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Bevezetés 
Az egységes értelmezés céljából szükséges az alkalmazott fogalmak meghatározását 

szerzői értelemben megadni. 
Valamely rendszer (pl. energia/anyag) meghatározott helyen és meghatározott idő

pontban — esetleg meghatározott feltételek között is — fennálló állapotát keletkezett és 
keletkeztetett (észlelésekből, mérésekből, számításokból stb. összeálló monoplex, de 
inkább komplex) adatokkal lehet jellemezni. Ha az adott rendszerre nézve nemcsak egy 
időpillanatra állnak rendelkezésre adatok, hanem azok időben egymást követően állnak 
elő és ezek között kauzalisztikus kapcsolat létezik, akkor az adatokat idősorba lehet 
rendezni. Az idősorba rendezett adatsor homogén paraméterei, összeköthetők és így 
időgörbék szerkeszthetők. Kézenfekvő, hogy az időgörbék tényadata a ,,most"-hoz 
— mint logikai nullához —, képest csak visszamenőleges, múltbanyúló lehet. 

Az időgörbéknek szükségszerűen van egy, vagy több iránytangensük, amely a görbe 
eddig lefutott szakaszaira jellemző. Ha ezt az iránytangenst a „most"-hoz képest koordi
nátarendszerünk jövőbenyúló szakaszára extrapoláljuk, a görbemenetnek várható szaka
szát több-kevesebb közelítéssel ki lehet vetíteni, ezeket a kivetítéseket nevezzük ese
tünkben trendnek. 

Ha a számított trend alapján nagy valóságtartalmú előrejelzést is készítünk, meg
valósítjuk a rövidtávú tervezés prognosztikának nevezett módszerét. Rögtön jelezzük 
azonban azt is, hogy a szerkesztéses prognóziskészítésen túl számos, konkrét alkalmazott 
logikai, matematikai és más módszerrel is lehet a feladatot megoldani. Kézenfekvő az is, 
hogy a prognosztizált görbeszakasz valóságtartalma az alapként felhasznált görbeszakasz 
valóságtartalmától függ, avval arányos, illetve korrelációban van. 

A közgazdaságtanban a rövidtávún kívül ismert a középtávú és a hosszútávú prog
nosztika is, mely utóbbi a tudományos futurológiába torkollik, ez azonban jelen fejtege
tésünk keretén kívül esik. 

A prognosztika tárgyfüggő, vagyis mind módszerét, mind a várható eredményeket 
alapvetően befolyásolja az a tárgy, amelyre vonatkozóan a prognózis készül, ezért a 
tárgykörök eltérőségétől függően elméleti és metodikai eltérőségek is létezhetnek. 

A geonómiában eddig a „prognózis" és belőle derivált kifejezések az ásványi nyers
anyagok készletei számításával kapcsolatos kategóriaként kerültek bele a fogalmi és a 
nyelvkincsbe. Ettől az értelmezéstől jelen tanulmány tárgyát élesen el kell határolni, 
mert a prognosztikus készlet objektív valóságként (függően a megkutatottságtól) jelen 
van, — más kérdés, hogy a leművelés során milyen közelítéssel sikerül azt kinyerni; 
vagyis mennyi „termék" lesz belőle. 

Az időfaktor szerepe a természettudományokban 

Az időfaktor (nevezhetjük negyedik dimenziónak is) szemléleti hasznosítása 
szinte valamennyi természettudományban általános. Az esetek többségében 
azonban sem retrospektív, sem prognosztikus vonatkozásában nem szekuláris, 
vagyis az évszázados nagyságrendet általában nem haladja meg. Kivételt 
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képeznek a földtudományok, amelyek szakosított módszereikkel a természet
tudományok történelmi ágazatát alkotják, mivel a Föld keletkezésétől nap
jainkig bekövetkezett eseményeket ós okaikat kísérik nyomon. 

Amíg azonban a meteorológia, a klimatológia, a hidrográfia a rendszeresí
tett észlelések múltbeli adatai alapján trendeket készítenek és ezt extrapolálva 
adnak rövidebb — hosszabb távra előrejelzéseket, addig a geonómiai szakiro
dalomból teljességgel hiányzik a földismereti ( = okozathalmaz) és a földtani 
( = okfeltevések) jelenségek konkrét (természetesen összetevőkre bontottan 
végrehajtott) elemzett és összegezett elővetítése pl. egy emberi generáció 
átlagos élettartamának periódusára. 

Ezen az általánosított megállapításon nem változtat az, hogy a lemeztektonika, a 
kontinensek elúszása elméletének újraéledése magával hozta a kontinensek meghatáro
zatlan nagyobb időtávban várható térbeli helyzetének előrejelzését, vagy legalábbis 
mozgási irányuk kirajzolását, de az sem, hogy közel 10 éve jelentkezett önálló irányzat
ként a „földrengés előrejelzés", mint prognosztikus szolgálat, amely azonban csak a konk
rét vészhelyzet bekövetkezésének előrejelzésére terjed ki. 

