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tudod-e?
 

 
 

Mit tudunk a globális felmelegedésről? 

A meteorológiai megfigyelések kezdetei óta 
feltűnt a kutatóknak, hogy a légköri hőmérsék-
let időben változó értékeket, nagyobb időperió-
dusra ez a változás fokozatos növekvést mutat.  

A természettudományok fejlődése során a 
XIX. század végére jutottak a tudósok oda, 
hogy ennek a jelenségnek az okát magyarázni 
tudják. A jelenség bonyolultsága az oka, hogy 
még napjainkban sem sikerült tisztázni egyér-
telműen a globális felmelegedés törvényszerű-
ségei közti összefüggéseket, ezért a jövőre vo-
natkozó prognózisok még sok bizonytalanságot 
tartalmaznak. 

 

 
1. ábra 

A globális hőmérséklet változása időben 

Az üvegházhatás és a klímaváltozás közötti összefüggést először Svante Arrhenius, 
svéd kémikus írta le 1896-ban. Az első komolyabb klímakutatások az 1950-es években 
kezdődtek. A globális felmelegedés gyorsulásáról már 1952-ben bizonyítékokat szolgál-
tattak a kutatók. Az emberiség jövőjével foglalkozó gondolkodók értékelni kezdték en-
nek következményeit. 1972 júniusában Stockholmban első alkalommal szervezett az 
ENSZ konferenciát az emberi környezet megóvása érdekében. A konferencián napi-
rendre került az üvegházhatású gázok emissziójának és a légköri aeroszolterhelés csök-
kentésének kérdése. A résztvevők döntöttek egy környezetvédelemmel foglalkozó 
ENSZ-program, az UNEP elindításáról. Továbbá javaslatot tettek arra, hogy a Tudo-
mányos Uniók Nemzetközi Tanácsa (ICSU) és a Meteorológiai Világszövetség (WMO) 
együttműködésével létrejött terv, a Globális Légkörkutatási Program (GARP) keretében 
foglalkozzanak az éghajlati folyamatok behatóbb tanulmányozásával. A GARP irányító 
testülete 1974 novemberében Budapesten tartott ülésén elhatározta egy klímadinamikai 
alapprogram létrehozását, valamint ismertette az elvégzendő feladatokat. A WMO 
1979-ben megrendezte az első Globális Éghajlati Konferenciát, amely felhívást intézett 
az országok kormányaihoz, hogy „előzzék meg az ember előidézte éghajlatváltozás ne-
gatív hatásait, illetve készüljenek fel rájuk”. Hat évvel később, a Villachban (Ausztria) 
megtartott konferencián valamennyi üvegházhatású gázt bevonták a globális felmelege-
dés értékelésébe. Ennek eredményeként egy becslést készítettek, amely szerint a légkör-
ben lévő üvegházhatású gázok száma 2030-ra megkétszereződik. Egyre sürgetőbbé vált 
az éghajlati válság elkerülésére törekvő nemzetközi együttműködés. Megtervezték, hogy 
2009-ig a „Nemzetközi Sarki Év” keretében 66 nemzet nagyszámú tudósa komplex ku-
tatásokat végez a sarkvidékeken, aminek keretében Kanada és Szibéria közötti jégpán-
célt léghajóval vizsgálják, átfogó térképet készítenek a kanadai partoknál történő jégol-
vadásokról. 
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Az éghajlattudósok szerint a növekvő globális klímaváltozás a nemzeteket, államo-
kat, vállalatokat és egyéneket is arra kell késztesse, hogy radikális intézkedésekkel csök-
kentsék a hatásokat (üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése) és felkészüljenek 
az alkalmazkodásra is. 1992-ben az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (United 
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) intézményi kereteket biztosít 
az éghajlatváltozás kezelésére. A keretegyezményt kiegészítő Kiotói jegyzőkönyvben az 
aláíró fejlett országok vállalták, hogy üvegházgáz-kibocsátásaikat átlagosan 5,8%-kal 
csökkentik 2012-ig (1997. december 11-én Kiotóban fogadták el, az A.E.Á. kivételével). 
2009 decemberében Koppenhágában az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmény kon-
ferenciáján összegyűltek a világ vezetői, megtárgyalni, hogy milyen módon és arányban 
tudnák csökkenteni a globális széndioxid-kibocsátást. 

