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Migráció az emberi civilizáció szerves része és
megújulásának egyik régóta ismert és használt
mechanizmusa

Migráció nélkül Magyarország sem létezne, s ha mégis, 
akkor sem a Kárpát medencében. 

A „migrációs hegedű“ 2 húrja:

Adaptáció: „megyek a jobbért“

Menekülés: „futok a rossztól“

Vonzó és taszító erők összejátszása



A Homo 
Sapiens
elindul 
Afrikából

Az őslakók 
megérkezése
Ausztráliába

Migráció 
Dél 
Ázsiából  
Európába

A migráció régebbi, mint az általunk ismert civilizációk és környezeti körülmények. A Holocén a 
földtörténet kivételes szakasza, dacára, hogy ezalatt is massziv változások történtek (Szahara és a 
Fekete tenger keletkezése stb).                                                     Forrás: Young and Steffen 2009

A mező-
gazdaság 
kezdete

A nagy folyók (Nilus, 
Tigris, Euphrates, 
Huang Ho) menti 
civilizációk kezdete



A relativ „kiszámítható“ klíma ellenére a Holocént számtalan
migrációs hullám jellemzi (pl. az u.n. népvándorlás kb. 1600 
évvel ezelőtt, ami Európa etnikai összetételét a mai napig
döntően befolyásolja)

Mennyiben határozzák meg környezeti tényezők (klíma, 
ökológiai rendszerek állapota, felhasználható planetáris
készletek /víz, talaj, ásványok/ mennyisége és minősége a 
migráció kezdetét és időbeli lefolyását?

Amennyiben a migrációt, mint általában, több tényező váltja ki, 
milyen erős ebben és mérhető-e a „környezeti szignál“?



Honnan jönnek? Hova mennek?

Kik migrálnak? Hányan vannak?

Ezeket a kérdéseket nemcsak a tudomány teszi
fel és a válaszok sem mindíg tudományosak.



Source: 

SASI Group (University of Sheffield), Newman (University of Michigan) 2006, Net Emigration, 

http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map18_ver5.pdf, accessed 15 February 2007 

Az ország virtuális területe arányos a 

netto relativ kivándorlással

Netto kivándorlás: honnan jönnek

(nemcsak a környezeti migrációt mutatja!)

http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map18_ver5.pdf


Source: 

SASI Group (University of Sheffield), Newman (University of Michigan) 2006,Net Immigration 

http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map17_ver5.pdf, accessed 15 Feb 2007 

Az ország virtuális területe arányos a 

relativ netto bevándorlással

Netto bevándorlás: hova mennek
(nemcsak a környezeti migrációt mutatja!)

http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map17_ver5.pdf


MI A PROBLÉMA NAGYSÁGRENDJE?
• Mennyi a környezetváltozás által

motivált/kényszerített/menekülő migráns?
– 2000: 24 millió (UNHCR 2002).

– 2010: 50 millió (Myers 2005)

– 2016: 64 millió (UNHCR 2016).

– becslés: 2050: 200 millió (IOM 2008, Ban Ki Moon 2009)

– becslés: 2050 után: 700 millió körül (Christian Aid 2007)

Nagy bizonytalanságok, kevés adat, a migránsok
„szűkszavúak“, több kutatás szükséges; 

Hogy lehet mérni a „környezeti szignált“ egy
olyan komplex és gyakran megmásíthatatlan
döntésben mint a migráció?



2017 realitásai. Hogyan fogjuk ezeket orvosolni?
•1 milliárd „megélhetési“ farmer
•1 milliárd alultáplált ember
•2 milliárd ember kiegyensúlyozatlan étrenddel
•1 milliárd városi nyomortanya lakó
•1 milliárd ember egészséges vízellátás nélkül
•2 milliárd ember megfelelő szanitáció nélkül
•2 milliárd ember modern energiaforrások nélkül
Még a nyilvánvaló többszöri figyelembevétel ellenére is
legalább az emberiség egy harmada zárul ki abból az
életviteltől, ami a 21. században elfogadható lenne.
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Természeti extrém események okozta
katasztrófák 1900 és 2007 között
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A világ népsűrűsége és az 1 méteres tengerszint emelkedés által

veszélyeztetett parti területek és folyódelták (2-300 millió ember)

Africa: Nigeria, Cameroon, Gabon, Somalia, Kenya, Tanzania

Asia: Russia, Vietnam, India, Bangladesh, Malaysia, Indonesia

Australia & West Pacific: Papua New Guinea, Australia, Fiji and Sth Pacific Islands

