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1. fejezet - Éghajlatváltozás, hatások,
válaszadás
1. I. Természettudományos alapok (1-5 fejezet), az
éghajlat megfigyelt változásai
1.1. 1.1. A huszadik század éghajlata
E pontban a Világ éghajlatának megfigyelt alakulását mutatjuk be néhány jellemző grafikon és térkép
segítségével. A hőmérséklet alakulását a Föld és az egyes kontinensek felszín közeli léghőmérsékletének évi
átlagait a 2.2 pontban foglaljuk össze. Itt ennek a mennyiségnek a trendjeit ábrázoljuk évszakonként az 19792005 évek között (1.1. ábra), illetve a hőmérséklet alakulásának a magassággal való változását (1.2. ábra)
mutatjuk be.

1.1 ábra A felszíni hőmérséklet lineáris trendjei (oC/10) év, az egyes évszakokban (a hónapok kezdőbetűi
szerint), Az 5 %-os szinten szignifikáns trendeket a + jel emeli ki. (Forrás: IPCC 2007: 3.10 ábra)

1
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Éghajlatváltozás, hatások, válaszadás

1.2 ábra A levegő hőmérséklete globális átlagban (A-D sorrendben) a sztratoszférában, a felső troposzférában,
az alsó troposzférában és a felszín közelében. A két felső réteg adatai műholdakról történő mikrohullámú
szondázásból származnak, a harmadik vegyesen műholdas és rádiószondás méréseken alapszik, míg a legalsó
szint hőmérsékleti anomáliáinak alakulása a felszíni méréseken. Valamennyi eltérés az 1979-1997 évek
átlagához viszonyított érték. A sztratoszféra azért hűl, mert hiányzik az energiamérlegéből az üvegház-gázok
által elnyert energia, és a melegedés is magasabbra emeli a tropopauzát (Forrás: IPCC, 2007: 3.17 ábra).
A következőkben más éghajlati mutatókkal foglalkozunk, kerülve a tengerszint és a hótakaró alakulását, hiszen
e két mennyiség szintén szerepel a 2.2 pontban. Elsőként az 1.3. ábrán a szárazföldek globális csapadékát
láthatjuk, amely nincs szinkronban a hőmérséklettel.

1.3. ábra A szárazföldek csapadékának eltérései 1900-2005 évek között földi átlagban az 1981-2000 évekhez
viszonyítva, különböző szerzők rekonstrukciója alapján. A sima görbék évtizedes mozgó átlagok. Az eltérések
fő oka, hogy a csapadék térben is meglehetősen szeszélyes eloszlású. Emiatt a felhasznált állomáshálózat
eltérései befolyásolják az eredményt. (Forrás: IPCC 2007: 3.10 ábra)
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1.4. ábra A Palmer-féle Aszályindex (PDSI) alakulása 1900 és 2002 között a szárazföldek felett (felül). A piros
és narancssárga szín a talaj felső rétegeinek szárazabbá válását, a zöld és a kék pedig nedvesebbé válását jelzi. A
globális átlag (alul) egyértelmű szárazabbá válást mutat, elsősorban azért, mert a hőmérséklet emelkedése
fokozza a párolgást. (Forrás: IPCC 2007: FAQ 3.2, 3.1 ábra)
Mindebből megítélhető, hogy a csapadék földi átlagban nem tükrözte egyszerű módon a globális
átlaghőmérséklet alakulását. De ez nem is elvárható, hiszen a lehulló csapadékmennyiségért minden térségben
összetett makro- és mezoléptékű folyamatok felelősek, továbbá mert a földi átlagos kb. 1000 mm/év átlag
nagyon egyenetlen területi eloszlást takar. Ugyanakkor, a melegedés a talajok felső rétegeinek vízmérlegét már
a relatív vízhiány felé tolja el. (1.4. ábra)
A Föld átlaghőmérséklete (a felszíntől 2 méterre, árnyékban megfigyelve) 1906 és 2005 között +0,74 °C
mértékű melegedést mutat (1.5 ábra). Ezen belül, a második 50 évben a melegedés üteme ennek kb. kétszerese,
0,13 °C/évtized. Az északi félgömb utóbbi 50 éves átlaghőmérséklete valószínűleg a legmelegebb ilyen
hosszúságú időszak az elmúlt 1300 évben.
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1.5 ábra Megfigyelt változások (a.) a globális átlaghőmérsékletben, (b.) a globálisan átlagolt tengerszintben az
árapály-mércék (kék), illetve a műholdas (piros) adatok alapján, valamint (c.) az északi félteke hótakarójában a
március-áprilisi időszakban. A simított görbék az évtizedes átlagokat, a körök az évtizedenkénti átlagolt
értékeket mutatják. Minden változás az 1961-1990 időszak átlagaihoz viszonyított eltérés. Az árnyékolt
területek a bizonytalansági tartományokat mutatják. (Forrás: IPCC WG-I, 2007.)
Az újabb vizsgálatok során a felszíni változásokkal összhangban álló egyértelmű melegedést a troposzféra (a
légkör legalsó rétege) felső- és középső szintjein is sikerült kimutatni. Ez azért lényeges, mert a korábbi IPCC
Jelentések (1996 és 2001) szerint ez az összefüggés nem állt fenn. További megállapítás, hogy a legmagasabb
nappali hőmérsékletek, illetve a legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletek azonos mértékben járulnak hozzá a napi
középhőmérséklet emelkedéséhez. A melegedés az óceánok felső 3 km-es rétegében kimutatható, ami a
szárazföldi jég egy részének olvadásával együtt, eddig 17 centiméterrel emelte a tengerek szintjét.
A világóceán átlagos hőmérséklete 1961 óta legalább 3000 m mélységig emelkedett (1.5. ábra). Ez a melegedés
a tengervíz hőtágulását okozta, ami hozzájárult a tengerszint emelkedéséhez, amiben ezen kívül a gleccserek és
a szárazföldi jégsapkák olvadása jut még fontos szerephez. Az óceánok az éghajlati rendszernél jelentkező
hőtöbblet több mint 80%-át elnyelték. Az átlagos tengerszint 1961 és 2003 között átlagosan 1,8 mm/év
ütemben, ezen belül, 1993 és 2003 között 3,1 mm/év sebességgel emelkedett. A 20. századi emelkedés 17 cm
volt. Az egyes azonosított okok és a tapasztalt tengerszint-emelkedés között nem teljes az egyezés (1.1 táblázat)!
1.1 táblázat: A tengerszint emelkedésének megfigyelt mértéke, és a különböző tényezők becsült szerepe ebben.
(IPCC, 2007: Döntéshozói Összefoglaló)
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Tengerszint emelkedés mértéke (mm / év)
Tengerszint emelkedés forrása

1961 - 2003

1993
2003

Hőtágulás

0.42 ± 0.12

1.6 ±
0.5

Gleccserek és jégsapkák

0.50 ± 0.18

0.77
±
0.22

Grönlandi jégtakaró

0.05 ± 0.12

0.21
±
0.07

Antarktiszi jégtakaró

0.14 ± 0.41

0.21
±
0.35

Az egyes éghajlati tényezők hozzájárulásának 1.1 ± 0.5
összege a tengerszint emelkedéshez

2.8 ±
0.7

A teljes megfigyelt tengerszint emelkedés

3.1 ±
0.7

1.8 ± 0.5

Különbség (az egyes összetevők összege, mínusz a -0.7 ± 0.7
tényleges megfigyelt változás)

-0-3
± 1.0

a az 1993 előtti adatok árapálymérce által, az 1993 utáni adatok pedig műholdak által mért számértékek.
A hegyi gleccserek és a hótakaró kiterjedése átlagosan mindkét féltekén csökkent. A gleccserek és a jégsapkák
általános csökkenése hozzájárult a tengerszint emelkedéséhez (a jégsapkák e hatásába nem értjük bele a
grönlandi és az antarktiszi jéghátság szerepét).
A műholdas adatok szerint 1978 óta az északi tengeri jég kiterjedése évi átlagban 2,7 %-kal, ezen belül nyáron
7,4 %-kal csökken évtizedenként! Az Északi félgömb örökké fagyott talajrétegeinek tetején a hőmérséklet 1980
óta emelkedett, mégpedig közel 3 °C-kal. Az évszakosan fagyott talaj kiterjedése évi átlagban kb. 7%-kal
csökkent az északi féltekén 1900 óta, sőt tavasszal ez a szám megközelíti a 15%-ot.
A 20. század elejétől a csapadék egyértelműen növekedett Észak-Európában, mindkét amerikai kontinens keleti
partjainál, valamint Ázsia északi és középső térségeiben. Ezzel szemben szárazabbá vált az éghajlat a Száhelövezetben, a Földközi-tenger térségében, valamint Afrika és Ázsia déli részén. A csapadék időbeli megoszlása
mindkét félteke kiterjedt mérsékletövi térségeiben kétszeresen előnytelenül alakult, hiszen mind a hosszú
csapadékhiányos időszakok, mind pedig az egyedi nagy csapadékmennyiségek gyakorisága növekedett.
A tengerfelszín hőmérséklete és a hótakaró változásai nyomán az utóbbi 50 évben módosult a mérsékeltövi
általános légkörzés. A változás fontos sajátossága, hogy mindkét féltekén erősödött a mérsékletövi nyugat-keleti
cirkuláció. Bár nehéz megítélni miért, hiszen a jelenség motorja, a földrajzi szélességek (az Egyenlítő és a
pólusok) közötti (meridionális) hőmérséklet-különbség gyengült.
1.2 táblázat A XX. és XXI. században monoton változó extrém időjárási események trendjei, az emberi
tevékenység szerepének értékelése és a trendek előrebecslései (IPCC, 2007).

