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NagyvárosokNagyvárosok
mélyebbre hatolni, biztonságosabban építkeznimélyebbre hatolni, biztonságosabban építkezni

Mexikóváros Forrás: Internet



Nagyvárosok

Tények: 
 A Föld lakosságának fele városokban él
 2015-ben várhatóan 60 óriásváros (>5 millió lakos) lesz a Földön

Problémák:
 Növekvő terület igény (horizontálisan és vertikálisan)
 Fejlődés ütemét késve követő infrastruktúra
 Alapvető környezeti változások

Megoldás:
 Földtudományi ismeretekkel és módszerekkel támogatni a 

társadalmi-gazdasági és természeti rendszerek optimalizálását
 Alkalmazni a földtudományi ismereteket az infrastruktúra 

fejlesztésben
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A Föld szerkezeteA Föld szerkezete
a kéregtől a magiga kéregtől a magig

Sierra Madre OrientalSierra Madre Oriental FFelvétel: Brezsnyánszky K.elvétel: Brezsnyánszky K.



A Föld belső szerkezete

Tények: 
 A földkéreg dinamikus változásainak motorja a Föld belsejében működő hő 

áram rendszer
 A földfelszín állandó, de eltérő időléptékű változásai közvetlen hatással 

vannak az élet feltételeinek alakulására

Problémák:
 A Föld mélyének és a felszínalakulás folyamatainak ideje és intenzitása 

nem ismert
 Az emberi tevékenység befolyásolja a természeti folyamatokat, de ennek 

mértéke alig ismert

Megoldás:
 Globális valós helyű és idejű környezeti megfigyelő rendszerek 

(monitoring) működtetése, geoinformációs adatbázisok létrehozása
 Modellezés, előrejelzés, tájékoztatás
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ÓceánokÓceánok
az idő mélysége/a múltnak kútjaaz idő mélysége/a múltnak kútja
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Óceánok

Tények: 
 A földfelszín kétharmadát óceánok borítják
 Az óceáni környezet tanulmányozása vezetett el a lemeztektonikai 

elmélet kidolgozásához

Problémák:
 Kontinens-óceán peremi települések (> 1 milliárd ember) 

veszélyeztetettsége
 Az óceáni környezet változásai

Megoldás:
  A litoszféra-hidroszféra-atmoszféra-bioszféra rendszer 

kölcsönhatásainak globális, koordinált kutatása, ismeretbővítés
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TalajokTalajok
a Föld élő burkaa Föld élő burka
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Talajok

Tények: 
 A szilárd Föld legkülső burka, közvetlen kapcsolat az emberi élettel
 Alapvető meghatározója az életminőségnek (mezőgazdaság)
 A talajlakó mikroorganizmusok alapvető biogeokémiai folyamatok 

résztvevői

Problémák:
 Szűkösség termőterületben
 Környezeti változás (természeti-, emberi hatás) talajpusztulás

Megoldás:
 A talajminőséget befolyásoló földi rendszerek kutatása, 

ismeretbővítés és szolgáltatás
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Föld és életFöld és élet
a változatosság eredetea változatosság eredete



Föld és Élet

Tények: 
 A Földet az élet, a bioszféra teszi egyedivé
 A földi élet sokszínűsége hosszú evolúciós folyamat eredménye

Problémák:
 Környezeti változások hatása a biodiverzitásra

Megoldás:
 Tovább kutatni a biodiverzitás, és az ökoszisztémák 

változásainak dinamikáját földtörténeti léptékben



A Közönségszolgálati A Közönségszolgálati 
program jellemzőiprogram jellemzői 

A Tudományos programhoz hasonló alapelvek és dimenziókA Tudományos programhoz hasonló alapelvek és dimenziók
Kiindulni a meglévő lehetőségekbőlKiindulni a meglévő lehetőségekből
Alulról felfelé építkezniAlulról felfelé építkezni
SoknyelvűségSoknyelvűség
Folyamatos pályázati lehetőségekFolyamatos pályázati lehetőségek
Célterületek: nagyközönség, oktatás, döntéshozókCélterületek: nagyközönség, oktatás, döntéshozók
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