hogy olcsóbb életet élhetnek ott. Ez legtöbbjük számára
lefelé irányuló társadalmi mobilitást jelentett.
40
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113.
ábra:
Slum
negyed
Amszterdamban,
1913
(Forrás:
photos.biz/photographs/places/populated_places/99153_markensteeg_amsterdam_1913.php
június 13.)

http://www.freeLetöltve: 2011.

A (jelenleg) utolsó szakasz az ún. reurbanizáció, ami az informatikai és hightech fejlődéssel összefüggésben
indult meg. A városok belterületén elhelyezkedő, korábban leértékelődött területek rendelkeznek a jó
elérhetőséggel és a sűrű alap-infrastruktúrával. Sokszor jelentős állami források segítségével hatalmas
rehabilitációs projektek indultak el, melyek során újjáéledtek egykori városnegyedek. Példa lehet erre a londoni
Dockland, vagy Amszterdam néhány leromlott kikötői negyedének átalakítása az 1980-90-es évektől.
Magyarországon Budapest IX. kerületében a Belső-Ferencvárost érintő rehabilitációs projektet hozhatjuk fel
példának.41

Humánökológiailag ugyanakkor a ferencvárosi projekt féloldalasra sikerült, hiszen a teljesen új településképet úgy érték el, hogy az
eredeti lakosság jelentős részét kitevő pauperizálódott, gyakran roma elemeket más helyre telepítették. Egy teljes populáció-cserét hajtottak
végre, ami etikai kérdéseket is felvet. Nem véletlen, hogy az állami vagy EU forrásokkal megvalósuló hasonló programoknál ma már
megkövetelik az integrált településfejlesztést (Integrált Városfejlesztési Stratégia), aminek fontos eleme az anti-szegregációs terv. (sz.n.
2009)
41
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114.
ábra:
A
revitalizált
Dockland
egy részlete
Londonban
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/architecture/buildings/137862_canary_wharf_hsbc.php Letöltve: 2011. június 13.)
Az urbanizációval párhuzamosan különféle térbeli képződmények jönnek létre, ahogy a települések közötti
kölcsönhatások egyre jobban átformálják a környező területeket. A településegyüttes különböző települések
térben összefüggő, de funkcionálisan is együttműködő rendszere. Számos fajtáját megkülönböztethetjük.
Az agglomerációk kialakulás, ahogy korábban már láttuk, a városrobbanás fázisában történik meg. Az egymás
közelében fekvő települések akár fizikailag is összenőhetnek, az agglomerációk központjában egy vagy több
nagyváros található.
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115. ábra: Revitalizálásra váró ipari rozsdaövezet Tampere, Finnország (Forrás: http://www.freephotos.biz/photographs/industry/industry_buildings/20967_abandoned_industry_in_tampere2007.php Letöltve:
2011. június 13.)
A konurbációk az agglomerációk összenövését és funkcionális összekapcsolódását jelenti. Ilyen konurbációk
találhatók például London, Moszkva vagy Mexikóváros körül. A léterjövő megacity-k hatalmas
lakosságszámukról és a társadalmi-gazdasági struktúrák koncentrálódásáról ismerhetők meg, közülük kerülnek
ki nagy számban a Castells-féle globális városok.
A megalopolisz, vagy városövezet esetében számos konurbáció összekapcsolódásáról beszélhetünk. Hatalmas
kiterjedésű, több 10 milliós nagyságrendű koncentrálódások jönnek létre. Ilyet találunk például az USA keleti
partvidékén Boston és Washington között. (TÁNCZOS-SZABÓ L. é.n.)

13.3.3. 3.3. Összefüggés a nagyvárosok fejlődése és szerkezeti átalakulása
között
A nagyvárosok szerkezetének fejlődésében kulcsfontosságú szerepet játszik az ún. nagyvárosi lejtő fogalma. A
lejtő azt jelenti, hogy a városközpontból kifelé haladva a népsűrűség, a telekárak és a beruházások fajlagos
haszna is csökkenő tendenciát mutat. Természetesen jelentős különbségek léteznek a különböző települések
között, azok mérete, elhelyezkedése, adottságai, a társadalom fejlettsége stb. miatt. Nagy különbségek
tapasztalhatók a nyugati típusú és az ezektől eltérő fejlődésű nagyvárosok esetében. A fejlett országokban az
első szakaszban rendkívül nagy az eltérés a belváros és a külső kerületek között, a második szakaszban
kiegyenlítődés tapasztalható, a hamadik fázisban pedig bizonyos távolságig emelkedés (szuburbiák) van, s csak
utána tapasztalható csökkenés. Az ilyen lefutás következtében a városok gyorsan terjeszkednek, a város szélén
lévő területek is kiveszik részüket a fejlődésből, a központ pedig kevésbé lesz zsúfolt. A fejlődő világ
városaiban a különböző szakaszokban a görbék lefutása csak kevéssé változik, ennek eredményeképpen a város
növekedése a meglévő határokon belül zajlik, zsúfoltság és egyenletesen magas népsűrűség tapasztalható.
A különböző területhasználati módok természetesen eltérő haszonnal kecsegtetnek a város különböző részeiben,
így a haszongörbék futása is eltérő lesz. Ha feltételezzük a befektetők és tulajdonosok racionális
döntéshozatalát, akkor az ún. Alonso-modell alapján kijelölhetők az egyes telephelyek optimális helyszínei. A
központi telephelyek esetében a bevételek magasabbak, ugyanakkor a bérleti költségek magasak. A város szélei
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felé haladva csökkennek a költségek, de a haszon is kevesebb. A modell szerint az optimális telephelyet a
telekár és a haszongörbe találkozási pontja jelöli ki. (Alonso, W. 1964)
Feltételezve a vállalkozók optimumra való törekvését, elvárható a vállalkozó egyének, vagy jogi személyiséggel
rendelkező vállalkozások hasonló döntéseit (lásd. szereplő-alapú humánökológiai modell), a hasonló
tevékenységek a városok azonos negyedeiben jelentkeznek nagyobb valószínűséggel, 42 a centrum köré tehát
sajátos területhasznosítási zónák szerveződnek.

116. ábra: Haszongörbék alakulása a különböző területhasználatok esetén (Tánczos-Szabó L. é.n.)