Jelenség és a trend iránya

A trend előfordulásának Emberi
tényezők A
jövőbeli
valószínűsége
a
XX. hozzájárulásának
valószínűsége
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XXI.
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század második felében valószínűsége
(főként 1960 után)
megfigyelt trendhez

a századi
előrevetítések
alapján
(ezek
módszertanát lásd a 4.
fejezetben)

Melegebb és kevesebb Nagyon valószínű a
hideg napok és éjszakák a
szárazföldi területek nagy
részén

Valószínű b

Gyakorlatilag bizonyos b

Melegebb és gyakoribb Nagyon valószínű c
forró napok és éjszakák a
szárazföldi területek nagy
részén

Valószínű (éjszakák)b

Gyakorlatilag bizonyos b

Meleg
időszakok
/ Valószínű
hőhullámok. Gyakorisága
a szárazföldi területek
nagy részén növekszik

Inkább
nem d

valószínű,

mint Nagyon valószínű

Erős
Valószínű
csapadéktevékenység.
Gyakorisága (vagy a nagy
esőzésekből
származó
teljes csapadékmennyiség
aránya) a területek nagy
részén növekszik

Inkább
nem

valószínű,

mint Nagyon valószínű

sújtott Az 1970-es évek óta sok Inkább
régióban valószínű
nem d

valószínű,

mint Valószínű

Az
intenzív
trópusi Az 1970-es évek óta Inkább
ciklontevékenység nő
néhány régióban valószínű nem

valószínű,

mint Valószínű

Az aszály által
terület növekszik

Szélsőségesen
magas Valószínű
vízszint előfordulásának
növekedése
(cunamik
nélkül)e

Inkább valószínű,
nem d,f

mint Valószínű g

a Hideg napok és éjszakák gyakoriságának csökkenése (leghidegebb 10%).
b A legextrémebb napok és éjszakák melegedése minden évben.
c Forró napok és éjszakák gyakoriságának növekedése (legforróbb 10%).
d Az antropogén hozzájárulás mértékének besorolása inkább szakértői megítélésen alapul, mint kutatási
eredményeken
e A szélsőségesen magas tengerszint az átlagos tengerszinttől és a regionális időjárási rendszerektől függ. Meghatározása itt: az adott referencia időszakban megfigyelt tengerszint órás értékeinek legnagyobb 1 %-a.
f A megfigyelt szélsőségesen magas tengerszint változása közvetlenül követi az átlagos tengerszint változását.
Nagyon valószínű, hogy az antropogén tevékenységek hozzájárultak az átlagos tengerszint emelkedéséhez.
g Minden forgatókönyv szerint a jósolt globális tengerszint 2100-ban magasabb, mint a referencia időszakban.
A regionális időjárási rendszerek változásának hatását a tengerszint szélsőségeire nem mérték fel.
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Az éghajlati rendszer belső változékonyságának egyik jelensége az El-Nino, amely 3-7 évente ismétlődődik
elsősorban az alacsony földrajzi szélességeken. Az El-Nino jelentése: Kisfiú, (azaz Jézus), s a perui halászok
azon tapasztalatát jelzi, hogy karácsony táján a halban gazdag hideg áramlást Karácsony előtt halban szegény,
meleg áramlat váltja fel, ami a Kisded érkezését idézi. Napjainkra kiderült, hogy a hideg víz felszínre törésének
elmaradása a Csendes óceán hatalmas területein több (pl. 1997/98-ban 5-6 oC) fokos pozitív hőmérsékleti
anomáliát okoz. E jelenség több hónapig, vagy akár egy-két évig is fennmaradhat, és alapjaiban átalakítja az
egyenlítői térségek légkörzését. Egyes térségekben (pl. Indonéziában, Ausztráliában) szokatlan szárazság,
máshol (pl. Dél-Amerikában) a normálisnál sokkal több csapadék lép fel. Az El-Nino ellentéte a La-Nina,
hasonló elrendezésű, de az átlagnál alacsonyabb vízhőmérséklettel. Az El-Nino kialakulását alkalmas
matematikai modellek segítségével ma már több hónapra előre lehet jelezni. A mérsékelt övben az El-Nino
hatása kevésbé egyértelmű. Vannak kutatók, akik az El-Nino gyakoriság és intenzitásváltozását is az emberi
tevékenységgel hozzák kapcsolatba, azonban erre kevés a bizonyíték.
Nagyon valószínű, hogy az elmúlt évtizedekben a forró szélsőségek, a hőhullámok és heves esőzések
gyakoribbá váltak (1.2 táblázat). Az előrejelzések szerint a trópuson kívüli ciklonpályák a sarkok felé tolódnak,
egyidejűleg a szél-, a csapadék- és hőmérséklet-mintázatok ebből következő változásaival, folytatva az elmúlt
fél évszázadban megfigyelt trendek változatos mintázatát. Nincs ugyanakkor elegendő bizonyíték annak
meghatározására, hogy változik-e a gyakorisága és intenzitása az olyan kisméretű jelenségeknek, mint a
tornádó, a jégeső, a villámlás és a porvihar.
Egy lassan változó rendszer esetében a problémákat először sohasem az átlagok eltolódása, hanem a szélsőségek
módosulása jelenti. Az eltolódással ugyanis megváltozik maga a szélsőség fogalma is, hiszen azt mindig
valamilyen ritkán előforduló jelenséghez, vagy a meteorológiai változók egyikének, vagy együttesének ritka
fellépéséhez kötöttük. Ha változik a klíma, változik annak a sávnak a helyzete, amely a nem is olyan ritkán
bekövetkező értékeket tartalmazza. A gyakorlatban a társadalom ehhez a sávhoz alkalmazkodik, illetve ezen
értéktartományokhoz fejleszti ki a maga védelmét.
Mármost a klíma megváltozásával eltolódik ez a biztonsági sáv is, amiben az a kockázat, hogy a változás
irányába eső szélsőségek gyakorisága, intenzitása megnövekszik. Ha nem készülünk fel előre erre a változásra,
mégpedig a biztonságot adó sáv áthelyezésével, akkor ismét el kell telnie hosszú időnek, s benne az elkerülhető
(elővigyázatossággal mérsékelhető) káreseményeknek, amíg észrevesszük a változást.
Összegezve a XX. századi változásokat, elmondhatjuk, hogy az átlagos hőmérséklet az északi féltekén nagy
valószínűséggel magasabb volt a XX. század második felében, mint bármelyik más 50 éves időszakban az
elmúlt 500 évben, és valószínűleg a legmagasabb a legutóbbi legalább 1300 évben.
A legutolsó interglaciális időszakban (kb. 125,000 évvel ezelőtt) a globális átlagos tengerszint valószínűleg 4-6
méterrel magasabb volt, mint a XX. században, elsősorban a poláris jég visszahúzódásának következtében. A
jégszelvény adatok azt mutatják, hogy a Föld keringési pályájának eltérései miatt az átlagos poláris
hőmérsékletek akkor 3-5°C-kal magasabbak voltak, mint jelenleg. A grönlandi jégtakaró és más arktikus
jégmezők valószínűleg legfeljebb 4 méterrel járultak hozzá a megfigyelt tengerszint emelkedéshez. Az
Antarktisznak szintén lehetett ebben szerepe. A következő fejezetekben ezeket a viszonyításul felhozott, régebbi
változásokat tekintjük át

1.2. 1.2 Az utóbbi ezer év éghajlata
1.2.1. 1.2.1 Az utóbbi ezer év éghajlata az északi félgömbön
A XX. század hőmérsékleti trendje nyilvánvalóan kiemelkedik a megelőző kb. 900 év rekonstruált
ingadozásából. (1.6 ábra). Enélkül, a nagy valószínűséggel emberi eredetű változás nélkül a hőmérséklet az Ipari
Forradalom előtt csupán egyes rekonstrukciók szerint mutatott hasonlóan gyors változásokat, a rekonstrukciók
átlagában, illetve statisztikus sokaságát tekintve (1.6 ábra) már nem. Az ábrákon látható rekonstrukciók forrásait
lásd a hivatkozott forrásnál (http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch6s6-6.html#6-6-1).
Ehelyütt csupán azt jegyezzük meg, hogy a rekonstruált sorok nem csupán a származtatás mikéntjében
különböznek, de esetenként abban is, hogy egész évre (8 forrás), vagy csak a nyárra (4 forrás) jellemző
közvetett információn alapszanak, illetve csak szárazföldi, vagy tengeri területekre is vonatkoznak-e. (Az utóbbi
esetben ugyancsak 8:4 az arány, a jelzett sorrendben.)
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1.6 ábra Az északi félgömb átlaghőmérsékletének rekonstruált eltérése az 1961-1990-es referencia-időszak
átlagától (oC). Forrás: IPCC 2007, 6.10 ábra

1.7 ábra Az északi félgömb átlaghőmérsékletének rekonstruált eltérése a z 1961-1990-es referencia-időszak
átlagától (satírozott sáv, az 5. ábrának megfelelő görbék összesítése) (oC).. Forrás: IPCC 2007, 6.13d ábra
Az 1.7 ábra tanúsága szerint az Ipari Forradalmat megelőzően mintegy -0,3 oC hűlés volt jellemző. Ez az ütem
természetesen több mint egy nagyságrenddel lassúbb (-0,03 oC / 10 év) a mostani bő +0,7 oC/ 100 év
melegedési ütemnél. Emiatt, ha ez a tendencia folytatódott is, nem lehetett befolyással az utóbbi évszázad
éghajlatának alakulására.

