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A világunkat és annak társadalmi-gazdasági berendezkedését gyökeresen átalakító
globalizációról és a folyamat hatásairól szóló jó könyvet írni a területiséget, lokális jellegzetességeket, re-
gionális különbségeket szem elõtt tartó földrajzi szemlélet nélkül igazából nem lehet.  Ugyanez vonatko-
zik a Föld egészét érintõ környezeti problémákra is. Ennek ellenére a friss hazai geográfiai mûvek kö-
zött – ki tudja, miért – nem túl gyakran találkozhatunk efféle munkákkal. RAKONCZAI J. globális környe-
zeti problémákról szóló kötete egyike a ritka kivételeknek, amely közérthetõen, a legújabb szakirodalomra
támaszkodva tájékoztatja az olvasót a környezetünkkel kapcsolatos legfontosabb kérdésekrõl.

A könyv két fõ részre tagozódik. Az elsõ részben röviden, de nem elnagyoltan ismerked-
hetünk meg a globalizáció folyamatával, összetevõivel, területeivel és szereplõivel, valamint a világ-
gazdaságra gyakorolt hatásaival. Mivel maga a globalizáció sem ma kezdõdött el, úgy az emberi ha-
tásokra bekövetkezõ, globális szintû környezeti problémák is már régebben jelentkeztek. Érthetõ te-
hát, hogy ezekre a problémákra már korábban fölfigyeltek. Egy rövid fejezet foglalkozik a globális
környezeti gondolkodás elõzményeivel, majd a következõ fejezet az 1970-es évekig fölismert, glo-
bális szinten jelentkezõ környezeti problémákat (népességnövekedés, megújuló és nem megújuló ter-
mészeti erõforrások problematikája, környezetszennyezés) mutatja be.

A 20. sz. második felében már világossá vált, hogy a fölismert globális környezeti veszé-
lyek egymással és az emberi társadalom gazdasági-politikai életével összefüggõ rendszert alkotnak,
így hatásukat is együttesen fejtik ki. Ekkor, a 70-es években láttak napvilágot a problémák méretét
fölmérõ, és hatásának mértékét és irányát megbecslõ gondolkodási és számítógépes világmodellek,
amelyeket a 4. fejezet összegez.

A globális modellezéseket a 80-as években a problémák tudományos alapokon nyugvó re-
gisztrálása követte, amelynek során nyilvánvalóvá vált, hogy a globális problémák jelentõs részében
az egyenlõtlen fejlõdés jelenti a fõ veszélyt. Számos olyan új gond is fölbukkant, amelyeket eddig nem
ismertek föl vagy nem tulajdonítottak nekik túl nagy jelentõséget. Az új világproblémákat és a korábbi
veszélyek új szempontú megközelítését (népességnövekedés új aspektusai, a városi népesség prob-
lémája, az AIDS világméretû elterjedése, az adósságválság, az öt részre szakadó világ, katonai konf-
liktusok és veszélyek, összefonódó válságok) különálló fejezet tárgyalja, amelynek végén a szerzõ
megállapítja, hogy a sokrétû és összetett problémák fõ mozgatórugóját a szegénység – és az egyen-
lõtlen fejlõdés – jelenti. A globális környezeti gondok pedig lényegében a rohamosan növekvõ né-
pesség által indukált termelésnövekedési kényszer és az ezzel szemben álló véges számú természeti
erõforrások konfliktusából erednek.

A következõ fejezet a globális környezeti gondolkodás és a globális környezeti politika tör-
ténetével, fejlõdésével foglalkozik. Végigköveti a környezetvédelem globális politikai sikereit, kudar-
cait, egyezményeit az 1973-as stockholmi konferenciától a fenntartható fejlõdés ideológiájáig, majd
az ennek szellemében rendezett 1992-es riói és a 2002-es johannesburgi konferencia eredményeit és
konzekvenciáit ismerteti. A fejezet végén – nagyon helyesen – megkérdõjelezi a fenntartható fejlõdés
gondolatának tarthatóságát. Az elsõ részt a Gaia hipotézisrõl írt kellõképpen rövid fejezet zárja.