13.3.4. 3.4. A városökológiai kutatások kezdete és fejlődése
A városökológiai kutatások az ún. chicagói iskolában kezdődtek az USA-ban. Az iskola kutatói szerint a
korabeli nagyvárosok belső felépítésében hasonlóságokat lehet tapasztalni. A különböző övezetek kialakulásáért
a telekárakat tették felelőssé. Az ide kapcsolódó kutatók számos városszerkezeti modellt alkottak meg.
A klasszikus városszerkezeti modellek közé tartozik az ún. koncentrikus modell. A modell szerint a város
magjában (Central Business District (CBD), vagy city) találhatók a bankok, kereskedelmi központok,
szórakozóhelyek, hotelek, és a legmagasabb színvonalú szolgáltatások. Éppen ezért a rendkívül magas telekárak
jellemzik ezeket a térségeket, aminek egyenes következménye a magas beépítés. A városmagok állandó
lakossága csekély, a nappali népsűrűsége viszont csillagászati méretű a munakhelyek feldúsulása miatt.

Ahogy a humánökológiai modelleknél taglaltuk, a sok hasonló és egyénenként jónak tűnő döntés okozhatja ugyanakkor az egész városrész
tragédiáját.
42
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117.
ábra:
Melbourne
CBD
övezetének
látképe
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/images/architecture/memorials/melbourne_cbd__view_from_the_ground_of_shrine_of_remembranc
e_.jpg Letöltve: 2011. június 13.)
A CBD-n kívül a belső lakóöv található, ami általában egy zárt beépítésű zóna ugyancsak magas épületekkel.
Az idők folyamán ez a zóna számtalan város esetében élt meg válságos évtizedeket, amikor a slum-osodás
kezdetété vette. Ezen az övezeten kívül találjuk a külső munkahelyövet, ahol nagy helyigényű ipari üzemek,
később raktárak, logisztikai központok, pályaudvarok, stadionok esetleg nagyobb közparkok is
elhelyezkedhetnek. A következő zóna a külső lakóöv, ami az USA-ban vagy Nyugat-Európában sokszor
kertvárosi szuburbán zónát jelent.43 (Burgess, E. W. – McKenzie, R. D. – Park, R. 1925)

43

Nálunk jellemzően a rendszerváltás előtt ebben a zónában jöttek létre a lakótelepek.
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118.
ábra:
Ipari
övezet
és
szuburbia
határán,
London
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/industry/industry_buildings/97168_gasholder__southall_gasworks_-_geograph.org.uk__173008.php Letöltve: 2011. június 13.) Az LH jelölés a kerreskedelmi repülőgépek pilótáit tájékoztatja a
Heathrow Repülőtér irányáról
A másik klasszikus modell még az ún. szektorális, ami a koncentrikusnak a továbbfejlesztése. Észrevették, hogy
a forgalmasabb útvonalak (főút, folyó, stb.) torzítják a szabályos körszerkezetet oly módon, hogy ezek mentén a
telekárak és a haszongörbék is anomáliát mutatnak. Az ilyen útvonalak mentén tehát tortaszeletekre emlékeztető
ún. szektorok jönnek létre. (Hoyt, H. 1939)
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119.
ábra:
Shanghai,
Néppark
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/places/parks/98819_people_s_park__shanghai.php Letöltve: 2011. június 13.)
A többmagvú modell azzal a jelenséggel magyarázza bizonyos városok belső térszerkezetét, hogy a klasszikus
városközpontok már nem lépesek a növekvő területű település valamennyi része számára ellátni a központo
funkciókat. A távolabbi városrészekben ezért ún. helyi jelentőségű központok jöhetnek létre. Erre akkor is
példát láthatunk, ha a város terjeszkedésével bekebelez egykor önálló településeket, melyeknek maguknak is
megvolt a saját központjuk. (Harris, C. – Ullman, E. 1945)
A klasszikus modellek segítettek a városok tipizálásában, belső fejlődési dinamikájuk megfejtésében,
ugyanakkor csak kevés esetben lehetett bennük az egyes városok sajátosságaira is magyarázatot kapni. Fontos
előrelépést jelentettek ugyanakkor abban a városökológiai kérdésben, hogy magyarázatot találjunk a lakosság
településen belüli elrendeződésére.
A hiányosságokat igyekezett orvosolni Murdie, amikor megalkotta a nagyvárosok szerkezetének komplex
modelljét. Eszerint a városok belső szerkezeti tagoltsága attól függ, hogy milyen szempontok szerint vizsgáljuk
őket. Az etnikai összetétel alapján vizsgálva például amerikai nagyvárosokban önálló városmagok (gettók)
különböztethetők meg. Az egy főre jutó jövedelem alapján ugyanakkor koncentrikus zónák is létrejöhetnek. Az
egyes gazdasági szektorok pedig lineárisan elnyúló telepítő tényezők (folyóvíz, útvonal) mentén szektorokat
hoznak létre. (Murdie, R. A. 1969)
A városökológiai kutatások másik iránya a lakosság társadalmi státuszának, az ebben rejlő differenciáknak és a
belőle levonható konzekvenciáknak szenteli a legfőbb figyelmet. A szociologizáló kutatók statisztikai
eszközökkel igyekeznek társadalmi tereket kirajzolni a városokon belül. A statisztikai mutatók között
szerepelnek a lakosság gazdasági helyzetére vonatkozók, demográfiai jellemzők vagy például az etnikai
összetételre vonatkozó adatok is.

13.3.5. 3.5. Humánökológiai jelenségek a városokban
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A városok lakosságának területhasználatában és ezáltal a városok szerkezetének átalakulásában olyan jelenségek
is szerepet játszanak, amelyek az embereknek mint bioszociális lényeknek a sajátosságaiból fakadnak.
Az ember szívesen él olyan környezetben, amelyet hozzá hasonló egyedek népesítenek be. A társadalmi
szegregáció ennek következménye. A különböző statisztikai mutatókon végzett kutatások alapján sokszor
egyértelműen kijelölhetők az elkülönülő csoportok és városnegyedek. A megfigyelések szerint a társadalmi
különbségek a városokban leképződnek földrajzi távolsággá. Az emberi természeten túl ugyanakkor a
szegregáció magyarázható sokkal prózaibb okokkal, például a piaci viszonyokkal is.
A szegregáció szélsőséges formáját gettóképződésnek hívjuk. Ebben az esetben az adott városrészt benépesítő
faji vagy etnikai csoport erőteljes belső csoportképződést lehetővé tevő sajátosságokkal rendelkezik, melyek
mentén erős belső kohézió alakul kis, míg a másik oldalon erre támaszkodva egyértelmű elkülönülés is létrejön
más társadalmi csoportoktól.
A gettó fizikai megjelenésében is markánsan elkülönülhet a környező városnegyedektől. Ez szélsőséges esetben
a lakóépületek és az utcakép teljes leromlását jelentheti, ami oka és következményei is a negyed társadalmi
leértékelődésének. (Wirth, L. 1928)
Az ökológiában oly sokat használt fogalom, a szukcesszió ugyancsak tetten érhető a városok átalakulásában.
Egy-egy városnegyed teljes lakossága kicserélődhet néhány évtized alatt, ha valamilyen külső (útépítés,
valamilyen létesítmény vagy üzem letelepítése) vagy belső (az őshonos lakosság elöregedése és kihalása) oknál
fogva megváltoznak a kürölmények. Új típusú lakosság jelenhet meg (más etnikum, anyagi helyzet, nyelv stb.).
A jövevények invazív fajként lassan átalakítják a városnegyed környezetét, saját igényeiknek megfelelően,
minek következtében az őshonos faj nem lesz képes sikeresen versenyezni velük a helyért, így kiszorulnak.
(McKenzie R.D. 1924)