A földi éghajlati viszonyokat nagyon bonyolult rendszer szabályozza. Az éghajlat 
stabilitásához az kell, hogy a Föld légköréből annyi energia jusson ki, mint amennyi oda 
(főleg a napsugárzásból, kisebb részt a Föld belső hőjéből) bekerül. A Földet körülvevő 
atmoszféra természetes üvegházhatása biztosítja, hogy a Föld felszínének átlaghőmér-
séklete 19 °C legyen. Az a tény, hogy ez az érték változó, a Föld és Nap viszonyától, 
ezek kölcsönhatásából származó energiaviszonyoktól, az emberi tevékenység által aka-
dályozott (üvegházhatású gázok mennyisége) energiamérleg állandóságától függ.  

Az éghajlatváltozásra ható ismert természetes tényezők: a Föld pályaelemeinek, a 
napciklus, a napállandó változása, a vulkáni tevékenység.  

A Föld pályaelemei nagyléptékű változásának a földi hőmérsékleti viszonyokra való 
hatásáról Milutyin Milankovity, szerb meteorológus dolgozott ki egy elméletet még az 
1920-as években, ami tekintetbe veszi a Föld pályaelemeinek periodikus változását: az 
excentricitás 100 és 410 ezer éves periódusokkal változik, a földtengely és a pálya által 
bezárt szög 41 ezer éves periódussal változik, ezen kívül a Nap és a Hold tömegvonzá-
sából, valamint a Föld lapultságából eredő precesszió 21 ezer éves ciklust mutat. Ezek a 
változások hatással vannak a napsugárzás földfelszíni eloszlására. Elméletének hiányos-
sága, hogy figyelmen kívül hagyja a többi tényező hatását. 

 

 
2. ábra 

A napfoltok, a légköri CO2 koncentrációjának változása 
1. Napfoltok száma, 2. légköri CO2  koncentráció  

(az 1960-as évekig tengerszinten, azután a Mauna Loa–Hawai hegyen mérve) 3. hőmérsékletváltozás 
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A napfolttevékenység és a globális hőmérséklet ciklikus változásai közti egyértelmű 
kapcsolatra elsőször Knud Lassen, dán kutató hívta fel a figyelmet. A megfigyelhető nap-
foltok száma és intenzitása változó, elhelyezkedésük egyenetlen; a változás ciklusa 11,2 
éves. A napciklus minimumán csak néhány napfolt látható, sőt, időnként egy sem. Ké-
sőbb az Egyenlítő két oldalán szimmetrikusan, magas szélességi körökön jelennek meg, és 
az Egyenlítő felé vándorolnak, miközben újabbak alakulnak ki. A napfoltok általában pá-
rokban jelennek meg a két féltekén, és környezetükben ellentétes a mágneses térerő elője-
le. A legtöbb napfolt a napciklus végén, az északi és déli mágneses pólus felcserélődésekor 
látható. A 11 éves, rövid periódusú cikluson kívül ismert egy hosszabb, 72-82,5 év között 
változó hosszú ciklus is. Archív adatokból arra következtettek, hogy ez a ciklus 1784. és 
1867. között volt a leghosszabb (82,5 éves), az azóta kimutatott hét periódus egyre rövi-
debb. A napfolttevékenység intenzitását az elmúlt 1000 évre az antarktiszi és a grönlandi 
jégminták berillium-10 izotóp-tartalmából becsülik meg. A globális felmelegedés mértéké-
nek növekedését nem lehet a felállított hipotézis szerint csak a napfolttevékenység ciklusa-
ival magyarázni, amint azt Lassen is beismerte.  

A napállandó értékek méréséből kiderült, hogy az időben változik, fluktuációja né-
hány tized Wm−2 értékű növekedést mutat. Erre több tudományos magyarázat is szüle-
tett – a Nap energiasugárzása évmilliókban mérhető időskálán növekszik.  

A Nap – életének egy korábbi szakaszában – kozmikus porfelhőn haladt keresztül, 
amely akár évmilliókig is eltarthatott, és időszakosan a napállandó értéke kisebb is volt a 
mainál. A napállandó értékében történő 1%-os csökkenés hatása a földfelszín átlaghő-
mérsékletének akár 0,7-0,8 °C-os csökkenését is maga után vonhatja. 