Ezen a felismert hiányosságon kíván a szerző alábbi, a teljességre sem a ter
jedelmi korlátoknál, sem más okoknál fogva — igényt nem tartó, „tézisszerű" 
feltevéseivel változtatni. 

A geoprognosztika, mint új interdiszciplína 

A geoprognosztika — a szerző által alkotott új kifejezéssel és tartalommal; 
— alkalmazott tudomány, tárgyának és módszerének távolállósága miatt inter
diszciplináris jellegű, azonban műfajilag — hasonlóan a földtudományokban 
szép számmal alkalmazott, de más diszciplínákhoz tartozó módszerekhez, 
(melyek közül a legfiatalabb a geomatematika), — helye a földtudományok 
között van, mert sajátos módszerével azt szolgálja ki. 

Nagyon nyomatékosan kell előrebocsátani, hogy a földtudományok egésze 
az emberi ismeretanyag egyik legkomplexebb része, ami az egyes interágens 
összetevők egyedi kielemzése során igen nehezen dokumentálható. Ez a tény 
rámutat a geoprognosztikának, mint munkamódszernek igen körültekintő 
alkalmazása szükségességére. 

Felmerü tehát a kérdés: milyen feladatok elvégzésére alkalmas, milyen cé
lokra használható a geoprognosztika? A geoprognosztika a rövid- és középtávú 
tervezés konkrét segédeszköze, amelynek segítségével lokális, regionális és 
globális kihatású kérdések és kérdéscsoportok geonómiai vonzatára lehet 
nagy valóságtartalmú előrejelzéseket adni. Ilyen lokális kérdés lehet egy atom
erőmű telepítése, egy zárógátas víztározó létesítése, regionális kérdés lehet 
folyórendszerek művi csatornával történő összekötése, árapály erőművek léte
sítése, globális kérdés lehet nyílt óceáni tengeri bányászat megindítása, víz
bontásos H előállítás vagy éppen a földi méretű környezetvédelmi intézkedés
tervezet és maga a környezettervezés és fejlesztés. 

A sok millió lakosú agglomerációs települések, az infrastruktúra, nagyfor
galmú autópályahálózat, nagyfeszültségű távvezeték, óránként 20-nál több 
gépet fogadó repülőtér, óriás méretű ipartelepek, erőművek geonómiai hatása 
ma már mérhető. A ma létesítésre kerülő ilyen létesítmények az évezredfordulón 
még üzemben lesznek. Kézenfekvő, hogy ma már megfogalmazható kérdéssé 
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válik, hogy az antropogén hatások pl. 2000-ben várhatóan milyen geonómiai 
vonzatokkal fognak járni, vagy éppen úgy megfogalmazva a kérdést: hogyan 
fog akkor várhatóan Földünk arculata kinézni? 

Kísérlet a Föld 2000-ben várható arculata megrajzolására 
a geoprognosztikai módszer segítségével 

Levezetésünkben fel kell tételezni, h o g y az olvasó bizonyos alapvető; — 
utalt, de nem hivatkozott — fogalmakkal tisztában van és ismeri a konkrét 
tárgyköri adatokat is, így a közlések ezek tudottságának feltételezésével tör
ténnek. 

Kiindulási alapunk az, hogy a Fö ld — nem hasonlítva össze semmilyen 
Nap-rendszerbeli más, vagy egyéb galaktikabeli bolygóval , — sajátosan fóku
szált erőcentrum, amely köré meghatározott formában, kauzális összefüggés
ben fellépő energiák és ezek anyagi jellegű inkorporálódásai halmozódtak fel. 
Ez az erőhalmaz kialakulása óta komplex rendszerként hat, amelynek — dön
tően a környezeti (kozmikus és galaktikus) hatásokra, alárendelten belső induk
cióra, illetve a kóregfelszínére vetítve exdukciókra visszacsatolható — idő
szakos változásai vannak. A változások többsége (antropocentrikus léptékkel 
mérve) igen lassan akkumulálódik, azonban összhatásuk, vagy annak egy idő
pillanatban az összképet meghatározó formája (a földtani jelenségek általános 
jellegétől eltérően) robbanásszerűen következik be, az ilyen periódusvégek a 
fennálló konvenciók szerint a földtani időszakok határai. 

Fentiekből következik, hogy a földtani erők napjainkban is, „saját menet
rendjük" szerint hatnak, illetve hatnának, ha az antropogén hatások nem 
szuperponálódnának. 