120.
ábra:
Nyomornegyed
Indiában
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/society/environment/62675_slum_and_dirty_river.php Letöltve: 2011. június 13.)
11. animáció: Jakarta nyomornegyedei
A film Jakarta városának néhány sajátosságát mutatja be, az alsóbb néprétegek szemüvegén keresztül. (A film
forrása: http://www.archive.org. A film a szabadon felhasználható kategóriába tartozik.)
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13.4. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
A városökológia a várost mint speciális településformát vizsgálja. Az urbanizáció több szakaszban és a világon
eltérő időben ment végbe. Az urbanizáció folyamatának következtében különböző típusú településegyüttesek
jöttek létre.
A nagyvárosok belső szerkezetének magyarázatára többféle klasszikus modell jött létre, amelyek igyekeznek
magyarázni az előforduló társadalmi jelenségeket is.
A városi társadalmi jelenségek magyarázatár van hivatva leírni a szegregáció, a gettóképződés és a szukcesszió
folyamata.

13.5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
Mi a város definíciója?
Milyen szakaszai különböztethetők meg az urbanizációnak?
Milyen fajta településegyüttesek alakulnak ki?
Milyen övezeteket különböztet meg a városok szerkezetében az ún. koncentrikus modell?
Milyen egyéb városmodellek léteznek még?
Milyen módon magyarázható a gettóképződés és a szukcesszió?

13.6. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Melyik városi övezetre jellemzőek az alábbi megállapítások?
a, A legmagasabb szintű szolgáltatások helye
b, Slum-osodás színtere

1. külső lakóhelyöv
2. CBD

c, Logisztikai központok otthona

3. belső lakóhelyöv

d, Nálunk lakótelepek helye

4. külső munkahelyöv

(Megoldás: d1, a2, b3, c4)
Melyik urbanizációs szakaszokra jellemzők az alábbi megállapítások?
a, tercierizáció

1. városrobbanás

b, high-tech fejlődés

2. relatív dekoncentráció

c, kisebb agglomerálódás beindulása

3. dezurbanizáció

d, gyors és nagy létszámú városokba áramlás

4. reurbanizáció

(Megoldás: d1, c2, a3, b4)

14. II. Leckék, foglalkozások[12] Nemek ökológiája
14.1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.)
A földrajz egyik, a nyugati országokban fontos szerepet betöltő tudományterületének, a nemek földrajzának
tudománytani elhelyezése. A feminista földrajz ökológiai típusú szemléletmódjának alapjaival való
megismerkedés. Fontos cél még az egyik legkirívóbb globális népesedési anomália, az ún. „hiányzó nők”
problematikájának a leírása is.
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14.2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése
(bekezdéscímek)
Nemek és földrajz. Az öko-feminizmus alapjai. Egy gyakorlati humán-ökofeminista probléma: „hiányzó nők”.

14.3. A tananyag kifejtése. A lecke elméleti anyagának a közlése,
úgymint:
1. Leírások (törzsanyag)

14.3.1. Nemek és földrajz
Az emberi populációk egyik legvilágosabb és legnyilvánvalóbb csoportképző tényezője a nemi különbség. A jól
ismert sztereotípia úgy magyarázza a differenciákat, hogy a nők a Vénuszról, a férfiak pedig a Marsról
származnak. Természetesen a tudomány is igyekszik magyarázatot találni a két nem közötti különbségek okaira.
Az egyik elméletcsokor szerint a biológiai különbségek okozzák a férfiak és nők közötti társadalmi-gazdasági
különbségeket. Az ilyen típusú magyarázatokat kézenfekvőnek tartják a szociáldarwinizmus, a szociál-biológia
és az evolúciós pszichológia képviselői is. (Kimmel, S. 2008)
A másik magyarázat a férfiak és nők neveltetésének különbségeiből és ezáltal kulturális differenciáltságukból
eredeztetheti az eltéréseket. Ennek igazolására olyan népcsoportokat hoznak fel, ahol a fehér európai viselkedési
módoktól teljesen elütő formák jellemzik a két nem tagjait. (Mead, M. 1935) Hogy a világ nagyobbik részén
mégis a férfiak dominanciája tapasztalható, azt a magántulajdon elterjedésének férfiakat preferáló mivoltával
(Sacks, K. 1974), a háborúk és egyéb nyílt konfliktusok férfi fölényével (Harris, M. 1974). A kulturális
különbségeket kutatók azzal is érvelnek, hogy különböző bennszülött népeknél nemcsak két nem létezik, hanem
vannak ún. átmenetei nemek, illetve választható nemi identitások, amelyek között sok esetben szabad az átjárás.
(Kimmel, S. 2008)
A harmadik csoport szerint szociológiai okok állnak a különbségek hátterében. Az egyének a nemi különbségek
által megosztott társadalom terében szocializálódnak, ilyen intézményekben (pld. család, iskolák, munkahelyek
stb.) nevelődnek és később dolgoznak. Az ezekben tapasztalt és megélt szabályok elsajátíttatják a velük
interakcióba került egyénekkel a viselkedési szabályokat. Természetesen ezek a jól szocializált emberek maguk
is gyarapítják a nemek viselkedési készleteit. (Kimmel, M. S. 2008)
A földrajztudományban is megjelenik az ún. feminista földrajz irányzata, amely igyekszik a nemi kérdést
vizsgálatai fókuszába helyezni.
A fennálló társadalomföldrajzban számos elemet kritizál, illetve hiányolja más részek meglétét. A feminista
geográfia vallja, hogy nem helyesek a nemek viszonyának fontosságát tagadó megközelítések, az adatgyűjtés
során is figyelni kell a kérdező és a válaszadó nemi körülményeire (pld. férfi kérdező, női interjúalany vagy
fordítva, más válaszokat szülhet a két különböző szituáció). Fontos kitétel még, hogy a társadalomföldrajznak
valós társadalmi környezetükben kell vizsgálni, nem pedig egy elvonatkoztatott labor-tiszta elméleti
kontextusban. (Tímár J. 1998)
Tímár Judit olvasatában a feminista földrajz története három szakaszra bontható. Az első az ún. „nők földrajza”
periódus, amikor a szerzők célja a nők láthatóvá tétele volt, így akarták leírni a nemek közötti
egyenlőtlenségeket. A jóléti földrajz és a liberális feminizmus elméleti hátterétől felvértezve ez a földrajz a
távolság és a térbeli elkülönülés kényszereire koncentrált.
A második szakasz a „szocialista feminista földrajz” névvel fémjelezhető, ennek központi témái a nemek közötti
egyenlőtlenségeknek a kapitalizmus törvényeivel való magyarázatára szorítkoztak. Fontos megállapítása
ezeknek a kutatásoknak a kapitalizmusban elkülönülő termelés és reprodukció jelensége, azaz a városfejlődés
„gender-alapú” magyarázata (maszkulin város és feminin szuburbia).
A harmadik ciklus az ún. posztkoloniális feminsta földrajz szakasza, ahol központi téma a nemi identitások
kialakulása, a nők közötti regionális különbségek magyarázata. A földrajzi fókuszba már egészen mikrogeográfiai és szimbolikus terek (pld. bodyscape-k) is bekerülnek. A poszt-kolonialista feminista földrajz
fontosnak tartja a környezettel való foglalkozást is, ami felveti a lehetőségét egy öko-feminizmus kialakításának.
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121. ábra: Feminizmus a poszt-koloniális térségben: nőkonferencia Indiában (Forrás: http://www.freephotos.biz/photographs/society/social_problems/45645_atp_womens_empowerment.php Letöltve: 2011. június
13.)