Vulkáni tevékenység során a tűzhányók kitörésekor nagy mennyiségű vulkáni hamu, 
vízgőz, szén-dioxid, por és kén-dioxid jut a troposzférába. A por és hamu (fényszórás 
és elnyelés eredményeként) csökkenti a földfelszínre jutó napsugárzás mennyiségét 
ezért, hőmérséklet csökkentő hatása van. Megfelelő légköri körülmények között a szi-
lárd részecskék leülepednek, vagy kimossa a csapadék a légkörből őket, viszont a víz-
gőz, a kén-dioxid és a vízpárával képződő kénessav – szol formában – üvegházhatásúak 
és hőmérséklet emelő hatást eredményeznek. 

A földi éghajlati viszonyok természetes hatásai között meg kell említenünk a Föld 
óceánjainak magas hőkapacitása miatti kiegyenlítő hatását (a vízgőzben a molekulák nö-
velik az üvegházhatást, a felmelegedést, ugyanakkor a vízfelület párolgása hőt von el, 
hűtő hatása van).  

 

 
4. ábra 

Az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének aránya 
 

Az elmúlt ötven évben megfigyelt melegedés, sok kutató szerint, emberi tevékeny-
ség eredménye. A változások mérését és a kiváltó okok meghatározását célzó tanulmá-
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nyok egybehangzóan emberi eredetű növekvő hatást mutatnak ki. Az emberi tevékeny-
ségből (erdőirtás, közlekedési járművek, ipari létesítmények, gyógyászat stb.) eredő 
üvegházhatású gázok (a CO2, a metán, nitrogén-oxidok, a halogénezett szénhidrogén) 
légköri felmelegedést okoznak.  

A XX. században a globális felmelegedés (0,2-0,6 °C-kal növekedett a globális föld-
felszíni hőmérséklet, a szárazföldi területek jobban melegedtek, mint az óceánok, na-
gyobb volt a hőmérséklet-növekedés mint az elmúlt ezer év bármely évszázadában; az 
évezred legmelegebb évtizede az 1990-es volt) oka lehetett az alábbi ökológiai változá-
soknak:  

1950. és 2000. között a földfelszín napi hőmérsékleti ingadozása csökkent a száraz-
földön, az éjszakai minimumok kétszer olyan gyorsan emelkedtek, mint a nappali ma-
ximumok. Majdnem az összes szárazföldi területen csökkent a fagyos napok száma. 
Erőteljesebb lett a vízkörforgás, 5-10%-kal nőtt a csapadékmennyiség az északi félteke 
szárazföldjein, néhány kivételtől eltekintve (észak- és nyugat-afrikai országok). 

Az esőerdők irtása nagymértékben 
égéssel történik, ami során nagy mennyi-
ségű szén-dioxid jut a levegőbe. Amikor 
kivágják az erdőket, a fotoszintézis mérté-
ke csökken, így csökken a természetes le-
hetősége a szén-dioxid megkötésének. Az 
utóbbi 10-15 év során átlagosan évente 1 
milliárd tonnával kerül több szén-dioxid a 
légkörbe. Az erdőirtás miatt keletkezett 
szén-dioxid mennyiségét a légkör teljes 
szén-dioxid mennyiségének egyharmadára 
becsülik.  

 

 
4. ábra 

 Légköri CO2 - koncentráció változása 

Míg 4105 éven keresztül a légköri CO2 mennyiség 300ppm alatt volt, az utolsó évti-
zedben 350ppm értékre nőtt, ami egyértelműen az emberi tevékenységből származó 
növekedésre utal. 

A kutatók általános előrejelzései szerint az Északi-sarkvidéken elsősorban a téli át-
laghőmérséklet fog növekedni. Az éjszakai átlaghőmérsékletek növekedése meg fogja 
haladni a nappali középhőmérsékletekét. A közepes földrajzi szélességeken, vagyis 
Észak-Amerika és Európa nagy részén, továbbá Dél-Amerika egy részén nyáron több 
forró napra kell majd számítani. A legaggasztóbb előrejelzések azt mutatják, hogy több 
lesz a rendkívüli időjárási esemény, például tartós aszály és árvíz, s ezek hosszabb ideig 
fognak tartani. A hőmérséklet emelkedése fokozza a tengereken és a szárazföldeken a 
víz párolgását, ennek következtében több csapadékra számíthatunk. Nem csak a felme-
legedés fog előidézni változásokat; a fokozott energiaáramlás következtében felerősöd-
hetnek a hóviharok is. Nagy helyi hőmérséklet-ingadozások következtében kialakuló vi-
harok okozta áradások erodálhatják a talaj felső rétegeit, míg máshol a talaj elsivatago-
sodása következik be a szárazság miatt. Gyakoribb és erőteljesebb szélviharok képződ-
hetnek, a tengerparti területeket elmoshatja az eső, ezzel egyidejűleg hatalmas kontinen-
tális területek még jobban kiszáradnak. 