A z antropogén hatások földtani összetevői a H o m o genus társadalmi fel
lépése óta és interakciója következtében hatnak ugyan azonban a közelmúltig 
— néhány kivételtől; mint a növénytakaró kipusztítása következtében fellépő 
sivatagosodás, vagy karsztosodás, eltekintve, — sem az összetevők egyedi 
nagyságrendje, sem azok összhatása nem haladta meg a földtani többi erő 
nagyságrendjót. 

A II . Világháború óta az antropogén hatások földtani vonzatai mind meny-
nyiségileg, mind minőségileg fokozódtak olyannyira, hogy azok egy része 
már geonómiai méretekben és mértékkel is észlelhető. Az adatszerű ismeretek 
száma hovatovább elegendő ahhoz, hogy belőlük trendeket lehessen szerkesz
teni és prognózis legyen készíthető. 

A „világmodellek" földtudományi megállapításai 

A futurológusok — és ezen belül a Római Klub tagjai, a MIT munkatársai 
és mások — által kidolgozott és nyilvánosságra került, illetve hazánkban hozzá 
is férhető ,,világmodell"-jeinek alapját éppen különféle geonómiai megfonto
lások alkotják (a közismert „ A növekedés határai" alapanyag kidolgozói 
közöt t két földtudós is vol t ) , azonban ezek csak a meg nem újítható ásványi 
nyersanyag- és energiakészletek, illetve egyes szerkezeti anyagok (fémek) 
mennyiségi prognosztizálásáig mentek el; mérlegbe állították a készleteket és 
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mozgósítható tartalékokat, azonban a földtani hatásokkal már nem foglal
koztak. Megállapításaiknak voltak a Fö ld felszínére is vonatkozó környezet
ügyi részei, amelyek azonban a szocioszférán túl nem terjedtek. 

Ilyen előrebocsátások után következhetnek a konkrét megállapítások. Eze
ket a csatolt táblázat mátrixos formában tartalmazza. 

Szükséges azonban kiegészítő megjegyzéseket tenni. A gondolatmenet és a 
táblázat is a jelenségcsoportokat szférák szerinti bontásban taglalja, tudva 
azonban azt is, hogy más közelítések is léteznek. Szerzői értelemben a szférák 
nem elsősorban anyagi közeihomogenitásukkal tűnnek ki, hanem a Föld nagy
rendszerben önálló funkcióval, vagy mondhatjuk „élet tel" is rendelkező al
rendszerek, így tagolásuknak rendszertechnikai szempontból is van lét
jogosultsága. 

E rövid foglalatban nem térhettünk ki valamennyi, jól elkülöníthető szfé
rára, az elsődleges cél a gondolati kifejtés módszerének bemutatása. 

A z égitestünk N a p — F ö l d - H o l d rendszerbeli helyzetének emlékeztetésére 
az 1. ábra vázlata szolgál, amely egyben keretet is ad a szférikus bontásnak. 

Minden szféra elsődlegesen valamely rá jellemző anyagból áll, amely közeg
ként hat és formációként jelenik meg. Ezért az egyes szférákban bekövetkező 
változásokat ebben a logikai bontásban tartalmazza a táblázat. Rög tön rá 
kell azonban arra is mutatni, hogy a korszerű szemléletben általában az ener
giát teszik sorrendben az anyag elé, azonban a földtudományokban ma még az 
anyag, annak megjelenési alakja és a benne/rajta végbement folyamat gon
dolati kapcsolódása az elterjedtebb, néhány geokémiai kivételtől eltekintve 

1. ábra. Égitestünk Nap—Föld—Hold rendszerbeU helyzete (az TJS National Science Board 1972 nyomán) 
Fig. 1. Die Lage unseres Planets in dem Sonne—Erde—Mond System 
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Áttekintő táblázat a Föld i.u. 2000-ben várható arculatáról 

Übersichts-Tafel über dem im Jahre 2000 zu erwartende Angesicht der Erde 
/. táblázat — Tabelle 1 

Szféra Anyag Közeg Formáció 

Atmoszféra 

Az anyagi összetétel megváltozik: 
az O a és 0 3 abszolút szabad 
mennyisége csökken, kötésbe 
megy elsősorban NOa, formában, 
továbbá az S 0 2 és a C 0 2 fel-
dúsulása révén, amit az elfo
gyott növénytakaró hiányában 
nincs, mi asszimiláljon. Szabad 
О hiányában feldúsul a töké
letlen égésből származó 0 0 , az 
általános felmelegedés követ
keztében feldúsul a H a O, 
amely elérheti a tartós páratelt-
ségi határértéket. Csökken a 
nemesgázok aránya, nő a fúziós 
és fissziós eljárások mellékter
mékeként a radon, toron. A 
megváltozott goznyomási viszo
nyok között feltételezhető to
vábbi anyagok gőz- és /vagy gáz-
halmazállapotú megjelenése, lo
kális felszaporodása. 