14.3.2. Az öko-feminizmus alapjai
A nemek közötti kapcsolatokat az egyenlőtlenség jellemzi. A feminista gondolkodók szerint a nők
alávetettségének világszerte más-más okai vannak. Egyes értelmezések ezt az alávetettséget rokonítják az ember
és a természet közötti kapcsolattal. Amit az ember természet feletti uralmának nevezünk, végső soron nem más,
mint egyes emberek uralma a többiek felett, a természettől elragadott eszközökkel. Ennek az uralomnak a
lényege az ökofeministák szerint a nők és a női princípium elnyomása a természetben is.
Az ökológia értelmezése sokrétű lehet, így a hagyományos ökoszisztéma-ökológia mellett a feminizmus is
kidolgozta a maga sajátos magyarázatát. E két felfogás között ugyanakkor szoros kapcsolat fedezhető fel.
Az ökológiai feminizmus, vagy ökofeminizmus azt hangsúlyozza, hogy a tradicionális feminista értékek
rokoníthatók a természetet érintő rablógazdaság és annak a civilizáció általi rombolása kérdéskörével. A
természet ezek szerint tehát ugyanolyan áldozat mint a nők. Az ökofeminizmusnak többféle megközelítési
módja létezik, de mindben közös az a megállapítás, hogy a férfiaknak a nők és a természet feletti uralma
közvetlen kapcsolatban vannak és kölcsönösen erősítik egymást.
Az ökofeminizmus foglalkozik az emberi lények és a nem emberi természet világának kapcsolatával. Etikailag
kritizálják a maszkulin társadalom férfiközpontú etikáját és igyekeznek ennek alternatíváit kidolgozni. Az ember
más emberek feletti elnyomásán túl foglalkoztatja őket a különböző állatok és más természeti elemek ember
általi elnyomása is. Ezek szerint a nők és a természet elnyomása morálisan egyaránt rossz, ezért mindkettőt meg
kell szüntetni. Ezekből az ökofeminista gondolatokból születtek olyan reformmozgalmak, mint például a nőorientált Chipko mozgalom, ami 1974-ben indult az indiai Reni-ből.44

Az ökofemionista etika kialakulásának a módja hasonló egy rongyszőnyeg (AIDS Names Project Quilt) készítéséhez, nevezetesen a
különböző társadalmi-gazdasági, történelmi és kulturális helyzetben lévő személyek sokasága adja hozzá saját tapasztalatait. A készülő
takarók egyenként limitáltak, illetve a takaró egészének is lesznek határ-régiói, amelyek alkalmat adnak az ökofeminizmus és az
ökoszisztéma ökológia közötti kapcsolat tisztázására.
44
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122. ábra: A Chipko mozgalom alapítói 30 évvel a kezdet után (Forrás:
photos.biz/photographs/society/politics/45908_chipko_2004.php Letöltve: 2011. június 13.)

http://www.free-

Örökzöld témának számítanak az ökofeminizmuson belül az olyan témák, mint a környezet kizsákmányolása, a
környezetszennyezés hatása a nőkre és a gyerekekre, a szegényekre és bennszülöttekre a fejlődő országokban, a
természet kizsákmányolásának alternatívái, a nők és a bennszülöttek alternatív és fenntartható gyakorlatai a
természet birodalmában.

123. ábra: Indusztriális tájhasználat – a feminimitás elnyomása (?) (Nacka, Svédország) (Forrás:
http://www.free-photos.biz/photographs/industry/industry_buildings/72967_bergs_oljehamn_f_nacka.php
Letöltve: 2011. június 13.)
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Az ökoszisztéma ökológia művelőinek több iskolája kialakult. A népesség-közösség elvű megközelítés szerint
fontos megfigyelési szempontok a népesség növekedése, az élőlények csoportjainak szerkezete, de az egyedek
közötti kapcsolatok is. Alapelvként ismerik el a darwini természetes kiválasztódást. Az ökoszisztémákra úgy
tekintenek mint együttműködő populációk hálózataira, de ahol a szervetlen természeti összetevőket ugyancsak
figyelni kell.
A folyamat-funkcionalista megközelítés olyan kvantitatív, matematikai, termodinamikai és biofizikai
modellekre épül, amelyek hangsúlyozzák az energiaáramlás és a szervesanyag-körforgás fontosságát.
A harmadik lehetőség egy úgynevezett „hierarchia-elmélet”, vagy más néven „megfigyelési készlet elmélet”.
Több kutató (O’Neil, R.V. et al. 1986) szerint ez a legalkalmasabb a földi ökoszisztémák sokféleségének
magyarázatára. Az elmélet középpontjában egy ún. „megfigyelési készlet” áll, ami nem más mint egy speciális
szemléletmód, amibe beleértik a kutató személyes motivációját, az alkalmazott megfigyelési módszereket és az
összegyűjtött adatok elemzésének mikéntjét.