1.2.2. 1.2.2 Az utóbbi fél évezred rekonstrukciója Magyarországon
Rácz L. (2001) munkája nyomán vizsgáljuk meg, hogy az egész évre vonatkozó éghajlat-történeti idősorok és a
műszeres mérések sorainak összeillesztésével milyen évszázados hőmérséklet és csapadékváltozási tendenciák
válnak láthatóvá a Kárpát-medencében. (1.8 és 1.9 ábra) A 16. század kezdetétől a 18. század végéig az évek
mérsékelten hűvösek és tartósan csapadékosak voltak. A 19. század első felének éghajlata valamelyest enyhébbé
és kevésbé csapadékossá vált. A rekonstrukció forrása Réthly A. (1962, 1970, 1998) életmű-szerűen gyűjtött, s
utóbb az OMSZ által szerkesztett és kiadott, összesen négy kötetes forrásgyűjteménye.
A budapesti idősorok tanúsága szerint a 19. század második felének éghajlatát meghatározó erőteljes lehűlés
idején nem változott érdemben az éves csapadék mennyisége. A 20. század elején tartós felmelegedés
kezdődött, amely alapvetően meghatározta az egész évszázad éghajlati folyamatait. A 20. századi felmelegedést
az 1930-as évekig nem követte az évtizedes csapadékátlagok változása, ám az 1940-es évektől kezdődően az
éves csapadék mennyisége erőteljesen csökkenni kezdett, s ez a folyamat napjainkban is folytatódik.
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1.8 ábra • 50 éves évi középhőmérsékleti átlagok a 16. századtól napjainkig. A görbe első része (1500 - 1850) a
történeti éghajlati-rekonstrukció idősorára, míg a második fele Budapest (1780 - 1995) idősorára épül. Az első
görbéhez a bal, a másodikhoz a jobb oldali függőleges koordinátatengely értékei tartoznak. (Rácz L., 2001)

1.9 ábra • Az évi csapadékösszegek 50 éves átlagai a 16. századtól napjainkig. A görbe első része (1500 - 1850)
a történeti éghajlati-rekonstrukció idősorára, míg a második fele Budapest (1780 - 1995) idősorára épül. Az első
görbéhez a bal, a másodikhoz a jobb oldali függőleges koordinátatengely értékei tartoznak. (Rácz L., 2001)

1.3. 1.3 A földtörténeti korok éghajlata
A Föld története során globális átlagban a mainál több fokkal melegebb és hidegebb éghajlat is előfordult, a
mainak nagyjából megfelelő kontinens-elhelyezkedés mellett. A körülbelül 60 millió évvel ezelőtt elkezdődött
jelenkori jégkorszakon belüli glaciális-interglacális váltakozás a mérsékelt szélességeken 6-10 fokot elérő, s a
jéggel való borítottságban a mai tél-nyár különbséggel azonos nagyságrendű változásokat hozott (1.10 ábra).
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1.10 ábra A Föld becsült átlaghőmérsékletének alakulása az elmúlt 100 millió évben
Forrás az Ausztrál Meteorológiai Szolgálat oktatási anyaga, 22. ábra.
Megtalálható az alábbi honlapon: http://www.bom.gov.au/info/climate/change/gallery/1.shtml)
Az ábrán az angol feliratok külön jelölik a legutóbbi jégkorszakot és a legutóbbi (a jelenlegit megelőző)
interglaciálist, valamint a 12 ezer évvel ezelőtti – adott időskálán gyorsnak mondható – átmeneti hőmérsékleti
visszaesést a Felső-Dryas idején, 12 ezer évvel az időszámítás előtt.
Az ábrán az idő (logaritmikus skálán ábrázolva) függvényében a Föld felszín-közeli átlaghőmérsékletének
alakulása látható az elmúlt százmillió évben. Ezen megfigyelhető, hogy a sok tízmillió éves csillagászati okból
ingadozott, de jelenleg ezen sáv felső határa felé közelit. Ugyancsak látható az ábráról, hogy az eddig
(pontosabban kb. 1750-ig) természetes okból végbement változások az utolsó tízezer évben nem haladták meg a
tapasztalt természetes ingadozást és közelíthet a tízmillió éves léptékekhez.
Az utóbbi 100 ezer évet ezen belül szélsőséges klímaingadozások jellemzik. Ezek közül a 24 legmarkánsabbat
Dansgaard-Oeschger (D-O) eseményeknek nevezzük. A D-O események az utóbbi 10 ezer évhez képest sokkal
alacsonyabb hőmérsékleti intervallumban zajlottak le.
Broecker (1987) feltételezte, hogy ezeket az éghajlati ugrásokat esetleg az óceáni vízkörzés valamelyik
áramkörének átváltódásai okozhatták. Megfogalmazta azt a hipotézist, amely szerint az elmúlt 110 ezer év
glaciális-interglaciális átváltásainak, a D-O. események bekövetkezésének az lehetett az oka, hogy abban az
időszakban az óceáni szállítószalag két állapot között ingadozott. Az oszcillátor egyik állapota az, amikor az
észak-atlanti térség vízsüllyedési mechanizmusa rendben végzi a hőszállítást, a másik állapota pedig az, amikor
legyengül, leáll az északi térségben a vízsüllyedés. Valahányszor az utóbbi fázis áll elő, erősen csökken az
észak-atlanti térség teljes hőbevétele, ami elég lehet ahhoz, hogy megmagyarázza a grönlandi jégminták
hőmérsékleti rekonstrukcióján látható ingadozásokat.
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Az 1.11. ábrán bemutatjuk, milyen lehetett a szárazföldi jég kiterjedése a jelenleg is tartó jégkorszakon belüli
(hiszen van olyan pont, sőt két nagy kontinens, az Antarktisz és Gröndland, amelyet egész évben jég borít)
legutóbbi glaciális idején. Ezt a mintegy 20 ezer évvel ezelőtti állapotot különféle paleoklíma rekonstrukciós
eszközökkel tudják a kutatók megbecsülni.

1
.11 ábra A szárazföldi jégtakaró kiterjedése a legutóbbi glaciális tetőpontján, 20 ezer évvel ezelőtt (Ruddiman,
2001: 213. o. 10-04 ábra) Az állandó eljegesedés ekkor sem borította hazánk területét.
Feltételezhető, hogy a Felső-Dryas kialakulásának oka, legalábbis segítő tényezője volt, hogy a 20 ezer évvel
ezelőtt kezdődött melegedés nyomán a kanadai jéghátság hirtelen megolvadt jégtakarója, mint édesvíz-beömlés
leállította a Golf-áramlást, ami jelentős lehűlést eredményezett az észak-atlanti térségben. Ennek éghajlati
következményeit Eurázsiában számos helyen megtalálták. (A Dryas is egy lehűlésre utaló pollenfajta.)
A kb. hatezer évvel ezelőtti interglaciális optimum óta a hőmérséklet ezerévenként kb. fél fokot csökken és
mintegy ötezer év múlva ismét egy hűvös, glaciális klíma kezdete várható. E változások azonban két
nagyságrenddel lassúbbak, mint a várható antropogén felmelegedés.

1.4. 1.2 Az utóbbi ezer év éghajlata
1.4.1. 1.2.1 Az utóbbi ezer év éghajlata az északi félgömbön
A XX. század hőmérsékleti trendje nyilvánvalóan kiemelkedik a megelőző kb. 900 év rekonstruált
ingadozásából. (1.6 ábra). Enélkül, a nagy valószínűséggel emberi eredetű változás nélkül a hőmérséklet az Ipari
Forradalom előtt csupán egyes rekonstrukciók szerint mutatott hasonlóan gyors változásokat, a rekonstrukciók
átlagában, illetve statisztikus sokaságát tekintve (1.6 ábra) már nem. Az ábrákon látható rekonstrukciók forrásait
lásd a hivatkozott forrásnál (http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch6s6-6.html#6-6-1).
Ehelyütt csupán azt jegyezzük meg, hogy a rekonstruált sorok nem csupán a származtatás mikéntjében
különböznek, de esetenként abban is, hogy egész évre (8 forrás), vagy csak a nyárra (4 forrás) jellemző
közvetett információn alapszanak, illetve csak szárazföldi, vagy tengeri területekre is vonatkoznak-e. (Az utóbbi
esetben ugyancsak 8:4 az arány, a jelzett sorrendben.)
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1.6 ábra Az északi félgömb átlaghőmérsékletének rekonstruált eltérése az 1961-1990-es referencia-időszak
átlagától (oC). Forrás: IPCC 2007, 6.10 ábra

1.7 ábra Az északi félgömb átlaghőmérsékletének rekonstruált eltérése a z 1961-1990-es referencia-időszak
átlagától (satírozott sáv, az 5. ábrának megfelelő görbék összesítése) (oC).. Forrás: IPCC 2007, 6.13d ábra
Az 1.7 ábra tanúsága szerint az Ipari Forradalmat megelőzően mintegy -0,3 oC hűlés volt jellemző. Ez az ütem
természetesen több mint egy nagyságrenddel lassúbb (-0,03 oC / 10 év) a mostani bő +0,7 oC/ 100 év
melegedési ütemnél. Emiatt, ha ez a tendencia folytatódott is, nem lehetett befolyással az utóbbi évszázad
éghajlatának alakulására.