A szféra új termikus állapota kö
vetkeztében az új arányban je
lenlevő anyagok térbeli elhelyez
kedése megváltozik. A pára álla 
pótban levő vízgőz állandósult 
felhőtakarót képez és ernyőző 
hatást fejt ki (üvegház-effektus). 
Csökken a Nap-ból beérkező 
sugárzás mennyisége és spektru
ma az ernyő szűrőhatása folytán 
eltolódik. A felhőtakaró és új 
gázburkok a földi gerjesztett 
elektromágneses rezgéseket is 
csökkent mértékben bocsátják 
át. Termoszeffektus is fellép, 
a csökkent О mennyisége miatt 
megnő az UV sugárzás áthatoló 
képessége, ugyanígy a kemény 
radioaktív spektrumé is. A mag-
netoszférán belül új ütközési 
frontzóna kialakulásával kell 
számolni. Az elektromágneses 
emisszió hozzásegíthet a polari
tásváltozás bekövetkeztéhez. 

A szféra energetikai egyensúlya 
megbillen, az egész légkör globá
lis hőmérséklete megemelkedik, 
elmosódik a helyi hőmérséklet
különbség okozta nyomáskülönb
ség, csökken a légtömegek áram
lási intenzitása, megszűnnek a 
mai ciklonrendszerek, a széljelen
ségek nagyságrenddel kisebbé 
válnak. A párateltség következ
tében a víz körforgása új ütemet 
vesz fel. 

A megváltozott anyagú és energiájú 
légkör közvetlenül befolyásolja a 
földtani ható erőket, a biológiai 
körforgást, az élelmi lánc kiala
kulását, elsősorban a fotoszinté
zis és asszimiláció csökkenése kö
vetkeztében. Az energiaátadás és 
anyagvándorlás a szférák között 
lecsökken, a jelenségek az átlago-
lódás felé tendálnak. 

Hidroszféra 

Az anyagi összetétel megváltozik; 
csökken, egyes zónákban telje
sen elfogy a szabad O-tartalom, 
növekszik a EDO és a D 2 0 ará
nya. Ezt előidézi a légkör meg
változása, a tengervíz elektro-
lizálása a H-gazdaság általános
sá válása folytán, a desztillációs 
folyamatok az édesvíz előállítá
sához és a tengervízből történő 
ásványi nyersanyagok előállítá
sához, végül a fúziós és fissziós 
folyamatok melléktermékeinek 
felszaporodása miatt. 

Megváltozik a világóceán koncent
rációja a vízben oldott anyagok 
bányászati méretű kinyerése 
miatt, ez az anyalúg helyi íeldú-
sulására vezet. Az oldási ener
giát lekötik a kalkofil elemek, 
ezért csökken a kőzetekből ki
oldható elemek száma és a kiol
dott mennyiség. 

Az antropogén hatásra a szféra 
szennyezettsége jelentősen meg
nő, a szennyvízi üledék új típusú 
kőzetalkotoként jelentkezik. 

A szféra az új termikus állapot kö
vetkeztében új energetikai álla
potot vesz fel. Csökken a vízfel
színre beérkező energiakvantum, 
eltolódik az inszolációs spekt
rum. Lelassul a hőmérséklet
különbség miatti tengeráramlás, 
csökken a horizontális vízcsere 
és vándorlás. A tengerfenéki bá
nyászat és a mesterséges szige
tekre telepített vízbontó atom
erőművek megzavarják a víz 
termikus rétegződését. A jég
sapkák megfogyatkozása miatt 
csökken a pólusok felől az egyen -
lítő irányába tartó hidegvíz 
áramlás. A szélrendszerek átala
kulása miatt kimarad a szél ke
verő hatása és felületnyomó ha
tása. Az árapály jelensége általá-
nosodik. 

A szféra szárazföldi része lényegileg 
megszűnik, mert a folyók és álló
vizek teljes egészükben emberi 
szabályozás alatt állnak és művi 
rendszerré alakulnak át. A szá
razföldről a víz többszöri átfor
gatás uták mennyiségi és minő
ségi ellenőrzés után jut a part
falakkal lehatárolt világtenge
rekbe. Ezek árapályi hullámtere 
a maradék „szabad zóna". A ten
ger alatti kolóniák a tengerfenék 
jelentős felületét foglalják el, 
mikrokörnyezetalakítók. A ten
ger élővilága elszegényedik, csök
ken a kőzetalkotó élőlények szá
ma. Az üledékképződés mértéke 
és elterjedtsége csökken. A szára
zulatmozgások miatt partvonal
eltolódások következnek be. 