124. ábra: Az emancipálódó nyugati nők, sztrájkolók New Yorkban (Forrás: http://www.freephotos.biz/photographs/consumer_products/clothes/205952_ladies_tailors_strikers.php Letöltve 2011. június
13.)
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125. ábra: Indiai falusi nők védenek egy fát a kivágástól (Forrás: The Hindu Photo Library http://www.hindu.com/yw/2007/03/02/stories/2007030200090100.htm letöltve: 2011. február 11.)
„Valamennyi nézőpont más-más jelenségeket hangsúlyoz és eltérő módszereket használ. Mivel azonban egyik
sem tartalmazza az összes lehetséges megfigyelést, egyik sem nevezhető magasabb rendűbbnek a többinél.
Amikor egy speciális problémát figyelünk meg a kutatóknak mindig egy speciális megfigyelési készletet kell
használniuk.” (O’Neil, R.V. et. al 1986)
A megfigyelési készletek fontos jellemzője a tér-idő kontextus, hiszen ez megváltozik, amikor az ökológiai
probléma átalakul. Az egyes ökológiai alapfogalmak mint például stabilitás, egyensúly, ideiglenes, maradandó,
lokális és globális jelentése mind relatív, hiszen az alkalmazott tér-idő skála függvényében a különböző
megfigyelési készletekben az ökoszisztémák lehetnek statikusak és dinamikusak, állandósultak vagy fluktuálók,
integrált rendszerek vagy individuumok gyűjteményei is. Például egy erdőt vizsgálhatunk az élőlények
szempontjából (úgy mint maradandó, stabil fák közössége) vagy az energiaáramlás és a tápanyagciklus
szemüvegén át (például a fotoszintézisen keresztül történő szén és oxigén áramlása). Mivel az erdőt
szemlélhetjük bármelyik nézőpontból, ezért nem helyes és nem is lehetséges „kijelölni az ökoszisztéma elemeit”
– a kijelölés ugyanis függ a téridő skálától és a skála változásaitól. (Warren, K. J. – Cheney, J. 1991)
A megfigyelési készlet elmélet szerint értelmezett ökofeminizmus és az ökoszisztéma ökológia számos
kapcsolódási ponttal rendelkezik. Az első, hogy az elmélet szerint a tér- és időfüggő megfigyelési helyzetek
szerint eltérő keretek léteznek, így az ökológiai elméletalkotás is ennek függvényében történik. Ennek alapján a
kizárólagos ökológiai elmélet léte, illetve a kontextusokat figyelembe nem vevő tudomány értelme
kérdőjeleződik meg. A kontextus szerepe az ökofeminizmusban kulcsfontosságú, hiszen egy személy vagy
közösség, illetve földrajzi jelenség identitását meghatározza, hogy hol helyezkedik el, illetve hogy milyen a
viszonya más dolgokhoz és saját történetéhez. Ez a helyi specialitásokra való figyelés jellemzi a bioregionalista
ökofeministákat. Számos ökofeminista nagy jelentőséget tulajdonít a helyi legendáknak, mítoszoknak és
rituáléknak az ökofeminista etika kialakításában. (Warren, K. J. – Cheney, J. 1991)
Az ökofeminista etika egyik útja az etikai diskurzus ezen kontextus-függő jellemzőjét helyezi a középpontba,
szoros kapcsolatban azzal, hogy az egyén önmeghatározása során a másokkal való kapcsolatból indulunk ki. A
másokkal való kapcsolatba beleérti a nem emberi visonylatot, hanem például az állatvilágot is. (Cheney, J.
1987)
A megfigyelési készlet elmélete módszertani eszközöket is ad az ökológiai problémák megvizsgálására.
Visszautasítja azt a nézetet, hogy csak egy útja van az ökológiai jelenségek leírásának. Az, hogy melyik leírás a
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megfelelő az a megfigyelési készleten múlik és azon, hogy az ember mit próbál leírni, megmagyarázni vagy
előre megjósolni. Az ökofeministák a következőkben összegzik alapvető feminista értékrendjüket: a nők és a
természet feletti kettős elnyomás létezik, ez nem jó dolog, ezért el kell törölni. Az személetet követők úgy látják
ezt a kettős elnyomást mint nagyon konkrét történelmi és társadalmi-gazdasági körülményekben gyökerező
társadalmi problémákat, illetve elnyomó, patriarchális fogalmi kereteket, amelyek fenntartják ezeket a
körülményeket. Ebből kiindulva az ökofeminizmus hangsúlyozza a nők véleményének és tapasztalatainak
fontosságát a nem emberi, természeti világ vizsgálatában.
Az ökofeminizmus ugyanakkor a természeti elemeket nemcsak mint absztrakciókat vizsgálja, hanem mint
valódi, az anyagi szférában is megjelenő létezőket. Leszögezi, hogy ezek az objektumok amellett, hogy
fizikailag léteznek, társadalmilag is átformáltak.
A hierarchiaelmélet, ahogyan az ökofeminizmus is antiredukcionistának nevezhető, a népesség és közösség
alapú megfigyelési készleteket nem lehet leegyszerűsíteni folyamat-funkció alapú megfigyelési készletekre, de
ez fordítva sem igaz. Nem létezik lételméleti prioritás, vagy a természet privilegizált vagy alapvető leírása, mind
az egyedek mind az energiaáramlás valóságosak.
A hierarchia elméletének egyik legérdekesebb eleme az, hogy előtérbe helyezi a diverzitás vagy különbözőség
fogalmát, amikor az ökoszisztémák különböző alrendszerei közötti kapcsolatokat vizsgálja. Az ökofeminista
hozzáállás észreveszi a különbségeket az emberek és a nem emberi világ tagjai és elemei között, ugyanakkor azt
is megerősíti, hogy az emberek állatok is tagjai egy ökológiai közösségnek.
A hierarchia elmélete egy befogadó teória, ami kereteket biztosít a közvetítésre az ökoszisztéma ökológia
történelmileg eltérően kialakult és egymással ellentétes megközelítései között, valamennyit központi helyre
emelve anélkül hogy bármelyiknek is örökölné a gyengeségeit, amikor arra koncentrál, hogy a megfelelő módon
vizsgálja az ökoszisztémákat.
Az előzőekben említetteknek megfelelően a hierarchia elmélet megfelelő keretet jelent arra, hogy a
történelmileg ellentétes megközelítéseket komplementerként fogjuk fel. Mivel a diverzitás kerül a középpontba,
az elmélet lehetőséget teremt a természetben tapasztalt jelenségek varianciáinak leírására, ezért kiválóan
alkalmas a humánökológiai megközelítésben kulcsszerepet játszó, a különböző szupraindividuális szintek
közötti interakciók leírására. Az ökofeminizmus azzal is növeli a komplexitást, hogy központi helyre teszi
azokat az értékeket, amelyeket gyakran kihagynak a tudományos főáramba tartozó vizsgálatok (például a
gondoskodás értékei, szeretet, barátság, sokszínűség, a helyes reciprocitás) az ember – nem ember
kapcsolatokban. Ez jelenti például a bennszülöttek technikai ismereteinek komolyan vételét, azokat amit a nők
és mások akik a föld közelében dolgoznak, birtokolnak. (Warren, K.J. 1988)
Az ökoszisztémák alternatív leírása szerint az egyes élőlények felfoghatók úgy mint csomók egy bioszférikus
kapcsolati hálón vagy mint elkülönült (de nem izolált vagy magányos), diszkrét élőlények, fajok, populációk
vagy közösségek tagjai. Ez a gondolat visszaköszön a feminista etikában, amikor az egyéni autonómiának és a
kapcsolati hálóknak is azonos fontosságot tulajdonítanak. Az ökofeminizmusban a kontextusok és kapcsolatok
kulcsfontosságúak és segítenek az „én”-tudat felépítésében, amikor magukba foglalják a kapcsolatokat a
társadalommal és a nem emberi természettel is.
Az ökofeminizmus leszögezi, hogy a tudományos ökológia bármilyen kemény adatot is szolgáltat a természeti
környezetről, mégis kontextusba helyezi az adatot méghozzá az adott megfigyelési készlet speciális
dimenziójába. A hierarchia elmélet szerint valamennyi tudományos adat és ökológiai kérdés egy kontextusban
jön létre; a helyes tudományos teória megalkotásához láthatóvá kell tenni a megfigyelési készleteket
(kontextusokat) amelyeken belül az ember elvégezte a megfigyeléseket és elemzéseket. Természetesen szükség
van a tudományos ökológiára és az ezt kísérő technológiára is, a környezeti problémák megoldásának ezek
fontos részét képezik, de ezek az „adatok” az ökológia tortájának csak egy darabját jelentik. Amit az
ökofeministák hangsúlyoznak az az, hogy a nők és a bennszülöttek kilátásait a természeti környezetre
vonatkozóan ugyancsak fontos „adat”-ként kell elismerni.
Végül a hierarchia elmélete igyekszik újrafogalmazni az ökoszisztéma kutatást és módszertant, ezt Donna
Haraway (1988) megvalósult objektivitásnak nevezte. Az objektivitás, Haraway szerint „egy speciális és
különleges valóság, ami biztosan nem azokról a hamis képzetekről szól, amelyek valamennyi határ és felelősség
áttörését ígérik” (Haraway, D. 1988). Mivel a tudás „szituációfüggő”, nem létezik ártatlan tudás; valamennyi
tudásban benne van a kockázat és felelősséget szül. Ahogy Haraway megállapítja:
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„beismerik vagy sem, a politika és a különböző etikai alapok harcolnak a tudásprojektek felett az egzakt
természeti, társadalom és humán tudományokban. Másképpen fogalmazva, a racionalitás egyszerűen lehetetlen,
egy optikai illúzió, amit a semmiből vetítenek mindenütt” (Haraway, D. 1988)
A szituációfüggő tudások tehát részleges tudások, az ökofeminista nézőpont sem kitüntetett, csak annyiban hogy
elhelyezhető a különböző megismerési folyamatok tengelyébe.