1.4.2. 1.2.2 Az utóbbi fél évezred rekonstrukciója Magyarországon
Rácz L. (2001) munkája nyomán vizsgáljuk meg, hogy az egész évre vonatkozó éghajlat-történeti idősorok és a
műszeres mérések sorainak összeillesztésével milyen évszázados hőmérséklet és csapadékváltozási tendenciák
válnak láthatóvá a Kárpát-medencében. (1.8 és 1.9 ábra) A 16. század kezdetétől a 18. század végéig az évek
mérsékelten hűvösek és tartósan csapadékosak voltak. A 19. század első felének éghajlata valamelyest enyhébbé
és kevésbé csapadékossá vált. A rekonstrukció forrása Réthly A. (1962, 1970, 1998) életmű-szerűen gyűjtött, s
utóbb az OMSZ által szerkesztett és kiadott, összesen négy kötetes forrásgyűjteménye.
A budapesti idősorok tanúsága szerint a 19. század második felének éghajlatát meghatározó erőteljes lehűlés
idején nem változott érdemben az éves csapadék mennyisége. A 20. század elején tartós felmelegedés
kezdődött, amely alapvetően meghatározta az egész évszázad éghajlati folyamatait. A 20. századi felmelegedést
az 1930-as évekig nem követte az évtizedes csapadékátlagok változása, ám az 1940-es évektől kezdődően az
éves csapadék mennyisége erőteljesen csökkenni kezdett, s ez a folyamat napjainkban is folytatódik.
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1.8 ábra • 50 éves évi középhőmérsékleti átlagok a 16. századtól napjainkig. A görbe első része (1500 - 1850) a
történeti éghajlati-rekonstrukció idősorára, míg a második fele Budapest (1780 - 1995) idősorára épül. Az első
görbéhez a bal, a másodikhoz a jobb oldali függőleges koordinátatengely értékei tartoznak. (Rácz L., 2001)

1.9 ábra • Az évi csapadékösszegek 50 éves átlagai a 16. századtól napjainkig. A görbe első része (1500 - 1850)
a történeti éghajlati-rekonstrukció idősorára, míg a második fele Budapest (1780 - 1995) idősorára épül. Az első
görbéhez a bal, a másodikhoz a jobb oldali függőleges koordinátatengely értékei tartoznak. (Rácz L., 2001)

1.5. 1.3 A földtörténeti korok éghajlata
A Föld története során globális átlagban a mainál több fokkal melegebb és hidegebb éghajlat is előfordult, a
mainak nagyjából megfelelő kontinens-elhelyezkedés mellett. A körülbelül 60 millió évvel ezelőtt elkezdődött
jelenkori jégkorszakon belüli glaciális-interglacális váltakozás a mérsékelt szélességeken 6-10 fokot elérő, s a
jéggel való borítottságban a mai tél-nyár különbséggel azonos nagyságrendű változásokat hozott (1.10 ábra).
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1.10 ábra A Föld becsült átlaghőmérsékletének alakulása az elmúlt 100 millió évben
Forrás az Ausztrál Meteorológiai Szolgálat oktatási anyaga, 22. ábra.
Megtalálható az alábbi honlapon: http://www.bom.gov.au/info/climate/change/gallery/1.shtml)
Az ábrán az angol feliratok külön jelölik a legutóbbi jégkorszakot és a legutóbbi (a jelenlegit megelőző)
interglaciálist, valamint a 12 ezer évvel ezelőtti – adott időskálán gyorsnak mondható – átmeneti hőmérsékleti
visszaesést a Felső-Dryas idején, 12 ezer évvel az időszámítás előtt.
Az ábrán az idő (logaritmikus skálán ábrázolva) függvényében a Föld felszín-közeli átlaghőmérsékletének
alakulása látható az elmúlt százmillió évben. Ezen megfigyelhető, hogy a sok tízmillió éves csillagászati okból
5 Celsius fokos tartományon belül
ingadozott, de jelenleg ezen sáv felső határa felé közelit. Ugyancsak látható az ábráról, hogy az eddig
(pontosabban kb. 1750-ig) természetes okból végbement változások az utolsó tízezer évben nem haladták meg a
fokot sem. Tehát az emberi behatás várható mértéke meghaladja majd az elmúlt tízezer évben
tapasztalt természetes ingadozást és közelíthet a tízmillió éves léptékekhez.
Az utóbbi 100 ezer évet ezen belül szélsőséges klímaingadozások jellemzik. Ezek közül a 24 legmarkánsabbat
Dansgaard-Oeschger (D-O) eseményeknek nevezzük. A D-O események az utóbbi 10 ezer évhez képest sokkal
alacsonyabb hőmérsékleti intervallumban zajlottak le.
Broecker (1987) feltételezte, hogy ezeket az éghajlati ugrásokat esetleg az óceáni vízkörzés valamelyik
áramkörének átváltódásai okozhatták. Megfogalmazta azt a hipotézist, amely szerint az elmúlt 110 ezer év
glaciális-interglaciális átváltásainak, a D-O. események bekövetkezésének az lehetett az oka, hogy abban az
időszakban az óceáni szállítószalag két állapot között ingadozott. Az oszcillátor egyik állapota az, amikor az
észak-atlanti térség vízsüllyedési mechanizmusa rendben végzi a hőszállítást, a másik állapota pedig az, amikor
legyengül, leáll az északi térségben a vízsüllyedés. Valahányszor az utóbbi fázis áll elő, erősen csökken az
észak-atlanti térség teljes hőbevétele, ami elég lehet ahhoz, hogy megmagyarázza a grönlandi jégminták
hőmérsékleti rekonstrukcióján látható ingadozásokat.
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Az 1.11. ábrán bemutatjuk, milyen lehetett a szárazföldi jég kiterjedése a jelenleg is tartó jégkorszakon belüli
(hiszen van olyan pont, sőt két nagy kontinens, az Antarktisz és Gröndland, amelyet egész évben jég borít)
legutóbbi glaciális idején. Ezt a mintegy 20 ezer évvel ezelőtti állapotot különféle paleoklíma rekonstrukciós
eszközökkel tudják a kutatók megbecsülni.

1
.11 ábra A szárazföldi jégtakaró kiterjedése a legutóbbi glaciális tetőpontján, 20 ezer évvel ezelőtt (Ruddiman,
2001: 213. o. 10-04 ábra) Az állandó eljegesedés ekkor sem borította hazánk területét.
Feltételezhető, hogy a Felső-Dryas kialakulásának oka, legalábbis segítő tényezője volt, hogy a 20 ezer évvel
ezelőtt kezdődött melegedés nyomán a kanadai jéghátság hirtelen megolvadt jégtakarója, mint édesvíz-beömlés
leállította a Golf-áramlást, ami jelentős lehűlést eredményezett az észak-atlanti térségben. Ennek éghajlati
következményeit Eurázsiában számos helyen megtalálták. (A Dryas is egy lehűlésre utaló pollenfajta.)
A kb. hatezer évvel ezelőtti interglaciális optimum óta a hőmérséklet ezerévenként kb. fél fokot csökken és
mintegy ötezer év múlva ismét egy hűvös, glaciális klíma kezdete várható. E változások azonban két
nagyságrenddel lassúbbak, mint a várható antropogén felmelegedés.
Az 1.12 ábrán kicsit jobban részletezve (de rövidebb, 200 millió éves időszakra) mutatjuk meg az éghajlat
ingadozásának mértékét és időtartamait. Az utóbbiak azért lényegesek, hogy lássuk, a napjainkban zajló, nagy
valószínűséggel antropogén eredetű változás mértéke korántsem rendkívüli (amint fentebb írtuk, csak az utóbbi
tízezer évhez képest az), a változások üteme azonban 1-2 nagyságrenddel gyorsabb lehet a korábban
tapasztaltaknál.
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1.12. ábra Különböző közvetett adatforrások ábrázolása időrendi sorrendben.
Mielőtt az utóbbi ezer évre térnénk, egy összefoglaló táblázatban bemutatjuk, hogy e régmúlt és túlnyomórészt
természetes okok hatására végbement globális ingások nyomán mely közegek milyen jelegű változásai voltak
regisztrálhatók (1.2 táblázat).
1.2 táblázat A globális melegedés további lehetséges következményei a válaszidő és a közegek szerint
szétválasztva (Ruddiman, 2001: 12. o. 1.1 táblázat nyomán)

Összetevő

Válaszidő

Változó jelenség

Légkör

Órák – hetek

Napi hőingadozás,
függőleges feláramlás

Szárazföld

Órák – hónapok

Talaj-hőmérséklet,
vegetációs
időszak / hótakaró hossza

Óceán felszín

Napok – hónapok

Melegebb
víz,
gyengülő
horizontális/vertikális áramlás

Vegetáció

Órák - évszázad

Hosszabb tenyészidőszak, enyhébb
fagyok, vízhiány (?)

Tengeri jég

Hetek – évek

Kisebb kiterjedés, vékonyodás,
rövidebb kikötő-befagyás
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Gleccserek

10 – 100 év

Csökkenő kiterjedés,
gleccser-határ, olvadás

magasabb

Mélyóceán

100 – 1500 év

Lassú
melegedés,
változások, dúsuló CO2

áramlási

Jéghátságok

100 – 10 000 év

Előbb bizonytalan változás, később
olvadás, leszakadás (?)

2. 2. Természetes és antropogén éghajlat-alakító
tényezők
Az éghajlatot is ugyanazok a fizikai törvények kormányozzák, mint az időjárást. Az éghajlat fejlődése azonban
már biztosan nem számolható előre a légkört körbevevő további közegek, vagyis az óceánok, a szárazföldek, a
krioszféra (szilárd halmazállapotú víz) fizikájának bekapcsolása nélkül. Mindez megnehezíti az éghajlat
determinisztikus előrebecslését.
Ugyanakkor, a globális klímamodellekben eddig végzett valamennyi kísérlet szerint, a várható üvegházgáz- és
aeroszol-koncentrációk esetén, az éghajlat fokokban kifejezhető változás, melegedés előtt áll. Minden számítás
tehát arra utal, hogy e gázok légköri koncentrációjának várható jövőbeni alakulása módosítani fogja a Föld
átlaghőmérsékletét. Sőt, amint ezt e pont végén bemutatjuk, már eddig is kimutathatóan módosította.

2
.1 ábra A föld-légkör rendszer jelenlegi energiamérlege földi átlagban, Wm-2 egységben. (IPCC 2007: FAQ 1.1,
1. ábra)
A 2.1 ábrán felvázoltuk a föld-légkör rendszer energiamérlegének összetevőit. Ebben az ismert természetes
hatások elsősorban a naptevékenység ingadozását, azaz a beérkező napsugárzást és a vulkánkitörések
szabálytalan rendjéből adódó ingadozást, azaz a légköri aeroszolok által (adott esetben a sztratoszférában)
visszavert napsugárzást említhetjük. Az emberi beavatkozások legismertebb módja a légkör üvegházhatásának
módosítása, a légkör aeroszol-tartalmának antropogén hatások miatti változása és a felszínhasználat változásai
miatti módosulás elsősorban az evapotranspiráció (a felszínen és a növényzet által történő párolgás) említhető.
Az alábbiakban is ilyen bontásban mutatjuk be a folyamatokat.