Litoszféra 

A feldúsult előfordulású ásványi 
nyersanyagok többségének bá
nyászati kitermelése befejező
dik, így a víznyerés céljából a 
jégtakarók és poláris jégsapkák 
felhasználása is. A szárazföldi 
rétegvíz, a karsztvíz, a kőolaj és 
földgáz kitermelése következté
ben a kőzetpórusok és hasadé
kok kiürülnek. A geotermikus 
energia kinyerése céljából a ré
tegekbe sajtolt víz oldó hatása 
növekszik, a kioldásos és bioló
giai bányászat további mélységi 
hézagokat hoz létre. Ebből kö
vetkezően az anyagok energeti
kai újracsoportosulása, a dia
genezis és metamorfózis új jelen
ségcsoportjainak fellépése vár
ható. 

A kéreg egyensúlyi helyzete meg
változik részben a bányászati 
anyagelvonás, részben az antro
pogén létesítmények statikus és 
dinamikus terhelő hatására, 
növekszik a talaj elmozdulások, 
a tektonikai mikro- és mezo-
jelenségek száma, erősödik a ké
reg árapály pulzációja, gyako
ribbá válnak a földrengések. 

Az ember által gerjesztett elektro
mágneses rezgések, a felszabadí
tott radioaktivitás a kéreg új
szerű terheléseként lép fel, ezek 
hatása az égitest egészére is ki
terjed és annak geofizikai tulaj
donságait is átalakítja. 

Mind a szegregáló bányászat be
vezetése miatt, mind a felszín 
alakító tevékenység következté
ben a geomorfológiai formakincs 
többsége megszűnik és helyét 
antropogén elemek foglalják'el. 
A burkolt felszínen alig érvénye
sül a lehordás és az üledékképző
dés, ez teljesen áttevődik az 
effluensekbe, illetve beltengerek
be, itt a szennyvíz-iszapokból új 
biogén üledékmátrix alakul ki. 
(Szénhidrogénképződés). A földi 
növényi és állati élet fajszegénnyé 
lesz, csak a kiválasztott új do-
mesztlkált fajok nagy egyed
számának lesz életlehetősége. A 
tápláléklánc felbillen, megszűnik 
a természetes talaj képződés. Az 
anaerob élőlények robbanás
szerű fejlődésnek indulnak. 
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Szféra Anyag Közeg Formáció 

Antrup oszf éra 

A humán biomassza mennyiségileg 
megkettőződik, de az életfolya
matokhoz szükséges TÍZ és a 
nyomelemek szűkössége behatá
rolja a folyamatot. 

A Föld összes élőlényében megtes
tesült bioenergia jelentős része a 
humán biomasszába és annak 
eltartásához szükséges növényi 
és állati táplálékláncba tevődik 

A Föld embereltartó képességének 
végső határáig erősödik az antro-
poszféra és járulékos szférái. Ezen 
belül új növényi, állati és gomba
fajok domesztikálása következik 
be. A Föld művi ellenőrzéséhez, 
a felszínalakításhoz minden moz
gatható energiaforrás kimerítésre 
kerül. Minden termék és szolgál
tatás energiatartalma a véglete
kig megnő. 

Geoszféra 

Magnetoszféra 

kevés mért adat ismeretes az egyes kőzetek, vagy éppen képződmények, vagy 
összletek energiatartalmáról, annak féleség szerinti megoszlásáról. 

Ipszocentrikus szemléletünkben külön meg kell említeni az antroposzféra 
sajátos helyzetét. Az antroposzféra ma már a Föld felszínét meghatározó ténye
zővé vált, ennek ellenére nem térhetünk itt ki a szocioszféra, a technoszféra és 
a nooszféra külön taglalására, jóllehet ezek végül is az antropogén földtani 
hatásoknak — mint okozatoknak, — az okai. Meg kell elégednünk annak a tény
szerű megállapításával, hogy a H o m o genus a vagilis bentosz egyik tagja, mert 
az atmoszférának nevezett „ levegőóceán" fenekén = a Fö ld szilárd felszínén 
él és azon önerőből képes elmozogni. Ha a táblázati rendszerünkben az antro
poszféra anyagi változásaira kell megállapítást tenni, oda tulajdonképpen csak 
a mennyiségi összetevő kerülhetne bele ( több ember = több biomassza), 
minőségi változást lényegében a testméret növekedésének általános trendje 
sem jelent. A következő oszlopok kitöltése logikailag valósan lehetséges, azon
ban az a szűkebb tárgykörünkön kívül eső társadalmi és gondolati szférába 
vezetne. 

Megjegyzések a táblázat szféráihoz 

1. Atmoszféra 

Az emberi élet szempontjából az atmoszférának csak az 0-ban dús, legalsó 
„hár tyája" (szakszerűen a troposzféra alsó rétege a tszf. 0—5000 m magassági 
tar tományban) a meghatározó. A Föld energia- és anyagforgalmában azonban 
a légkörnek, mint az ábra szerinti magnetoszférának determináns jelentősége 
van — a földi élet csak egy ilyen rendszerben fejlődhetett ki és maradhatott 
fenn, — ezért elemezni kell mindazon öveit is, amelyek a földi jelenségeket 
befolyásolják. 

