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21. SZÁZADI FÉLELMEK DRÁMAI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSOKTÓL 
 

Dr. Koppány György1 
 
 

ÖsszefoglalásA dolgozat rövid áttekintést nyújt az utóbbi években végzett nemzetközi kutatásokról, 
amelyek megfigyelések és elméleti éghajlati modellek, valamint paleoklimatológiai vizsgálatok segítségével 
foglalkoznak a globális illetve arktikus hőmérsékletváltozásokkal. A különböző kutatási módszerek lehetővé 
teszik a jelentős hőmérsékletváltozások kimutatását az évtizedes-évszázados (szekuláris) ingadozásoktól a 
százezeréves, sőt évmilliós időskálán bekövetkezett változásokig. A gyors és jelentős hőmérsékletingadozások, 
amelyek elsősorban a magasabb földrajzi szélességekre jellemzők, a kutatók véleménye szerint a hőt szállító 
tengeráramlások, illetve az ezekkel kapcsolatban lévő mélytengeri áramlások erősségének változásaira 
vezethetők vissza. A glaciológiai kutatások arra a megállapításra vezettek, hogy Grönland jégtakarója az utolsó 
100 év során lényegesen nem változott, az Antarktiszé pedig kissé növekedett. A globális hőmérséklet 
emelkedése esetén a sarki jégtakaró ezer- vagy tízezeréves időskálán változhat jelentősen. A másodfajú 
előrejelzések ismertetésekor a szerző kritikai észrevételt tesz az antropogén szén-dioxid kibocsátás hosszútávú 
becslését illetően. Ezenkívül rámutat a fosszilis tüzelőanyag helyettesítésének egyik lehetséges módjára. 

 
Az éghajlat esetleges változásával kapcsolatban a legtöbbet emlegetett téma a várható 

globális fölmelegedés, amit főleg a szén-dioxid kibocsátás miatt növekvő üvegházhatás okoz. 
A hőmérséklet emelkedésének várható következménye a gleccserek és a sarki hótakaró 
olvadása, valamint ennek következtében a tenger szintjének emelkedése. Tény, hogy a 
gleccserek olvadása a 19. század óta folyamatban van, és a tenger szintje 100 év alatt kb. 10-
40 cm-t emelkedett. Grönland és az Antarktisz hótakarójának elolvadása következtében a 
világóceán szintje kb. 60 méterrel megemelkedne. Kérdés, hogy ennek van-e reális 
lehetősége. Itt most mellőzöm annak a kérdésnek elemzését, hogy szakmai vita tárgya: az 
észlelt néhány tized fokos melegedés az éghajlat természetes ingadozásának vagy emberi 
tevékenységnek tudható-e be (Mészáros E., 1996, Czelnay R.,l997) 

Az 1980-as években az USA Energiaügyi Minisztériuma megbízásából, több bizottság 
bevonásával, a nemzetközi kutatások eredményeiről összefoglaló jelentést készítettek, és 
megállapították, hogy az utolsó 100 évben Grönland jégtakarója lényegében nem változott, az 
Antarktisz jégtakarója pedig kissé növekedett. Ennek oka, hogy a 2-3 km magas jégplatókon 
az uralkodó hőmérséklet mélyen a fagypont alatt van, ha pedig a hőmérséklet akár néhány 
fokot emelkedik, annak következménye, hogy a levegő több vígőzt tud befogadni, ezért több 
hó esik. További következmény, hogy a növekvő hótakaróból több jéghegy szakad le, így a 
szubarktikus illetve szubantarktikus tengerek vizét az elolvadó jéghegyek hűtik, ezzel együtt 
pedig a fölötte lévő levegő is hűl. Így jöhet létre egy a melegedést fékező, negatív 
visszacsatolás. A jövőre vonatkozóan arra a következetésre jutottak, hogy  ha a globális 
hőmérséklet emelkedik, a sarkvidékek jégtakarójának jelentősebb változása csupán 1000 éves 
időskálán következik be. Az Antarktiszon még hosszabb idő alatt (Glaciers, ice, and sea level 
effect of CO2-induced climatic change, 1985). 