14.3.3. Egy gyakorlati humán-ökofeminista probléma: „hiányzó nők”
Az emberiség nemi arányai térben és időben bizonyos anomáliákat mutatnak. Egy kutatás szerint például a
trópusi övezetek populációi szignifikánsan több leánygyermeket szülnek mint a mérsékeltebb égövek országai.

126. ábra: Kontinentális és országonkénti nemi különbségek a megszületett csecsemők között (Forrás: Navara,
K. J. 2009)
Társadalmi beavatkozás nélkül a születéskori és az egész populáción mérhető nemi arányok az emberiség
egészén állandóak szoktak lenni. Természetesen kisebb változatok előfordulnak, például háborúk alatt és után
általában több fiú szokott születni. A fiúgyerekek nagyobb megbecsülése ugyanakkor megzavarja a természetes
körülményeket Ázsia és Észak-Afrika nagy területein. Ez a fiúgyermek preferencia abban nyilvánul meg, hogy
nem szerint választják az abortuszt, illetve a leánygyerekeket kevésbé gondozzák. Mindkét magatartási forma
magasabb női halandóságot okoz. Ezeket az anomáliákat már évtizedek óta feltárták, az 1990-es években pedig
a szélesebb nyilvánosság elé is tárták a fejlődő világ „hiányzó nőinek” problémáját. Az azóta eltelt évek alatt az
egészségügyi ellátás javulása némiképp javította a női halandóságot, de a szelektív abortusz gyakorlatok még
mindig rontják ezt a statisztikát.
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Nagyrészt emiatt csupán Indiában és Kínában körülbelül 80 millió nő hiányzik. A tetemes férfitöbblettel bíró
kohorszok napjainkban érik el a felnőttkort, közöttük sokan az alacsonyabb társadalmi rétegekbe tartoznak.
Számukra nagy valószínűséggel nehéz lesz a házastárs megtalálása, emiatt még jobban a társadalom peremére
sodródhatnak. Emiatt nagy valószínűséggel hajlamosabbak lesznek az antiszociális viselkedésre és az erőszakra,
veszélyeztetve ezáltal a társadalmi stabilitást és biztonságot.