Europe & Middle East: Netherlands, Greenland, Ukraine and UK coastline

South America: Venezuela, Guyan, Suriname, French Guiana, Brazil and Chile 

North America: USA, Canada and Cuba

Source of sea-level rise date:

http://www.geo.arizona.edu/dgesl/research/other/climate_ch

ange_and_sea_level/sea_level_rise/sea_level_rise_old.htm

#images

http://www.geo.arizona.edu/dgesl/research/other/climate_change_and_sea_level/sea_level_rise/sea_level_rise_old.htm#images


A világ

legnagyobb

„veszélygóca“:

kb. 4 milliárd

ember megél-

hetése függ

a Himalája

táplálta vízrend-

szerek állapotától



Az északi félteke száraz övezete



A lakosság évenkénti növekedése %
Az északi félteke száraz övezete vezet.....és Afrika!



A globális

sivatagosodási

sebezhetőség

eloszlása:

a gazdag

országokban

van adaptáció,

a szegényekből

menekülés lesz

a válasz.



A világ gazdagságának eloszlása: a vonzó
és taszító erők földrajzi viszonya

Source: 

WIDER 2006 Wider Angle, No. 2, p4, World Institute for Development Economics Research, UNU, 
Finland



A táguló szakadék:
a vonzó és
taszító erők
viszonyának
fejlödése

Az egy főre jutó jövedelem aránya

Év
leggazdagabb

országok

legszegényebb

országok

1960 30           :           1

1990 60           :           1

2000 80           :           1

Különbségek az elvárható életkorban

Év
leggazdagabb

országok

Legszegényebb

országok

1998 78 45

2002 81 (Japán) 40 (Malawi)



A vidékről

városba

irányuló

és nemzet-

közi

migráció

„célfényei“.



WBGU: az emberi

biztonság hiányának

és a környezeti vál-

tozások össze-

játszásának veszély-

gócai és az azokból

kiinduló fő migrációs

útvonalak



A migráció első fázisa a leggyakrabban a vidékről a városokba
tartó kirajzás, két fő változatban:

-főleg vonzó erök dominálnak: gazdasági fejlődés, jobb kereset
és magasabb életszínvonal (fejlett országok, többé kevésbé
Ázsia)

-főleg taszító erők dominálnak: vidéki szegénység, környezeti
változások (Afrika, száraz övezet, tengerparti közösségek)

Közös eredmények: 

masszív, rendezetlen urbanizáció, főleg a fejlődő országokban.

A határon átkelő és transzkontinentális migráció növekvő
potenciálja és már észlelhető folyamata



1950

(Source: UN Population Division)

A  több mint 5 millió lakosú városok (8) eloszlása



2015

(Source: UN Population Division)

Több mint 5 millió lakosú városok (51). A vidék elnéptelenedése a 
modern migráció első fázisa



Két évtized hibás fejlődési segélyprioritásai hozzájárultak a vidék

elnéptelenedéséhez.

Afrikában sokhelyütt

munkaerőhiány van 

a mezőgazdaságban, 

míg a városi nyomor-

negyedek túlnépe-

sednek és az inter-

kontinentális migráció

poteciálja nő.



A trend a segély

politikában

kezd változni

ugyan, de későn!

Már több mint

50%-a az

emberiségnek

városlakó.



Afrika népesedési statisztikája (The Guardian 2016 január 11)

1980    477 millió lakos*

2016 1200 millió lakos (évi növekedés 30 millió) 

2050 2400 millió lakos (évi növekedés 42 millió) 54%a a világ szaporulatnak

2100 3200 millió lakos 82%a a világ szaporulatnak

*Afrikában a gazdasági fejlődés később és lassabban indult el. Nem csökkent
úgy a szülni képes asszonyok termékenysége sem mint ahogy ázsiai és latin
amerikai példák alapján elvárták.

Mégha az előrejelzések túl pesszimisták is lennének, a „szellem már
kiröppent a palackból“.