Tartós melegedésre először az 1930-as évek végén figyeltek fel, kiderült ugyanis, hogy 
Észak-Európa és az Észak-Atlanti óceán felett a 19. század vége óta jelentős 
hőmérsékletemelkedés következett be. Péczely (1981) négy arktikus állomás (Spitzbergák, 
Dickson, Barrow és Angmagssalik) adataiból kimutatta, hogy az Arktisz térségében 1912-
1938 között átlagosan 3.3, a Spitzbergákon 6.8 fokos melegedés történt az évi 
középhőmérsékletekben. Első lehetséges magyarázatként fölmerült a föltételezett 
üvegházhatás erősödése. Csakhogy az 1938 utáni évtizedekben tapasztalt tartós lehűlés ezt a 
magyarázatot megcáfolta. Hasonló melegedés történt Norvégiától Észak-Uralig Észak-
Európában a 19. század végétől 1940-ig (Koppány, 2000). Ezen a területen 1-3 C fokos  
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emelkedés történt az évi középhőmérsékletek 5 éves átlagaiban. 1940 után azonban tartós 
lehűlés következett be. Ezen hőmérsékletváltozásokért valószínűleg az Észak-Atlanti 
tengeráramlás erősödése illetve gyengülése felelős. Az Északi-jeges tenger az Atlanti-óceán 
felé nyitott, a Csendes-óceán felől a keskeny Bering-szoros zárja el. Tehát hőszállítás 
tengeráramlások révén csak az Atlanti-óceán felől lehetséges. Az Atlanti-óceán északi részén 
a tengeráramlások által közvetített hőszállítás nagyságrendjét 1015 W-ra becsülik   (The 
Global Climate System, 1987), míg az egész földkorongra érkező napsugárzás 1.2x1017W. A 
60. szélesség és a pólus közötti régió területe a teljes földfelszínnek 6.7 %-a. 

Ma már általánosan ismert, hogy a globális átlaghőmérséklet a 19. század végétől 1940-ig 
emelkedett, mintegy 0.5 C fokot, ezt követően lassú hűlés történt az 1970-es évek közepéig, 
majd ismét  melegedés kezdődött, ami a legutóbbi évekig folytatódott (1.ábra). 

 
1. ábra. A globális átlaghőmérséklet (szárazföldi és tengerfelszíni) évi eltérései az 1961-1990 
évek átlagától 1861-től 1994-ig. A folytonos görbe a simított adatsort, a szaggatott görbe az 

IPCC (1996) által számított súlyozott simítást jelentik. 

 
Az IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) keretében működő és felkért 

tudósokból álló nemzetközi munkacsoport időközönként terjedelmes jelentést állít össze a 
Föld-légkör rendszer állapotáról, a legutóbbi években tapasztalt változásokról, továbbá 
másodfajú előrejelzéseket is készít a várható változásokról. A másodfajú előrejelzés 
kötőszavai: ha,... akkor...  . Ilyen előrejelzés pl.: ha a szén-dioxid emisszió az 1984-93. 
évtizedhez hasonló mértékben folytatódik, akkor 160 éven belül a légköri CO2 
megduplázódik. (Empirikus becslés szerint a CO2 duplázódásakor a globális hőmérséklet 
mintegy 2.5 C fokkal emelkedik.) IPCC modellekkel végzett számítások szerint, ha a CO2 
kibocsátást lecsökkentik az 1990-es szintre kb. 40, 140 vagy 240 év alatt, majd fokozatosan 
tovább csökkentik, akkor a következő értékek várhatók  (Climate Change 1995. The Science 
of Climate Change) : 
 

 ppmv a légköri C 
tömege (1014 kg)

a légköri CO2 
tömege (1015 kg) 

jelenleg (2000) 360 6,3 2,3 
korlátozás határideje 

2040 450 7,8 2,8 
2140 650 11,2 4,1 
2240 1000 17,2 6,3 
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IPCC modelleket  használtak annak kiszámítására, hogy a kibocsátás milyen mértékű 
korlátozása vezethet a légköri szén-dioxid stabilizálásához 450 ill. 750 ppmv szinten. 

Ezek a számítások hallgatólagosan föltételezik, hogy a fosszilis tüzelőanyagok 
égetésének mértéke kizárólag az emberi elhatározáson múlik. Bár a föllelhető és kiaknázható 
készletek becslései elég  bizonytalanok, egy biztos: a kitermelésük egyre nehezebb és 
költségesebb. A kőolaj hordónkénti ára 1974-től 2000-ig 4 dollárról kb. 28 dollárra 
emelkedett, vagyis nominális értéke hétszeresre nőtt, addig a dollár inflálódása miatt az 1974-
es l dollár 2000-ben kb. 2.2 dollárral ekvivalens. Ez azt jelenti, hogy az olaj ára azonos dollár 
értékkel számolva 26 év alatt megháromszorozódott. A kőszén és a földgáz árának változását 
nehezebb követni, mivel országonként igen változó. Azért megemlíthető, hogy pl. hazánkban 
az 1970-es években az évi szénkitermelés 30 millió tonna volt, ma ennek kb. a fele. Nem 
föltétlenül azért, mert nincs több szén a föld alatt, hanem azért, mert túl drága lenne a 
kiaknázása.  