127. ábra: Kínai egygyermekes család, a kisfiú tradicionális kínai gyermekruhát hord (Forrás: http://www.freephotos.biz/photographs/consumer_products/clothes/215672_a_woman_and_his_kid_are_buying_fruits.php
Letöltve: 2011. június 13.)
A társadalmi anomáliák hiányában a születéskor tapasztalható nemi arányok az emberi populációkban nagyjából
állandó arányt mutatnak, nevezetesen 105-107 fiúgyermek jut minden 100 leányra. Ezt a fiútöbbletet először
1710-ben John Graunt mutatta ki, amikor London lakosságát vizsgálta, azóta megállapításait számos más forrás
megerősítette. Egy tanulmány, ami 24 európai ország 1962 és 1980 közötti adatait dolgozt fel, ugyanezt az
értéket kapta. Ezt azóta gyakran referencia-értékként használják fel a szakirodalomban. (Hessketh, T. – Xing,
Z.W. 2006)
A teljes populációra vonatkozó nemi arány három tényező függvénye: a születéskori nemi arány, a különböző
nemek egyes életkori csoportjaiban a halandósági ráta, a migrációs veszteségek és nyereségek. A születéskori
nemi arányok a férfiakat részesítik előnyben, a halandóság azonban jobban sújtja ezt a nemet. A nők jobban
ellenállnak a betegségeknek és ugyanolyan életkörülmények között hosszabb élettel számolhatnak valamennyi
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életkori csoportban. A férfiak életkilátásait tovább rontja, hogy hajlamosabbak a kockázatos élethelyzetekre, így
sokszor még a nemzőképes kort sem érik meg. A nyugati országokban a statisztikák szerint az egész populáció
tekintve 100 nőre 97,9-100,3 férfi jut.
Egyes országokban ugyanakkor ez az arány egészen más, amit a fiúgyereket privilegizált helyzete magyaráz.
Földrajzilag ez a jelenség Kelet-Ázsiától Dél-Ázsián keresztül a Közel-Keletig és Észak-Afrikáig jellemző
leginkább. A fiúkat azért preferálják, mert felnőve nekik több lesz majd a jövedelmük, különösen az agrárjellegű országokban. A fiúgyerek viszi tovább a család nevét és a törvények szerint általában ők az első számú
örökösök. A lányokat gazdaságilag teherként szemlélik a hozományadás szokása miatt, A házasság után
általában a férjük családjának tagjai lesznek, azaz már nem vonhatók be öreg és beteg szüleik ápolásába.
A fiúgyermekek preferálása már születés előtt elkezdődik a nemileg szelektált abortuszok gyakorlatán keresztül,
majd a születés után folytatódik a leánygyermekek elhagyásával és elhanyagolásával, ami magasabb
halandóságot jelent a leánygyermekek körében.
Amióta a születés előtti nemiség-meghatározás elterjedt, a születéskori nemek közötti egyensúlytalanság számos
országban megnőtt. Leginkább azokon a területeken jelentős ez a változás, ahol a kis családméret van
elterjedőben. Azokban az országokban, ahol a magzat nemének méhen belüli meghatározása nem elterjedt, még
mindig sokan élnek a „hagyományos” technikákkal (magzatgyilkosság, leánycsecsemők kitevése és
elhanyagolása). Különösen súlyos a helyzet azokon a területeken, ahol a szegénység miatt a gyermekek száma
nem lehet sok.

128.
ábra:
Menekült
nők
Csádban
(Forrás:
http://www.freephotos.biz/photographs/society/health/27681_refugee_women_in_chad.php Letöltve: 2011. június 13.)
A születés utáni időszakban a leánygyermekeket kevesebbrebecsülő társadalmakra jellemző, hogy kevésbé jól
táplálják őket, illetve nem adják meg nekik a kellő egészségügyi ellátást. Ez utóbbi különösen jellemző azokra
az országokra, ahol a társadalombiztosítási rendszer fejletlensége miatt maguknak a családoknak kell állni a
kezelési költségeket. 1990-ben Amartya Sen úgy becsülte, hogy a harmadik világ országaiban emiatt az
elhanyagoltság miatt mintegy 100 millió nő hiányzik. Ennek nagyobb része az indiai szubkontinens országaiban
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realizálódik, az összes hiányzó nő 11%-a Pakisztánban, 9,4%-a Indiában és 8,9%-a Bangladesben van. (Sen, A.
2003)
Az 1980-as években a méhen belüli ultrahangos nemiség-meghatározás jelentősen fejlődött ezekben az
országokban, így a születés utáni hátrányos folyamatokat sok helyen felváltották a születés előtti technikák. A
jelenség olyan tömeges, hogy több ország (India, Kína) – tartva a hosszabb távú társadalmi következményektől
– betiltotta az ilyen technikák használatát.
12. táblázat: A hiányzó nők száma néhány ázsiai országban (becslés, 2001)

Ország

Hiányzó nők száma (millió fő)

Afganisztán

0,5-1

Banglades

1,8-3,7

Kína

34-41

India

27-39

Dél-Korea

0,2-0,3

Pakisztán

2,6-4,9

Tajvan

0,4-0,6

Irán

0,8-1,2

Forrás: (Hessketh, T. – Xing, Z.W. 2006)
13. táblázat. Születéskori 100 lányra jutó fiúgyermekek száma

Év

Összes gyermek

Első gyermek

Második Harmadik Negyedik Ötödik
gyermek gyermek gyermek gyermektől

1981

108

105

107

113

115

109

1989

114

105

120

125

133

130

2001

116

106

124

128

131

Városi

116

113

130

119

119

Vidéki

115

105

123

129

129

1980

104

106

104

103

99

1989

112

104

113

185

209

1992

114

106

113

196

229

Kína

Dél-Korea

146
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A globális népesedés
humánökológiája