A második rész konkrétan a globális környezeti kérdésekkel foglalkozik. A légkör össze-
tételének, idõbeli változásának rövid ismertetése után a légkört érintõ egyik legfontosabb problémá-
val, a globális fölmelegedéssel, az éghajlatváltozás (is) okozta sivatagosodással, az El Nino jelenség-
gel, a jeges területeket érintõ változásokkal ismertet meg. Az éghajlatváltozás szorosan összefügg a
légkörbe került üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedésével, az e kérdésben forradalmi
változást hozó Kiotói Jegyzõkönyv (és az ahhoz való hozzáállás) érthetõen megkülönböztetett figyel-
met kap a könyvben is. A légkört érintõ globális problémák közül a továbbiakban az ózon problémá-
ról, és következményeirõl, végül pedig a savas esõk hatásairól olvashatunk.
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A következõ fejezet a globális vízproblémákról szól. Elején a világtengert érintõ változások-
ról, az óceánok elszennyezõdésérõl, élõvilágának pusztulásáról, a halászat drasztikus méreteirõl és kö-
vetkezményeirõl, majd a tengeri környezettel kapcsolatos legfontosabb nemzetközi szerzõdésekrõl tájé-
koztat. Az édesvizek környezeti problémáit (globális /kommunális, mezõgazdasági, ipari/ vízfölhaszná-
lás növekedése, egyenlõtlenségei, a vízkészletek területi megoszlása, vízszennyezés, kritikus vízfelhasz-
nálású területek, vízkonfliktusok és háborúk, nagyvárosok vízellátása, árvizek problémája) a tengerek-
nél jóval terjedelmesebben tárgyalja a fejezet, nagyságukat néhány igen jól megválasztott esettanulmánnyal
(pl. Aral-tó) támasztja alá, érzékeltetve egyben a problémák összetettségét, sokrétûségét is.

A légkört és a vizeket, mint környezeti elemeket érintõ globális problémák után a könyv
az atomenergia, az erdõirtások és a hulladékok, tehát az ember speciális tevékenységeibõl adódó glo-
bális problémákat tárgyalja.

Az egyes globális környezeti problémák fontosabb hazai bemutatását külön fejezet tartal-
mazza, amely elsõsorban a szárazodás, a talajvízszint csökkenése, a bioszféra degradációja, a Tisza
vízgyûjtõjét érintõ árvizek, a savas esõk és a talajerózió formájában jelentkezik. A kötetet a globális
környezeti kérdésekhez kapcsolódó linkajánló, összegzõ gondolatok, valamint a fölhasznált szakiro-
dalom jegyzéke zárja.

A könyv stílusa élvezetes, nagyon könnyen érthetõ. A lényegre és az összefüggések föltá-
rására törekszik. Számos táblázat és ábra segíti a szöveg alaposabb megértését, ill. támasztja alá ada-
tokkal a leírtakat. Az ábrák kivitelezése szép, pontos, csupán egy-két esetben találkozhatunk értelme-
zési nehézségekkel – pontosabban hiányosságokkal. A fekete-fehér ábrákat néhány színes térkép, gra-
fikon, valamint kiváló minõségû fényképfelvételek egészítik ki. A könyv mind kivitelezésében, mind
pedig tartalmában kiemelkedõen színvonalas munka, amelynek minden fejezetét a földrajzi szemlélet
hatja át. Egyetemi hallgatók, oktatók, a rokontudományok képviselõi ill. a téma iránt érdeklõdõk egy-
aránt haszonnal forgathatják.

Az ilyen típusú, mindenki számára emészthetõ, de tudományos igényességgel megírt köte-
tek remélhetõleg hozzásegítik majd a hazai geográfiát létjogosultságának széles(ebb) körben való el-
fogadásához.
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