2.1. 2.1 Az üvegházhatás erősödése
A légkör üvegház-hatásának antropogén erősödése miatt a jövő század közepére a Föld hőmérséklete
magasabbra emelkedhet, mint a történelem során valaha. Ezért olyan ún. üvegház-gázok bizonyított emelkedő
tendenciája a felelős, mint elsősorban a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O) és a
halogénezett szénhidrogének. E gázokon (2.1 ábra, 1. táblázat) keresztül a Nap sugarai szinte zavartalanul
lejutnak a felszínre, de az onnan kiinduló, nagyobb hullámhosszú energia egy részét e gázok (továbbá a felhők
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és a vízgőz) elnyelik és visszasugározzák a felszín irányában. A légkörnek ez az ún. üvegház-hatása már ma kb.
30 fokkal emeli a felszínközeli léghőmérsékletet.

2.2 ábra A széndioxid, metán és dinitrogén-oxid légköri koncentrációja az elmúlt 10 000 évben (nagy mezők) és
1750 óta (beszúrt mezők). A mérések a jégszelvényekből (különböző színű szimbólumok) és a légköri
mintákból (piros vonalak) származnak. A koncentráció-növekedés hatása a sugárzási mérlegre az ábrák
jobboldali tengelyén látható.
2.1 táblázat A legfontosabb üvegház-gázok és néhány jellemzőjük (IPCC, 2001)

CO2
Kezdeti
(1750-ben)

koncentráció 280 ppm

CH4

N2O

CFC-11 HCFC-22

715 ppb

270
ppb

Nulla!

268 ppt 132 ppt

Nulla!

Koncentráció 2005-ben

379 ppm

1774 ppb

319
ppb

Koncentráció-

1,9 ppm/év

7 ppb/év

0,8
-1,4
ppb/év ppt/év

0,4 %/év

0,03 %/év

-0,5
%/év

+4 %/év

Légköri tartózkodási idő 50-200
(év)

8 - 12

120

45

12

Globális
Melegítő 1
Potenciál (100 év)

23

296

4600

1700

növekedés
0,5 %/év

5 ppt/év

1 ppm = 10-6; 1 ppb = 10-9; 1 ppt = 10-12 térfogat arány. Az antropogén halogénezett szénhidrogének száma >
100.
A szén-dioxid a legfontosabb antropogén üvegházhatású gáz, amelynek légköri koncentrációja az iparosodás
előtti 280 ppm értékről 2005-re földi átlagban 379 ppm-re (milliomod térfogat-hányadra) nőtt. Ez az érték
messze meghaladja az elmúlt 650 000 év természetes ingadozásainak tartományát. Ráadásul, a szén-dioxidkoncentráció éves növekedési üteme (1,9 ppm/év) az elmúlt tíz évben tovább gyorsult. A metán légköri
koncentrációja az iparosodás előtti kb. 715 ppb értékről 2005-re 1774 ppb-re (10-9 térfogat-hányadra) nőtt, ami
több mint kétszer magasabb, mint az utóbbi 650 000 év bármelyik természetes értéke. A metán növekedési
üteme ugyanakkor az 1990-es évek elejétől csökkent, annak köszönhetően, hogy az antropogén és természetes
források együttes kibocsátása már csaknem állandó. A dinitrogén-oxid légköri koncentrációja az iparosodás
előtti 270 ppb értékről 2005-re 319 ppb-re nőtt. A növekedés üteme 1980 óta nagyjából állandó.
Az emberi tevékenység éghajlat-módosító hatásának veszélyességét fokozza, hogy az üvegház-gázok
többségének igen hosszú a légköri tartózkodási ideje (lásd a 2. sz. táblázatban). A metán már 8-12 év után
kikerül a légkörből, de a legfontosabb freonfajták csak 10-200, a dinitrogén-oxid mintegy 120 év elteltével
bomlik el a légkör felsőbb rétegeiben.
A légkört antropogén eredetű többletként terhelő szén-dioxid molekulák akár 200 évet is e közegben
tartózkodhatnak, mielőtt azokat az óceán, vagy a bioszféra elnyelné. (Ha a szén-dioxid molekulák forrása nem
haladná meg folyamatosan a nyelők kapacitását, vagyis a koncentráció-növekedés helyett egyensúly állna fenn,
akkor ez az élettartam is csak kb. egy évtized volna.)
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A hosszú tartózkodási idő következménye, hogy e gázok koncentrációja a Föld területén közel egyenletes,
hiszen van idő arra, hogy a légáramlás azokat az ipari és lakossági forrásoktól távoli területekre is eljuttassa.
Egy másik, súlyos következmény, hogy a koncentrációk csökkenése – a magas tartózkodási idő miatt –
esetenként csak évtizedes, évszázados késéssel követik kibocsátás csökkentés időbeli dinamikáját. Vagyis, ha
valamikorra az emberiség képes is lesz megállítani a légköri üvegházhatást fokozó gázok kibocsátásának
növekedését, a korábbi kibocsátások következményeit az utókor akkor is még hosszú időn keresztül tapasztalni
fogja. Sőt, minthogy a legtöbb ilyen gáz kibocsátása ma meghaladja a nyelők kapacitását, a kibocsátás szinten
maradása is még emeli a koncentrációkat.
A 2.1 táblázat utolsó sorában számszerűsített Globális Melegítő Potenciál azt mutatja meg, hogy 1 kg többlet
gáz légkörbe kerülése az adott időtartam (100 év) alatt összesen hányszor erősebb sugárzási hatást fejt ki, mint 1
kg szén-dioxid. Az időtartam meghatározásának az a jelentősége, hogy így figyelembe vehető a légköri
tartózkodási idők közötti eltérés.
Látható, hogy a bemutatott gázok mindegyikének nagyobb a potenciális melegítő képessége, mint a széndioxidé. Ugyanakkor, az éves metán-kibocsátás világszerte egy nagyságrenddel, míg a többi gáznál még további
nagyságrendekkel kisebb, mint a szén-dioxidé. A másik megjegyzés, hogy ezek az arányok azért is ilyenek, mert
a légköri koncentrációk több nagyságrenddel eltérnek, vagyis minden új molekula sugárzási hatását viszonylag
sok szén-dioxid árnyékolja, míg ugyanez a hatás a többi gáznál sokkal gyengébb.

2.2. 2.2 További antropogén éghajlat-módosító hatások
Az éghajlatunkat befolyásoló antropogén hatások körébe bele kell érteni az aeroszolokat (por, korom, szulfátok,
homok, tengeri sók, stb.) is, amelyek a napsugárzás egy részét visszaverik, illetve a magasabb légrétegekben
elnyelik, ezáltal a felszínre érkező sugárzás csökkenését okozzák, s ily módon az üvegházhatással ellentétes
hatást váltanak ki. Az antropogén, elsősorban szulfát-aeroszolok ugyanakkor megváltoztathatják a felhőzet
szerkezeti és sugárzás-átviteli jellemzőit is, ami áttételesen ugyancsak klímaváltozást jelentene. A légkör
aeroszol-tartalmát a térfogati koncentráció, a kémiai összetétel, a részecskék alakja és méret szerinti eloszlása
együttesen határozza meg. A légkör e cseppfolyós és szilárd alkotórészei az elmúlt évtizedekben - különösen az
iparosodott területeken és azok tágabb környezetében - jelentősen gyengítették az üvegházgázok okozta
felmelegedést. Az aeroszolok egy része ugyanakkor elnyeli a sugárzást, ami melegítő hatást okoz. Az
aeroszolok légkörbe kerülésével közvetlenül összefüggő, ún. direkt hatás (szórás és elnyelés) összességében
hűtő hatású.
Az aeroszolok egy része emellett módosítja, hogy a felhők víztartalma hány víz- (vagy jég-) cseppen
helyezkedik el. Ez az ún. indirekt hatás szintén korlátozza a felmelegedést, de - hasonlóan az aeroszolok fenti,
direkt hatásához - területileg nagyon egyenetlen mértékben. Ennek oka, hogy a troposzférikus aeroszolok
légköri tartózkodási ideje csupán néhány nap, vagy hét, ami alatt nincs idejük a forrásoktól távol egyenletesen
elkeveredni.
Az aeroszolok (elsősorban szulfát, szerves szén, feketeszén, nitrát és por) együttesen hűtő hatást fejtenek ki. A
szóródó látható fény visszaverődése, mint közvetlen aeroszol-hatás erősödése -0,5 Wm-2. A felhők
fényvisszaverő képességének növekedése, mint közvetett aeroszol-hatás -0,7 Wm-2 mértékben módosította a
sugárzási mérleget.
A földi növényzet szerkezetének megváltozása főként a szubtrópusi térségben ér el nyugtalanító mértéket. E
körzetekben az éghajlat instabil, bizonyos időszakokban sivatagi jellegű, máskor viszont lehetővé teszi fejlett
szavanna-növényzet kialakulását. Csakhogy ezekben az években az ember helytelen gazdálkodással, a
felszaporodó állatállomány pedig a növényzet lelegelésével kizárja, hogy a szavanna-növényzet tartósan
fennmaradjon. A másik veszélyforrás a trópusi övben végbemenő nagyarányú, évente Belgium területének
megfelelő mértékű őserdő-pusztítás. Ennek elsődleges éghajlati következménye ugyancsak a hasznosított felszín
nagyobb fényvisszaverő képessége az erdőéhez képest.
E változások elsősorban a felszín fényvisszaverő képességét, ún. albedóját módosítják. Általánosságban a
növénnyel borított felszín annál több energiát sugároz vissza (azaz annál kevesebbet nyel el és fordít az alsó
légrétegek melegítésére, főleg a turbulens átkeveredés mechanizmusa útján) minél dúsabb a vegetáció és
nedvesebb a talaj. Pl. a trópusi erdők csak 15-20 %-ot, míg a csupasz homok, szavanna kb. 35 %-ot ver vissza.
Globális átlagban az eddigi változások mértéke kb. -0,2 Wm-2, vagyis nem elhanyagolható mértékű hűtő hatás.
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Egy további lehetséges hatás, az antropogén hőtermelés lokális következményei városi hősziget-hatás néven
régóta ismeretesek. Földi átlagban az antropogén hőtermelés csupán mintegy ezrede a felszínen által elnyelt
napsugárzásnak, tehát nem számottevő mennyiség.
Az antropogén hőtermelés jövőbeni alakulásának becslése szerint a teljes kibocsátás a század közepére akár egy
nagyságrenddel is megnőhet. Ha ez a többlet hő egyenletesen oszlana el a Földön, akkor valószínűleg sem
regionális, sem globális léptékben nem kellene jelentős hatással számolni. A hőforrások azonban az iparilag
fejlett országokban koncentrálódnak, de az erős koncentráltság az általános légkörzés módosulását okozhatja, és
a kérdéses régiókban az éghajlat lényeges módosulásához vezethet.