2. Hidroszféra 

A földi élet elsődleges anyagi meghatározója a víz: az élőlények testének 
70 —95%-a víz, de a test szöveti felépítésében résztvevő ún. „ k ö t ö t t " víz mel
lett az élőlények életfolyamataiban (táplálék/energia felvétel) nélkülözhetet
len. Ha tehát az emberiség 2000-re megkétszerezi saját létszámát, nemcsak a 
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humán biomasszában lekötött víz mennyisége kétszereződik meg, hanem 
az emberi táplálékláncba bekapcsolt élőlények testében, biomasszájában le
kötöt t víz is. Az antroposzféra vízszükségletének kiszámítása közelítően: 
humán élő biomassza, humán holt biomassza, tápláléklánc élő és holt biomassza, 
biogén körforgásban levő víz, a termelési láncban levő technológiai víz, vesz
teségvíz a remineralizációs folyamatokban. 

A közvetlenül felhasználható víz mennyisége már ma sem elegendő, a víz
szennyezés tovább apasztja ezt a számításba vehető szabad vízkészletet. 
A vízhiányt csak a földi vízkészlet gyors és többszörözött átforgatásával lehet 
bizonyos határig csökkenteni. Minden átforgatás növeli a víz egységnyi meny-
nyiségére eső energiatartalmát ( = t ö b b társadalmi ráfordítás árán állítható 
csak elő) . 

Felmerül az a kérdés is, hogy a víz mint anyag az ilyen többszörös és rege
neratív időt nem hagyó átforgatások során nem fárad-e ki? A szilárd halmaz
állapotú szerkezeti anyagok és a kőzetek „kifáradása" közismert; végső soron 
maga a diagenezis, vagy a metamorfózis is felfogható az anyag elfáradása 
következtében előálló energiaegyensúly megbomlása és újraalakulásaként. 
E g y találó mondás szerint: ,,nincs a világtengerben egy kortynyi víz sem, 
amely legalább egyszer nem fordult volna meg az ember szájában!" Ha ez 
ma még szellemes túlzásnak is hat, a mobilizálható földi vízkészletre nézve 
2000-ben biztosan valószínűsíthető. 

3. Litoszféra 

A z ember fellépésének időpontjában a kéreg anyaga adott, a találó francia 
kifejezéssel élve: „teile, quelle" = olyan, amilyen. Ha az anyagot a periodikus 
rendszerbe sorolt elemekre és ezek abiotikus és biotikus kombinációira korlá
tozzuk; a kéreg anyagában minőségi változás nem várható, csak az eloszlás 
változik meg jelentősen. 

í g y a Litoszférából és a pedoszférából jelentős anyagmennyiségek vándorol
nak át a bioszférába és az antroposzférába: a humán biomassza és a táplálók
lánc, valamint a technológiai folyamatban résztvevő ún. „szárazanyag tar
ta lom" (az emberi testtömeg negyede) csoportosul át. Mennyiségileg a biogén 
elemek dominálnak, azonban mivel a földi lét kulcsanyagai a nyomelemek, 
ezek felszabadítható mennyisége a víz mellett a Föld embereltartó képességének 
a legszűkebb keresztmetszete és a jövő bányászatának elsőbb rendű céljai lesz
nek, mint a víz, az energiahordozók, vagy éppen a szerkezeti anyagok. 

A Fö ld szilárd kérgének az ember által lakható része a felszín esetünkben a 
közeg funkcióját látja el. Ez több funkcionális részre oszlik: a humán élőtömeg 
(biomassza!) élőhelye a lakott felszín, az eltartáshoz szükséges agroipari fel
szín, a kiszolgáláshoz szükséges termelő és szolgáltató felszín az infrastruktúrá
val együtt, a regeneratív (0 termelő erdő és nyílt tenger) felszín, a rekreatív 
felszín (pl. nemzeti park) ezek tartalékai és az előbbi célokra felhasználhatatlan 
maradék és egyéb felszín (pl. magashegységek növényzetmentes sziklarégiói). 
Meglepőnek tűnhet, de az emberiség ma éppen a felszín kihasználásában: a 
felületgazdálkodásban folytatja a legátgondolatlanabb ,,rablógazdálkodás"-t! 
A z emberiség túlélésének elsődleges feltétele a célfelszínek statikus és dinamikus 
arányainak allometrikus megállapítása és kitűzése, pontosabban újrakitűzése, 
a célratörő felületgazdálkodás bevezetése. Megjegyzendő, hogy a vertikális 
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terjeszkedésnek mind a felszín alá mélyített, mind az aföló létesített kiemel
kedő építmények tekintetében meghatározott korlátai vannak. 