Anélkül, hogy az emberi tevékenységnek az éghajlatra gyakorolt hatását lekicsinyelnénk, 
meg kell jegyeznünk, hogy az 1990-es évek elején grönlandi jégmintákon végzett vizsgálatok 
szerint az elmúlt 250 ezer évben – az utolsó 10 ezer évet leszámítva – drámai 
hőmérsékletváltozások mentek végbe alig néhány évtized alatt (2.ábra). A B.P. 10.000-
11.0000 évek között mintegy 24 ilyen esetet rekonstruáltak (Dansgaard W. et al., 1993). 
Ezeket a helyenként 7-8 C fokot is meghaladó hőmérsékletváltozásokat a Broecker-féle  
mélytengeri áramlások leállásával illetve beindulásával hozták összefüggésbe (Czelnay R., 
1999). 
 

2. ábra. Dansgaard kutatócsoportja a grönlandi jégkupolában két helyen 3000 m-es 
mélyfúrást végzett. A kapott jégminták alapján készítették az itt látható, 110 ezer évre 

visszamenő nagyon pontos és részletes hőmérsékleti rekonstrukciót. 

 
A meglepő ebben az, hogy a legutolsó 10 ezer évben a gyors hőmérsékletváltozások 

megszűntek, és az éghajlat váratlanul stabilizálódott. Ezalatt a 10 ezer év alatt kezdődött a 
növénytermesztés, továbbá az emberi civilizációk kialakulása, városok építése. Az ember 
addigi vándorló életmódját fölváltotta a letelepedett életmód. 

A fosszilis tüzelőanyag készletek kitermelésének drágulása arra kényszeríti az embert, 
hogy energia igényeit más forrásokból elégítse ki. Egyik lehetséges energiaforrás a 
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földkorongra évente érkező napsugárzás, amelynek 30%-os albedóval csökkentett mennyisége 
3.86x1024 J/év, a bioszférában elraktározott kémiai energia becsült mennyisége kb. 4x1022 
J/év (Koppány,1998), az emberiség energia fogyasztása 1995-ben 5x1020 J/év (3. ábra). A 
bioszférában évente elraktározott kémiai energia technikai hasznosításának számos módja 
van, ezek közül csak egyet említek: a cukor átalakítható alkohollá, ami nagy fűtőértékű 
tüzelőanyag. Egy kg szesz fűtőértéke a benzin fűtőértékének kb. 64%-a, illetve egy kg kőszén 
fűtőértékének 91%-a.  
 

3. ábra. A napenergia, a bioszférában elraktározott kémiai energia és az emberiség évi 
energiafogyasztásának nagyságrendi összehasonlítása 

 
                                                                                                                 

A földtörténet utolsó 570 millió évében a légköri szén-dioxid tömege átlagosan 5-szöröse 
volt a jelenleginek, de pl. a karbon elején 12-szer több szén-dioxid volt a légkörben, mint 
napjainkban. Az utolsó 140 millió évben a légköri szén-dioxid tömege fokozatosan csökkent, 
a kutatók véleménye szerint beépült a litoszférába, zömmel nem elégethető kőzetekbe 
(mészkő, dolomit, márvány stb.). A légköri szén-dioxid tömegének a fanerozoikum idején 
lejátszódó változásait a 4. ábra szemlélteti. 
 

Összefoglalva: a 20. század közepén az ember büszkén hirdette, hogy a tudomány 
hatalmával képes átalakítani a természetet, és csaknem korlátlanul kihasználni a természet 
erőit. A 20. század végére megrémült a tudomány hatalmától, és attól fél, hogy olyan erők 
birtokába jutott, amelyek elpusztíthatják a földi életet. Ha azonban összehasonlítjuk a jelenkor 
változásait a földtörténet során – emberi beavatkozás nélkül – bekövetkezett változásokkal, 
akkor félelmünket túlzottnak fogjuk érezni. Valaki nagyon tömören úgy fogalmazott: nem az 
éghajlatunk változott meg napjainkban, hanem mi vagyunk túl fiatalok. 
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4. ábra. A légkör szén-dioxid tömegének alakulása a fanerozoikumban (felül) és a globális 
hőmérséklet eltérése a jelenlegitől (lent) 
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