A globális felmelegedés következtében nem csak a sarki jég olvad, hanem a jégtaka-
ró olvadásának következtében emelkedik a tengerek vízszintje (a melegebb tengervíznek 
nagyobb a térfogata, a szárazföldi jégtakaró olvadása növeli a tengervíz mennyiséget). A 
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vízszintemelkedés a kicsi szigetországokat és az alacsonyan fekvő tengerparti területeket 
veszélyezteti. A globális felmelegedés okozta jégolvadás miatt hatalmas tömegű édesvíz 
kerülhet az Atlanti-óceánba, aminek következtében lelassulhat, irányt változtathat vagy 
akár meg is szűnhet a Golf-áramlás. Emiatt több mint 10 °C-ot is csökkenhet Észak-
Európa téli középhőmérséklete. A Golf-áramlást a Grönlandi-tenger jég borította vizei-
ben végbemenő folyamat tartja mozgásban. Amikor a tengervíz kezd megfagyni, a fo-
lyékony halmazállapotban maradó víz sótartalma és sűrűsége megnő. A sűrűbb víztö-
megek lassan lesüllyednek a tengerfenékre, és útjukat a Déli-sark irányába veszik, lehe-
tővé téve ezzel meleg víztömegek vonulását a trópusokról a sarkvidékek felé. A Golf-
áramlás egyik eleme a gigantikus „szállítószalagnak”, amely átszeli az óceánokat az egyik 
sarkvidéktől a másikig. A Golf-áramlat, illetve meghosszabbításai jelentősen befolyásol-
ják azon szárazföldi területek éghajlatát, amelyek közelében elhaladnak. Az észak-atlanti 
áramlat jóval melegebbé teszi Nyugat-Európa éghajlatát, és különösen az észak-európai 
teleket, mint amilyenek nélküle lennének. Például, januárban Norvégia tengerparti terü-
letei átlagban mintegy 30 °-kal melegebbek, mint az azonos szélességi fokon fekvő 
észak-kanadai kontinentális területek. Ha nagyobb ütemű jégolvadás miatt az Északi-
sarkvidéken nagyobb tömegű édesvíz jut a tengerbe, és felhígítja azt, akkor fokozatosan 
leállhat a sűrűbb víztömegek tengerfenékre való süllyedése, vagyis gyengülhet a Golf-
áramlat. Egyes vélemények szerint a Golf-áramlás délebbre tolódása a következő né-
hány évtizedben már éreztetni fogja a hatását Észak-Európában, a nagy lehűlés pedig 
200 év alatt következhet be. A jégolvadásnak más következménye is lehet. Pl. ha a Föld 
hőmérséklete 5o-al emelkedik, akkor felolvad az összefüggő jégtakaró a föld alatt Szibé-
riában, aminek 10%-a jégkristályokba, klatrát-szerkezetbe épült metán.. Ha mindez fel-
szabadul (a jelenség Nyugat-Szibériában már zajlik), akkor összesen 450 milliárd tonna 
metán jut a légkörbe, amelynek üvegházhatása 23-szor nagyobb, mint az azonos meny-
nyiségű CO2-é. A légkörbe jutó metán és más illó szénhidrogén mennyiségét az emberi-
ség felgyorsuló szaporulatát maga után vonó élelmezési gondok megoldására növelt 
szarvasmarha állomány, mezőgazdasági termelés nagymértékű növekedése is jelentősen 
fokozza (mivel a kérődző állatok emésztése során a takarmány lebomlásakor jelentős 
mennyiségű metán keletkezik.). 

Mindezek érzékeltetik, hogy a klímaváltozási folyamatok nagy hatással vannak vilá-
gunk emberiségének jövőjére. A nemzetközi életet meghatározó mindenkori politikai 
vezető hatóságainak ez - a gazdasági élet összehangolása mellett - legégetőbb problémá-
jává vált. Ezt bizonyítja a 2011. április 4-re összehívott utolsó klímacsúcs Bangkokban, 
amely tanácskozáson 180 ország 2000 szakértője próbál megfelelő intézkedésekkel a 
Föld lakosságának jövőt biztosító eredményeket elérni.  
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