2.3. 2.3 Természetes éghajlati kényszerek
A természetes éghajlati kényszerek az elmúlt évszázadokban befolyásolták a globális éghajlatot. Hatásuk
azonban a feltételezett több fokos változások mellett egyre inkább másodlagossá válik. A naptevékenység a Nap
sugárzásának időbeli ingadozását, esetleg lassú változásait jelenti, amely a látható sugárzás tartományában
évtizedes időskálán 0,1 %-os nagyságrendű. Számos statisztikai vizsgálat mutatott ki a különböző meteorológiai
idősorokban olyan periodicitást, melyek a napsugárzás intenzitásában, ill. a Nap felszínén lejátszódó
jelenségekben is megtalálhatók. Nem kevés vizsgálat ugyanakkor e periódusok hiányáról számol be. Ugyancsak
kevéssé tisztázott a Nap-klíma kölcsönhatások fizikai mechanizmusának a kérdése.

2.3 ábra A naptevékenység ingadozása miatti energia-bevétel négyszeres a légkör külső határán. (A 4-es szorzó
a megvilágított kör területe és az ugyanolyan sugarú gömb felülete közötti aránnyal magyarázható.) A XX.
század második felében a naptevékenység miatti energia-bevétel láthatóan stagnált. Az ábra jobb alsó sarkában
láthatjuk azokat a műholdas megfigyeléseket, amelyekből a nagyobb ábrán bemutatott ingadozás becslését
lehetővé tevő kapcsolatot megállapították a Nap felületének más megfigyelt mutatói és az energetikai ingadozás
között. A rövidítések a becslések eredetére utalnak.
Magyar feliratok: Nagy ábra A Föld légkörét elérő napsugárzás (Wm-2) Év Kis ábra: Napsugárzás, relatív
változás (%)
A napállandó fluktuációjának idősora, amelyben a néhány tized Wm-2 értékű, a Nap 11 éves ciklusát
megjelenítő ingadozások valamelyest emelkedő trendbe (összesen +0,1 Wm-2) csoportosulnak. Ha e hipotézis
igaznak bizonyul, akkor ez részben magyarázza századunk első felének pár tized fokos melegedését (amit eddig
inkább az üvegház-gázoknak tulajdonítottunk), másrészt néhány tized fokos hűtő hatást fejthet ki az ezt követő
évtizedekben.
A 2.3 ábrán megmutatjuk, hogy a naptevékenység ingadozása aligha lehet az utóbbi fél évszázad melegedésének
oka. Hiszen a naptevékenység becsült értéke ebben az időszakban nem mutatott változást. Ugyanakkor, a XX.
század első felében tapasztalt melegedéshez még jelentékenyen hozzájárulhatott, az akkor is fennálló, de sokkal
enyhébb ütemben módosuló antropogén tevékenység mellett.
Egy-egy vulkán kitörése során kén-dioxid és más, főleg szilárd halmazállapotú részecskék kerülnek a levegőbe,
amely hatására akár 1-3 éves időszakra is sokszorosára nőhet a sztratoszferikus aeroszol-ernyő optikai
vastagsága. Ehhez járul a kitörést követő hónapokban a még nagyobb optikai vastagságú vulkáni hamu is. Ez
utóbbiak hetek alatt kiülepednek a légkörből, ám a kén-dioxid a sztratoszférában kisméretű kénsav-cseppekké
alakulva akár néhány évig is a sztratoszférában marad. A vulkánkitörések elsődleges hatása a felszínre érkező
rövidhullámú sugárzás gyengülésében jelentkezik. A sugárzási hatások eredményeként a felszín közelében
csökken, a sztratoszférában (kb. 20 km magasságban) viszont emelkedik a hőmérséklet.
A régebbi vulkánkitörések hatásainak utólagos rekonstruálási lehetőségei kimerülni látszanak, de az újabb
kitörések szétterjedésének és hatásainak megfigyelése jelenleg is intenzíven folyik. A legutóbbi nagy erejű
kitörés (Mt. Pinatubo, 1991. június) például - az El Chichon 1982. évi kitöréséhez hasonlóan - a vártnál kisebb,
csupán 0,2 oC csökkenést hozott a globális hőmérsékletben. A vulkán-mentes időszaknak ugyanakkor néhány
tized fokkal magasabb átlaghőmérséklet felel meg. A vulkánosság tehát, mint időben szporadikus hatás,
hosszabb idő átlagában kevéssé befolyásolja majd a jövő éghajlatát.

2.4. 2.4 Változások a sugárzási mérlegben
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A fenti üvegházgázok feldúsulásának betudható sugárzási kényszer +2,9 Wm-2 (2.4 ábra). A sugárzási
kényszerhez más antropogén források (a troposzferikus ózon, a halogénezett szénhidrogének, a földhasználat
változásai, stb.) is hozzájárulnak. Ha minden hatást összeadunk, akkor az eredő kb. azonos azzal a +1,6 Wm-2rel, amivel önmagában a széndioxid tolta el a sugárzási mérleget 1750-től napjainkig. Összevetésül, a
naptevékenység becsült ingadozásai ez idő alatt csupán +0,12 Wm-2 sugárzási kényszert okoztak, s a
vulkánkitörések maximum 1-3 évig fennálló, szporadikus sugárzási hatásaiból sem tudunk egyirányú trendet
kimutatni. A számítások alapján ez eddigi változás megközelíti a 3 Wm-2-t, ám az eddigi kibocsátási tendenciák
folytatásával a század közepére elérheti az 5 Wm-2-t, a 21. század végéig a 9 Wm-2-t.

2.4 ábra A föld-légkör rendszert ért sugárzási kényszer (SK) becslések és bizonytalansági tartományok a
különböző antropogén és természetes hatások miatt 1750-től 2005-ig, valamint ezek tipikus térbeli kiterjedése és
a tudományos megértés szintje (TMSZ). A vulkáni hatás epizód-szerű, ezért az összegzés nem tartalmazza. Az
eredő antropogén sugárzási kényszer a sugárzási sávok átfedései miatt nem algebrai összege az egyes
hatásoknak.
Végezetül, fontos megjegyezni, hogy a fenti eltolódások valójában nem azt jelentik, hogy a föld-légkör rendszer
ennyivel több energiával rendelkezik. Hiszen az egyensúlynak a fő energiaforrással, a Nappal továbbra is fenn
kell állnia. Olyan sebességű hőmérséklet-változást pedig nem tapasztalunk, ami megfelel egy ilyen folyamatos
energia-bevételnek. Az egyensúly úgy tud kialakulni, a sugárzási kényszer eltolódása ellenére, hogy a felszínen
és minden magasabb rétegben a közeg hőmérséklete emelkedik, s ez által nagyobb energiát sugároz ki a világűr
felé, kiindulásképpen az abszolút hőmérséklet negyedik hatványával arányosan.
A globális átlaghőmérséklet alakulását három kapcsolt óceán-légkör modell (OAGCM) eredményein keresztül
próbáljuk érzékeltetni, ezzel igazolva, hogy az utóbbi 2-3 évtizedben tapasztalt melegedés nem lehetett csupán a
rendszer belső ingadozásának következménye (2.5 ábra). Egyfelől igaz az, hogy mindhárom modellben jelentős
évközi ingadozás figyelhető meg, vagyis földi átlagban néhány tized fokot kitevő, pár évtizedig tartó melegedés,
vagy lehűlés, minden külső ok nélkül, pusztán a bonyolult éghajlati rendszer (légkör, óceánok, szárazföldek,
krioszféra, bioszféra) belső ingadozása hatására is létrejöhet (bal oldali, hosszú ábrák). Ugyanakkor, ezek a
belső ingások láthatóan kisebbek, mint a XIX-XX. századi melegedés (jobb oldali, rövidebb ábrák). Ez azt
jelenti, hogy az ismert természetes és antropogén éghajlati kényszerek nélkül a megfigyelt melegedés nem
mehetett volna végbe.
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2.5 ábra A globális átlaghőmérséklet alakulása három kapcsolt óceán-légkör modellben (bal oldali ábrák),
minden külső változás nélkül, illetve az elmúlt 150 év tényleges változásai (jobboldali ábrák) (IPCC, 2001)