Energiahasznosítás Afrikában: 
Délafrika szén, Északafrika gáz és olaj, 

Középafrika vízerő, de kevés. Egyenetlen eloszlás.
Elenyésző geothermal, szél és napenergia hasznosítás



Az afrikai migráció két, nem nagyon ismert arca:

A „láthatalan“ migráció:

Minden Európában felbukkanó afrikai migránsra 9 jut aki Afrikán
belül próbál szerencsét („Afrikai jéghegy“). Ez okozza, hogy Afrika a 
leggyorsabban városiasodó kontinens. (2015-ben 80 millió ember élt
ott 3 millió vagy több lakosú városban). Nagyrészt a vidéki nyomorból
való menekülés, mintsem a gazdasági fejlődés vonzása miatt.

A „megbízott“ migráns:

A (főleg nyugatafrikai) nagycsalád egy kiválasztott fiatal férfitagját
Európába juttatja, hogy onnan támogassa az otthon maradottakat. 
Illegális „win-win“  esetek lehetségesek.



A világ élelmezési körképe és perspektívája

• Az utóbbi években több élemiszer fogyott mint amennyit termeltünk. A világ

tartalékai fogynak.

• A jelenlegi 7 millárd emberből 9 (vagy 10) milliard lesz 2050-re és legalább

11milliárd 2100-ra.

• Afrikában sokhelyütt még ma is kizsigerlő mezőgazdaság folyik. Ha semmi

sem változik, 2050-re a kontinensen szükséges élemiszernek csupán 13%-át

lesz képes Afrika maga megtermelni!

• A világ élelmiszerigénye 2050-re a jelenlegihez képest 70-100 %-al fog nőni.  

(SDGs…)

Ennek eléréséhez minimum évi 2% termésnövekedés szükséges globálisan

/33 éven keresztül/!



Millennium Ecosystem Assessment 2005 néhány
megállapítása a világ száraz övezeteiről

• 10 - 20 %-a a száraz övezetek termőföldje már degradált.

• A száraz övezet ökoszisztémáira egyre nő a nyomás, hogy
emberek és állatok táplálékát és vízigényét biztosítsák.

• A klímaváltozás előreláthatóan növelni fogja a vízhiányt, pont ott, 
ahol már ma is szűkös a készlet.

• Az aszályok gyakorisága megnő és folytonos visszatértük térdre
kényszerítheti az érintett társadalmak ellenálló- és
alkalmazkodóképességét.

Source: MA. 2005: Ecosystems and Human 

Well-being: Desertification Synthesis. World 

Resources Institute, Washington, DC.



346.5 M t

40.6 M t22.1 M t

92.5 M t

31.4 M t

25.4 M t

37.8 M t

29.3 M t
30.0 M t

180.6 M t

41.5 M t

0.780

0,610

0.632

0.424

0.583

0.447

0.523

0.691

0.560

0.6910.805

0.822

0.349

0,349

0.312

0.248

0.255

0.255

0.237

0.286

0.247

0.3000.354

0.417

Hol és hogyan lehet növelni a világ kukoricatermelését?

Production potential

940.3 x 106 t (= 100%)

Production w/o management

296.7 x 106 t (= 31.6%)

Production & management

648.5 x 106 t (= 69.0%)

Mod, after EC Oerke, unpublished



Gabonafajták

csapadékfüggő

termelési

potenciáljának

változása

2080-ig (öntözés

nélkül).

Az észak nyer,

a dél veszít!
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A vízgyűjtők közti víztranszfer rendszer segít, hogy
a vízkészlet az igényhelyekre jusson.
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Szignifikáns változások várhatók Dél Afrika

középhőmérsékletében (Schulze 2011)
2050 körül 2090 körül

Az idő múlásával gyorsul a hőmérséklet emelkedése



• Fejlett víz- és mezőgazdasága dacára Dél Afrika már most
élelmiszerimportra szorul.

• A fennmaradó fejlesztéspotenciálok „végesek“.

• A klímaváltozás nem sok jót igér Afrika déli részének.

• A lakosság nő és Dél-Afrika is (ma még) migrációs cél.

• De Fokvárostól a Déli Sarkig csak tenger van (és az ember
köztudottan szárazföldi lény).

• A mainál sokkal nagyobb afrikai migrációs hullám -ultima ratio- csak
észak felé tud elszabadulni.



Vízzel kapcsolatos potenciális környezeti 
”billenőpontok” és
ezek globális
eloszlása:
”az ígéret földje”,
ha egyáltalán,
akkor északon van.
Üdvözöljük az Arktisz 
századában!



Köszönöm

figyelmüket!



A következő kutatók és intézmények
eredményeinek felhasználásáért a megadott
forrásokon kívül köszönet illeti
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