A litoszféra — mint formáció — megszűnik: átalakul kultúrsivataggá, ahol 
a felszíneknél felsorolt célcsoportos antropogén zónák váltogatják egymást. 

4. Antroposzféra 

Az antroposzféra részben biológiai (naturális), részben társadalmi szerkezet. 
It t eredeti kikötésünk szerint csak a geonómiai vonzatokkal foglalkozunk, 
annak ellenére, hogy az ember egyéni és társadalmi Föld-alakító hatása ön
gerjesztő jellegű, ezért valójában munkamódszerileg nem volna szabad a szocio-
szféra, a technoszféra és a nooszféra jelenségeinek elemzését az eddig tárgyalt 
szférák jelenségeitől elválasztani. 

A z ember (sensu lato: H o m o genus!?) — a kortárs élőlényekhez képest a 
törzsfejlődésben későn jelentkezett, a földtani időléptékhez képest hirtelenül és 
robbanásszerűen elszaporodott élőlény. Mind a rétegtanban, mind az őslény
tanban és törzsfejlődéstanban ismert jelenség egy nem, egy faj (illetve több kon
vergens faj), általánosítva egy élőlény típus• hirtelen fellépése, nagy areális el
terjedése, nagy egyedszámban való egyidejű együttélése. Ha ehhez a test
méreteknek a testet felépítő szövetek végső statikai és dinamikai határát elérő 
növekedése, az egyes szervek allometrikus határokon bekövetkező túlnövése, 
az ivarérettség viszonylag kései beállása, a magzat hosszú kihordási ideje, az 
utódszám növekedés irányában való eltolódása, a megszületett u tód arány
talanul hosszú időre a szülői, vagy társadalmi eltartásra szorulása (arányszám, 
amely a lehetséges átlagéletkorhoz viszonyítja a születéstől a teljes öneltartási 
képesség, a túlélési készség bekövetkeztéig eltelt életidőt) és egyéb faktorok 
járulnak: előttünk áll az extinkciót megelőző, jól ismert tünetcsoport. 

A prognózisokat azok végső tartalmi kicsengése szerint gyakran sorolják be 
„optimistának", vagy „pesszimistának" — így ez utóbbit érdemelte ki pl. 
a Róma i Klub jelentése is, — ami a tények önáltató meghamisítása és tenden
ciózus denunciálás. 

Ha a világ és jelenségei valóban a tudatunktól független objektív valóságok 
akkor az események nem attól válnak igazzá, vagy nem igazzá, hogy az ember 
azokat ipszocentrikus szemléletében és ipszospecifikus képességei függvényé
ben felismeri-e, kimondja-e, és ha igen, ki, mikor, hol és miért mondja ki. 

Ha tehát az elkötelezett természettudós felelősségével — és e tekintetben 
a legtöbb objektív ismerettel éppen a földtudományok művelői rendelkeznek, 
— a H o m o genus távlati jövőjét kell prognosztizálni, arra csak és egy, egyértel
mű válasz adható. 

Figyelembe véve, hogy a Föld évmilliárdokon át megvolt biológiai élet nél
kül, majd évszázmilliókon át megvolt a legfejlettebb földi élőlény nélkül, bízvást 
feltételezhető, hogy a H o m o is besorol a rétegtan tranziens jelenségeinek sorába 
és esetleges extinkciója semmiképpen nem befolyásolja a bolygó további létét. 

Ha azonban ez a felismerés igaz, trendszerű érvényesülése prognosztizál
ható, akkor fokozott felelősség hárul a Fö ld és népessége sorsának intézőire. 
Amit ehhez a geoprognosztika hozzátehet: objektív adatszolgáltatás az eddig 
figyelmen kívül hagyott szféra: a geoszféra területéről. 
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5. Geoszféra 

Végezetül érintőlegesen szólni kell az égitest egészére kiható jelenségcsopor
tokról, amelyek számos, csak geofizikai módszerekkel mérhető jelenséget fog
lalnak magukban, azonban szoros korrelációban vannak, vagy legalábbis 
lehetnek az antropogén hatásokkal. 

Kézenfekvő, hogy a geoszféra jelenségeit sem lehet szükségszerűen a táblá
zat oszlopaiba besorolni, ezért itt is közvetítő megoldásokhoz kell folyamodni. 
Valójában olyan áthatásról van itt szó, amely a bolygó egészét az ő t körülvevő 
magnetoszférával együtt (!) érintik. Ilyen jelenség például a polaritás kérdése, 
a pólusváltás alatt a magnetoszféra alakulása, a pólusok feletti „ab lakok" 
alakulása a pólusvándorlások során, a nehézségi gyorsulás változása a mag
netoszféra térgeometrikus alakváltozása közben, a bolygó elektromos töltött-
ségónek kérdései, az antropogén gerjesztett elektromágneses „sugárözön"-nek 
a magnetoszféra által át nem bocsátott része és annak sorsa, a Nap-ból érkező 
energia- és anyagfluxus mennyiségi és minőségi spektrális eloszlása a magneto
szféra alakulása közben és más hatások — ismét a felsorolási teljesség igénye 
nélkül! 