2.5. 2.5 A klímaváltozás antropogén eredetének bizonyítékai
A klímaváltozás problémakörének alighanem a legizgalmasabb kérdése, hogy mennyire biztos az, hogy a
tapasztalt melegedés az emberi tevékenységnek tudható be? A klíma tényleges változása három –valószínűleg
egymással párhuzamosan ható – okra vezethető vissza. Ezek:
a) az éghajlati rendszer (minden külső hatás nélküli) belső ingadozásai,
b) természetes külső tényezők (vulkánosság, naptevékenység, stb.),
c) antropogén hatások (üvegház-gázok, aeroszolok, felszín-hatás, stb.).
A 2.6 ábrán bemutatjuk annak a legfőbb bizonyítékát, hogy az utóbbi 50 évben (az Antarktiszt kivéve) minden
kontinensen tapasztalt, egyértelmű melegedés nem volna lehetséges az üvegházgázok antropogén kibocsátása
nélkül, amit kissé korlátozott az aeroszol koncentráció figyelembe vett növekedése.
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2

.6 ábra A 20. század második felében a melegedést már nagy valószínűséggel az
emberi tevékenység okozta. A megfigyelt értékek ekkor ugyanis már nagyon eltérnek a csak természetes
okokból és a belső ingadozás hatására szimulált értékektől az Antarktiszt kivéve, minden kontinensen, továbbá
földi átlagban, valamint külön-külön a kontinensek és az óceánok fölött is. Ha az antropogén hatást is
hozzáveszik a modell-számításhoz, akkor viszont mindenhol sikeres a szimuláció. (Forrás: IPCC, 2007)
Mindezek alapján az IPCC szerint „nagyon valószínű, hogy a globális átlaghőmérsékletben a 20. század közepe
óta megfigyelt növekedés jelentős hányada az antropogén üvegházhatású gázok koncentráció-növekedésének
tudható be”. A „nagyon valószínű” az IPCC szóhasználatában legalább 90 %-os bizonyosságot jelent, amely
szám ez esetben a szakértők szubjektív meggyőződésének mértéke, nem padig valamifajta objektív számítás
eredménye.
Hogyan képzelhető el az az eset, ha a legfeljebb 10 %-nak van igaza? Két nagy hibát kellene ehhez elkövetnie a
Világ tudományának. Az egyik az lenne, hogy a kutatók évtizedek óta erősen túlbecsülik az üvegházhatású
gázok szerepét, míg a másik, hogy a megfigyelt egyértelmű, sok geofizikai objektumban megjelenő változást
mégiscsak okozza valami. Ezzel kapcsolatban vagy annak a másik hibának kell fennállnia, hogy egyáltalán nem
ismert, további folyamat okozta, vagy annak, hogy ugyanazok a modellek, amelyek erősen túlbecsülik az
üvegházhatás klímamódosító hatását, egyszersmind erősen alulbecslik a már ismert természetes folyamatok
(naptevékenység, vulkánkitörések), vagy pedig az éghajlati rendszer belső ingadozásának a mértékét. A két
ekkora tudományos hibának a valószínűségét – igen óvatosan – tíz % alattinak mondja az IPCC Jelentés (2007).
A 2.6 ábrából kiindulva biztosra vettük, hogy a szimuláció sikere egyben annak is bizonyítéka, hogy a modell 3
oC körüli egyensúlyi érzékenysége (vagyis a szén-dioxid-koncentráció megkétszereződése nyomán fellépő
melegedés átlagos földi mértéke, a légkör és a többi szféra a termodinamikai egyensúlyának teljes beállta után)
megfelel a valóságnak.
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3. 3. Éghajlati modellek, és alkalmazásuk a változás
okainak tisztázásában
3.1. 3.1 Alapfogalmak
Környezetünk állapota szempontjából az éghajlat egyszerre erőforrás és kockázat. Az éghajlat erőforrás, mert a
nap- és esetleg a szélenergia, illetve a hőmérsékletnek az év jelentős részében kellemes, fűtést vagy hűtést nem
igénylő volta olcsóbbá tesz számos gazdálkodási mozzanatot, ami a környezet szempontjából is kedvező.
Ugyanakkor az éghajlat kockázatokat is hordoz, amelyek a mi földrajzi szélességünkön főleg az éghajlati
elemek és jelenségek időbeli változékonyságával függnek össze. Gondoljunk a forgószelekre, villámcsapásokra,
vagy a hirtelen nagy csapadék okozta árvizekre, de ugyanígy az évtizedes összehasonlításban kimutatható,
lassúbb változásokra, vagy a jégkorszakok ciklikus megjelenésére.
Az éghajlat fontos sajátossága, hogy fő jellemzőit csak részben alakítják a helyi, vagy regionális fizikai-földrajzi
feltételek. Ennél általában nagyobb szerepet játszik a légkörzés teljes földi, de legalábbis északi félgömbi
rendszere. Márpedig e két utóbbi éghajlat-alakító tényező szövevényes, nem-lineáris differenciál-egyenletek
rendszerével leírható rendjét az utóbbi évtizedekben egyre erősebben veszélyezteti az ún. globális felmelegedés.
Ez még akkor is így van, ha az elmúlt évek tragikus árvizei, aszályai, sőt egyedi forgószelei nyomán világszerte
gyakran elhangzik az a ma még nem kielégítően bizonyított állítás, hogy ezek az időjárási anomáliák,
szélsőségek már a klímaváltozás következményei (előjelei) volnának. A klímaváltozás alakulásáról paradox
módon annál bizonytalanabb a tudásunk, minél rövidebb élettartamú és minél kisebb térbeli kiterjedésű időjárási
jelenségről van szó. Ebben az értelemben időjárásnak tekintjük a légkör fizikai állapotjelzői, ill. szubsztanciaáramai (pl. napsugárzás, csapadék-intenzitás) pillanatnyi értékeinek egymás utáni sorozatát néhány óra, pár nap
távlatban. Az éghajlat ezzel szemben az állapotok statisztikai összessége anélkül, hogy az egymásra
következésre különösebben kíváncsiak lennénk. (Ezt is csak statisztikai jellemezőikkel, pl. auto- és keresztkorrelációkkal vesszük figyelembe.)
Az időjárás előrejelzéséhez a légkör három alapvető fizikai mennyisége, a (komponensenkénti) tömeg, az
impulzusmomentum és a termodinamikai energia megmaradásának törvénye nyújt tudományos alapot. Az e
törvényeket megfogalmazó parciális differenciál-egyenlet rendszer a forgó Földön, az egyenlőtlen kontinenseloszlás és besugárzási viszonyok mellett, nem rendelkezik értelmezhető analitikus megoldással. Ennek ellenére
az időjárás előrejelzése – a legkisebb és legrövidebb élettartamú, legveszélyesebb képződmények kivételével –
numerikus módszerekkel igen sikeresen fejlődik. Mindennapi operatív rendszerben ma már öt napon túl is
pontosabban tudjuk megmondani az elkövetkező időjárást, mintha csak a sokévi átlagból indulnánk ki, vagy
abból, hogy minden nap időjárása olyan, mint az előző napé. (Pedig ez a világ sok helyén és több évszakban
nem is olyan rossz közelítés. Csak éppen akkor nagyon pontatlan, amikor az időjárás változik!)
Természetesen az éghajlatot is ugyanazok a fizikai törvények kormányozzák, mint az időjárást. Az éghajlat
fejlődése azonban már biztosan nem számolható előre a légkört körbevevő további közegek, vagyis az óceánok,
a szárazföldek, a krioszféra (szilárd halmazállapotú víz) fizikájának bekapcsolása nélkül. Sőt, ide kell értenünk a
bioszféra azon folyamatait is, amelyek a fényvisszaverő képességét, a párolgást és a felszín-közeli határrétegben
a dinamikai érdesség paramétereit befolyásolják. E folyamatok már kilépnek a szigorúan vett fizikai keretek
közül, csakúgy, mint azok a kémiai reakciók, amik a légkör összetételének hosszú távú alakulását vezérlik.
Az éghajlati modellek az éghajlat jelenlegi állapotának, változékonyságának és esetleges változásainak
számszerű vizsgálatát biztosító, nagyszámítógépes környezetben működő kutatási eszközök. Legfejlettebb
típusát az általános cirkulációs modellek képviselik, amelyek az anyag, az energia és az impulzusmomentum
megmaradását leíró egyenleteken alapulnak. Ezen egyenleteket a légkörre és az éghajlati rendszer minden más
komponensére fel kell írni, és meg kell oldani. A modellek képesek a légkör és az óceán fizikai állapotjelzőiben
érvényes övezetes elrendeződés minőségi reprodukálására; a globális átlaghőmérséklet külső tényezőkkel
szembeni érzékenységének legfeljebb 50 százalékos bizonytalanságú meghatározására és a XX. századi globális
éghajlatváltozások reprodukálására. Ugyanakkor, a megfigyelési és számítási korlátok által behatárolt fizikai
tartalom miatt, ma még nem elég pontos az éghajlat regionális léptékű szimulációja, és kevésbé megbízhatóak a
nagyfokú változásokkal, például az óceáni szállítószalag esetleges gyengülésével kapcsolatos modell-válaszok.
A légkör, a szárazföldek, az óceánok, a bioszféra és a szilárd víz (krioszféra) alkotta, ún. éghajlati rendszer
egyike a valaha modellezett legbonyolultabb, nem lineáris rendszereknek. A figyelembe veendő méretskálák
térben a felhőfizikai folyamatok milliméteres léptékétől az Egyenlítő hosszáig; időben a másodpercnyi
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élettartamú mikro-turbulenciától a sok száz éves óceáni vízkörzésig tartanak. (Abban az esetben, ha csak az
ember befolyásolta jövőt kívánjuk szimulálni.)
Nem meglepő, hogy mindezt egyetlen klímamodell nem is képes teljesíteni. A számítógépes kapacitás véges
jellege mellett, a szélső méretskáláknál számolni kell a megfigyelő rendszer korlátaiból fakadó adathiánnyal is.
Azt is el kell fogadnunk, hogy laboratóriumi modellezésre az éghajlati rendszer bonyolultsága miatt nincs
lehetőség.
A szén-dioxid klímamódosító hatásával kapcsolatos publikációs hullám az 1970-es években indult el, amelynek
első fázisát a számítógépen szimulált, a fizikai folyamatokat erősen leegyszerűsítő modellek számának közel
exponenciális növekedése jellemezte. E modelleket az energiaEz a szakasz kb. az 1980-as évek közepéig tartott. Ezután fokozatosan az általános cirkulációs modellek vették
át a főszerepet, annak ellenére, hogy a mélyóceánt csak a '90-es évek elejére sikerült olyan számítási
gyorsasággal a meglévő légköri modellekhez kapcsolni, hogy azokban az üvegház- (később aeroszol-) hatás
fokozatos erősödése is szimulálható legyen.
Az éghajlati rendszer valamennyi összetevőjének (légkör, óceánok, szárazföldek, krioszféra, bioszféra) fizikai
leírása három alapvető fizikai mennyiség, a tömeg, az impulzusmomentum és a (termodinamikai) energia
megmaradási törvényei segítségével lehetséges. Az egyenleteket ki kell egészíteni a termodinamikai
állapotjelzők közötti diagnosztikai kapcsolattal. Ez a légkör számunkra érdekes magassági szintjein az ideális
gáz állapotegyenlete, míg óceánok esetében a sűrűségnek a sótartalomtól és a hőmérséklettől függő, empirikus
kifejezése. Ugyancsak szükséges az egyenletrendszer megoldásához a belső energia kifejezése a termodinamikai
állapotjelzők és az anyagi összetétel függvényében. Az e törvényeket megfogalmazó, parciális differenciálegyenlet rendszer a forgó Földön, az egyenlőtlen kontinens-eloszlás és besugárzási viszonyok mellett, nem
rendelkezik analitikus megoldással.
Természetesen, az általános cirkulációs modellek nem azonnal voltak képesek az összes fenti folyamat
szimulálására, hanem ez a fejlődés három évtized alatt fokozatosan következett be.
A légköri alrendszer modellezése lényegében az időjárás-előrejelzésben operatívan használt eszközök
adaptálását jelenti, kisebb kiegészítésekkel. A fenti megmaradási törvények euleri alakja az ideális gáz
állapotegyenletével együtt zárt rendszert alkot, amit a megfelelő kezdeti és határfeltételekkel kiegészítve
integrálnak, szem előtt tartva a Courant-Friedrichs-Lewy féle stabilitási kritériumot. Ez utóbbi megadja, hogy
adott térbeli felbontás mellett milyen sűrű időlépcsőt kell alkalmaznunk ahhoz, hogy a térbeli differenciálhányadosok véges különbséges közelítése ne vezessen a megoldás felborulásához. Az időjárási modellekhez
képest elsősorban a sugárzás-átviteli és felhőképződési folyamatok pontosabb megoldása igényel fejlesztést,
amihez persze kezelni kell a légkör kémiai összetételét is. Mivel az éghajlatváltozások időskáláján az óceánt és
más közegeket is szimulálni kell, s a számításokat több évtizedig kell előre futtatni, a mai kapcsolt éghajlati
modellek felbontása az évtizedekkel korábbi időjárási modellekre emlékeztető, néhány száz kilométer. A kisebb
léptékek parametrizált, vagyis a változók tényleges fizikai leírása helyett egyszerűsített, többnyire csak
empirikus kapcsolatokkal közelített folyamatok egy része lényeges éghajlati visszacsatolásokat is képvisel.
Az óceánok modellezését elsősorban az nehezíti, hogy az óceán egyensúlyi geosztrófikus örvényei két
nagyságrenddel kisebbek, mint légköri megfelelőik, a nyomási gradiens erő és a földforgás eltérítő ereje
egyensúlya mellett napokig fennmaradó, több ezer kilométeres mérsékeltövi ciklonok és anticiklonok (Czelnai,
1999). Emiatt a klímaváltozást szimuláló óceáni modellek ezeket az örvényeket általában még nem tudják
megfelelő pontossággal leírni.. További nehézség a modellezésben, hogy a modellek verifikálásához az óceán
mélyéről térben és időben sokkal ritkább megfigyelések állnak rendelkezésre, mint a légkörből. Emellett, a
légkört határoló szárazföldi, illetve óceáni felszínnel összevetve, az óceán-fenék topográfiája is, mint alsó
határfeltétel lényegesen komplikáltabb.
Az óceáni modellek előnye igazán akkor jelentkezik, ha össze lehet kapcsolni egy légköri cirkulációs modellel.
A kapcsolat a valóságban kétirányú, ennek modellbeli realizálását nehezíti, hogy az óceáni folyamatok sokkal
lassúbbak. Az összekapcsoláskor a két közeg egyensúlya csak több száz év alatt áll be.
A valóságban az együttes óceán-légkör rendszerben is megfigyelhető a külső tényezők hatásától független,
véletlenszerű, ingadozás. Az emiatt fellépő bizonytalanság elvben csökkenthető, ha egymástól eltérő kezdeti
állapotokból a kísérletet többször is elvégezzük, úgy ahogy ez az időjárás-előrejelzés ensemble szimulációk
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esetén is történik. Egy-egy éghajlati modellfutás gépidő igénye azonban nagyságrendekkel nagyobb, mint az
időjárási modellek esetében.
A légkör és az óceán összekapcsolásának másik problémája volt egészen 1999-ig az, hogy a modellekben a két
rendszer határán a valóságostól eltérő hőmérsékletkülönbség, és irreális hőátadási viszonyok alakultak ki. Ennek
kiküszöbölésére ún. "fluxus-korrekció"-t alkalmaztak, ami mesterséges kiigazítást jelentett a két közeg közötti
hőcserében (IPCC, 2001). E kényszer-megoldás kiküszöbölése után, a klímamodellekben immár korrekt fizikai
alapokon megvalósult a két legfontosabb alrendszer, a légkör és az óceán egyesítése.
A szilárd halmazállapoú víznek az éghajlati rendszerben három fő megjelenési formája a hótakaró, a tengeri és a
szárazföldi jég. E felsorolás egyben a változások karakterisztikus időinek növekvő sorrendjét is jelenti, ami
arányos a közegek tömegével, hőkapacitásával. Mivel a hó a legvékonyabb, és csak a Föld területének egy
részén, az év bizonyos hányadában van jelen, a szilárd víznek ezt a megjelenési formáját a szárazföldi
folyamatokkal együtt szokták kezelni.
A tengeri jeget már külön szimuláljuk, mert igen fontos szerepe van a fényvisszaverődés szabályozásában és
abban, hogy az óceán-légkör közötti hőcsere szabadon létrejöhet-e, illetve a tengeri jég szigetelő hatása miatt
meghiúsul. A tengeri jég változásai főként termodinamikai jellegűek, de sűrűségét és állagát belső
anyagszerkezeti (reológiai) változások is módosíthatják. A modellekben elsősorban az olvadási és fagyási
folyamatokat tudjuk pontosabban leírni.
A szárazföldi jégtakaró kiterjedése sokkal lassabban változik, ezért e közeg termodinamikai folyamatait nem
szokták külön kezelni. Szerepe az általános cirkulációs modellekben a fényvisszaverő képesség és a felszíni
érdesség, mint légköri határfeltételek pontos megjelenítésére korlátozódik.
A szárazföldi felszínek jelentősége a szárazföld-légkör fizikai és kémiai kölcsönhatásain keresztül jelenik meg.
Ennek érdekében az energia-egyenletet, valamint a vízre vonatkozó kontinuitási egyenletet (talajnedvességváltozást) a talaj felső néhány méteres rétegére folyamatosan meg kell oldani. Mindkét folyamat leírásához
szükséges, hogy a légköri modellben jól kimunkált határréteg-parametrizációk legyenek.
Megoldandó még a bioszféra, mint a felszínek fizikai jellemzőit befolyásoló összetevő modellezése is, amelynek
fontos szerepe van az üvegház hatású gázok elnyelésében és kibocsátásában is. Mivel a bioszféra fejlődését nem
tudjuk az élettelen természet megmaradási tételeivel leírni, a szerkezeti egyenleteket pedig nem ismerjük, e
komponens modellezése legfeljebb empirikusan lehetséges.
A fenti folyamatok együttes figyelembe vételére csak nagyobb kutatóközösségek képesek, hiszen a modellek
megírása, tesztelése, kalibrálása egy team-nek is sok éves munka. A kész modellek alkalmazásához és a
szimulációk helyes beállításához is szerteágazó ismeretekre van szükség.