2001

108

106

108

120

128

Forrás: (Hessketh, T. – Xing, Z.W. 2006)
A táblázatból megállapítható, hogy Kínában az egy gyermekes családmodell kényszerei miatt a városi
családokban az első gyermek nemét igyekeznek megválasztani. A tradicionálisabb vidéki területeken, ahol az
egygyermekes családmodell nem érvényesül kötelező érvénnyel, az figyelhető meg, hogy az első után
következő gyermekek között igyekeznek leginkább fiút szülni.
Dél-Koreában a születés előtti ultrahangos vizsgálatok már korán, a 80-as években elterjedtek, így viszonylag
hamar megváltozott a születéskori nemi arány a fiúk javára. A 90-es évektől ugyanakkor a kormány széleskörű
információs kampányokat szervezett annak bemutatására, hogy milyen káros is lehet a jövő generációkra, ha
nem lesz elegendő nő. Ennek hatására az egész populációt tekintve a 100 nőre jutó férfiak száma az 1998-as
116-ról 2004-re 110-re csökkent. (Hessketh, T. – Xing, Z.W. 2006)
12. animáció: Népesedési kampány Dél-Koreában
A film a Dél-Koreában folyó népesedési válságot megfordítani igyekvő kampány néhány részletét mutatja be.
(A film forrása: http://www.archive.org. A film a szabadon felhasználható kategóriába tartozik.)
A torzult nemi arányok valószínűleg súlyos következményekkel járnak majd a következő évtizedekben. India és
Kína egyes részeiben a fiatal férfiak 12-15%-os többségben vannak a hasonló korú nőkhöz képest. Ezek a
férfiak nagy valószínűséggel egyedülállók maradnak és nem tudnak családot alapítani. Ez olyan
társadalmakban, amelyek szerint a házasság univerzális érték és nagyobb részt ettől függ a társadalmi helyzet és
elismertség súlyos következményekkel jár a fiatal emberek számára.
Egy másik probléma még, hogy ezeknek a férfiaknak jelentős része alacsony társadalmi-gazdasági osztályból
származó és alacsony iskolázottságú vidéki paraszt. Ha a „házassági piacon” nőhiány van, a nők felfelé
házasodhatnak, azaz nem választják a legkevésbé versenyképes férfiakat. Kínában például a 28-49 év közötti
nem házas emberek 94%-a férfi és 97%-uk nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Így napjainkban számos
közösségben egyre több fiatal van az alsóbb társadalmi csoportokban, akik marginalizálódtak a családalapítási
lehetőségek hiánya miatt és akikben rengeteg szexuális feszültség halmozódik fel. Elemzések szerint ezek az
adottságok növekvő számú antiszociális viselkedésű emberhez, erőszakhoz vezetnek és végső soron fenyegetik
a társadalom stabilitását és biztonságát. Kutatások azt mutatják, hogy a nemi arány egyértelmű korrelációt mutat
a bűnelkövetések – különösen az erőszakos bűnügyek elkövetésének számával. Számos ország statisztikái azt
mutatják, hogy az erőszakos bűncselekmények döntő százalékát fiatal, nőtlen és alacsony státuszú férfiak
követik el. Indiában kimutatták, hogy szoros korrelációban van az emberölések száma a férfiak fölös számával.
Kínában kimutatták, hogy a fiatal ingázó férfiak felelősek a városokban tapasztalható bűncselekmények jelentős
részéért (50-80%), különösen az erőszakos bűncselekményekért. (Hudson, V. – Den Boer, A.M. 2004)
Bizonyítékok vannak arra is, hogy ha a fiatal férfiak összegyűlnek, megnő a valószínűsége a szervezett
agressziónak. Hudson és Den Boer szerint ezek a fiatalok hajlamosabbak a katonai vagy félkatonai szervezetek
tagjaivá válni, ezeken keresztül pedig képesek nagyobb mértékű erőszakos cselekményekre nemzeti vagy
nemzetközi szinten is akár. (Hudson, V. – Den Boer, A.M. 2004)
Mivel a Föld lakosságának mintegy 40%-a Kínában és Indiában él, ezért ezek a nemi feszültségek regionális és
globális biztonsági problémákat okozhatnak, hiszen a környező országok mint Pakisztán, Tajvan, Nepál és
Banglades ugyancsak jelentős férfitöbblettel rendelkezik.
További következményeket is előre jeleznek, például a szex-ipar fellendülését, illetve a szexuális erőszak
elterjedését. Indiában és Kínában az elmúlt évtizedben a szexipar fellendült, beleértve a nők „importját” olyan a
területekről, amelyeken kevésbé mutat anomáliákat a nemi arány. A nőhiány okozhatja a homoszexualitás
szélesebb körű elterjedését is.
Hosszabb távon ugyanakkor a nemi arányok egyenlőtlensége a születési arányszámok csökkenését
eredményezheti. Ezen kívül a nők arányának csökkenése jelentheti társadalmi helyzetük felértékelődését olyan
országokban, ahol napjainkban alsóbbrendű embereknek számítanak. Ez még hosszabb távon jelentheti a
leánygyermekek felértékelődését, a nemi arányok megváltozását is. Ez utóbbi sajnos számos ázsiai országban
elképzelhetetlen, hiszen a nőket számos térségben csupán tőkeként tartják férfi családtagjaik. (Hessketh, T. –
Xing, Z.W. 2006)
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13. animáció: A nőkérdés Iránban
A nők helyzete az ortodox iszlám Iránban is politikai kérdéssé vált, ahogy ez a rövid filmjelenet is bemutatja. (A
film forrása: http://www.archive.org. A film a szabadon felhasználható kategóriába tartozik.)

14.4. Összefoglalás (bekezdéscímek alapján megfogalmazva)
A férfiak és nők közötti különbségeket eltérő elméletek más-más szempontok hangsúlyozásával magyarázzák. A
nemzetközi földrajzon belül a feminista geográfia hosszú múltra tekint vissza, így vizsgálati módszerei és
témakörei is változatosak, a hagyományos munka világát érintő kutatásoktól egészen a poszt-koloniális
problémakörre vonatkozó vizsgálatokig.
Az öko-feminizmus igyekszik összekapcsolni a természet kizsákmányolásának kérdését a nők elnyomatásával.
Ennek gyakorlati megtestesülése az indiai Chipko-mozgalom például.
A természetes folyamatok szerint egy egészséges populációban enyhe nőtöbbletnek kellene lennie. Ez a trend
ugyanakkor kulturális-vallási okok miatt nem mindenütt jelentkezik. A nők hátrányos helyzete számos
országban életkilátásaik drasztikus romlásával jár együtt. A modern születésszabályozási és orvosi diagnosztikai
technikák alkalmazása számos országban veszélyeztetik az egészséges nemi arányok létrejöttét.

14.5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján)
Milyen elméletek léteznek a férfi-nő kettősség kialakulásának magyarázatára?
A feminista földrajz mely szakaszokra bontható?
Mik az ökofeminizmus által feldolgozott témák?
Jellemezze a Chipko-mozgalmat!
Milyen típusai vannak az ökoszisztéma-ökológiának?
Miért alkalmas a megfigyelési-készlet elmélet a feminista ökológia megalapozására?
Mit értünk megvalósult objektivitás alatt?
Milyen nemi aránybeli anomáliák léteznek a Föld különböző térségeiben?
Milyen eszközökkel lehet küzdeni a lánygyermekek elhanyagolása ellen?
Milyen problémákat okozhat a jelentős férfitöbblet?

14.6. Tesztkérdések (leckénként 2-3 eldöntendő, párosításos,
feleletválasztásos stb.)
Mennyire becsülik a hiányzó nők számát az alábbi országokban?
a, Banglades

1. 34-41 millió fő

b, Kína

2. 1,8-3,7 millió fő

c, India

3. 0,2-0,3 millió fő

d, Dél-Korea

4. 27-39 millió fő

(Megoldások: b1, a1, d3, c4)
Melyik volt a feminista geográfia első szakasza?
a, nőföldrajz
b, szocialista feminista földrajz
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c, posztkoloniális feminista földrajz
Melyik országból indult a Chipko-mozgalom?
a, Kína
b, India
c, USA
Melyik kutató nevéhez fűződik a „szituációfüggő tudás” elméletének megalapozása?
a, Tímár Judit
b, Amartya Sen
c, Donna Haraway
(Megoldások: a, b, c)
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