Összefoglalás 
A fentiek szerint szerző kísérletet tett arra, hogy a földtudományokban ön

magukban általában ismert jelenségek okai és okozati összefüggéseiben ki
mutatható kauzális kapcsolatokat feltárva extrapolációt végezzen és ennek 
eredményeképpen körvonalazza a geoprognosztika — mint új inter disz ciplina 
— , mivoltát, helyét a földtudományokban, célját ós felhasználhatóságát. 
Példaképpen bemutatja szemelvényes jelleggel és tózisszerű felsorolásban, 
hogy az általa javasolt módszerrel a Föld 2000-ben várható arculata hogyan 
rajzolható meg. 

Szerző meggyőződése, hogy az ember a legaktívabb környezetalakító ténye
zővé lett ós az antropogén hatások hovatovább geonómiai hatóerőkké is vál
tak. Az antropogén felszínalakító erők nagyságrendje és minőségi jellege is 
elérte a földtani léptéket, ezért Földünk és a rajta lakó emberiség közeli és 
távoli sorsának alakításában az antropogén földtani hatásokkal az eddigieknél 
lényegesen nagyobb súllyal kell számolni. 

A z antropogén földtani hatásokat mérni lehet, ezért azokat tervezni és célra
törően fejleszteni is kell. Ehhez a geoprognosztika — mint új inter disz ciplina — 
nyújthat hathatós segítséget. 

A geoprognosztika célszerű alkalmazásával az emberi nem túlélését nagyobb 
valószínűséggel lehet biztosítani. 

Geoprognostik; Umfassung einer neuen, 
interdisziplinaren geonomischen Verfahremsmethode 

Dr. András К. Reményi* 

Der Mensch ist mit seiner Umweltänderungs-Tätigkeit ein neuer geonomischer Faktor 
geworden dessen Effekte bereits messbar sind. Da die Grösse und Zeitspanne dieser 
Wirkung schon während der Lebensdauer einer menschlichen Generation auftreten, ist 
es notwendig die interagenten Effekte zu prognostisieren. 

• OMKDK, Budapest. 
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Die Geoprognostik ist eine Methode, mit der man auf Grund der bisher erkannten geo-
nomischen Daten die möglichen Änderungen der Erde vorhersagt. Die neue Disziplin hat 
einen interdisziplinaren Charakter, gehört aber zu den Geowissenschaften. 

Mit der geoprognostischer Methode ist es möglich fest zustellen, welche Änderungen 
in den geologischen Formationen und Sphären auftreten werden. Dadurch kann man die 
Planung und Projektierung der Gross- bzw. Rieseninvestitionen objektiver durchführen, 
eine komplexe Umweltplanung, sogar Umweltgestaltung verwirklichen. 

Als Beispiel erwähnt der Author das von ihm bearbeitete Modell; wie wird das zu 
erwartende Gesicht unseren Planeten „Erde" im Jahre 2000 möglicherweise aussehen? 

In einer Matrix-Tabelle sind die in Betracht gezogenen Sphären, wie die Athmosphäre, 
die Hydrosphäre, die Lithosphäre, die Anthroposphäre und die Geosphäre analysiert. 

Die einzelnen Sphären sind auf Grund ihrer materiellen Beschaffenheiten, als Media 
und schliesslich als Formation betrachtet. Der Verfasser kommt zu der Überzeugung, dass 
sich das Gesieht unserer Erde bis zum Jahre 2000 wesentlich ändern wird, — keineswegs 
aber zu ihrem Vorteil. 

Die auf 7 Milliarden Kopf gewachsene Menschheit braucht zum Aufbau der Human-
Biomasse zweimal so viel Wasser, biogene Strukturelemente und die Spurelemente — als 
Engpass. Entsprechende Mengen ähnlicher Stoffe braucht die Nahrungskette und die 
technologische Kette der Bedienungsindustrie. Aber Süsswasser, Spurelemente werden 
knapp, der Bergbau richtet sich viel mehr an diese. 

Der schwache Punkt dieser Epoche wird die Flächenökonomie. Die ganze Erdober
fläche wird zu einer Kulturwüste, wo sich anthropogenen Zonen, wie Wohnflächen, Agro-
industrie, Infrastruktur, Bedienungs- und Produktionsindustrie, 0 erzeugende Wälder 
als Regenerationsflächen, Rekreationsflächen, die Reserveflächen und schliesslich die 
unbenutzbaren Restflächen wechseln. 

Zusammengefasst: man kann und soll bis zum Jahrtausend wende mit wesentlichen 
geonomischen Änderungen rechnen. 