3.2. 3.2 Az IPCC Jelentés (2007) globális modelljei
A következő négy pontban részletesen bemutatjuk, hogy milyen átlagértékeket milyen szórásértékek mellett
produkáltak az IPCC kapcsolt óceán-légkör általános cirkulációs modelljei a 2080-2099 évek átlagában az 19801999 évek modellbeli kiinduló értékéhez képest. Az átlagos térképek mindig az összes rendelkezésre állt modell
átlagát jelentik, melyek az adott formában az IPCC WG-I (2007) 10. fejezetében jelentek meg.
A 3.1. táblázatban bemutatjuk a felhasznált modelleket. Megadjuk a további ábrákon használt rövidítéseket, a
modell származási helyét és a részletes publikáció forrását, a légköri és az óceáni almodellek horizontális és
vertikális felbontását. A táblázatban egyes modellek csak kevéssel térnek el egymástól (az erősebb modell áll
hátrább az alábbi felsorolásban)
GISS-AOM - GISS-ER - GISS-EH: Csupán páronként egyértelmű rendezés a felbontásban.
UKMO-HadCM3 - UKMO-HadGEM1: Mintegy kétszeres felbontás, teljesebb kölcsönhatás
MIROC3.2(medres) - MIROC3.2 (hires): Mintegy két és félszeres felbontás-többlet
GFDL-CM2.0 - GFDL-CM2.1: Azonos felbontás, a semi-Lagrange-i transzport újdonság
CGCM3.1(T47) - CGCM3.1(T63): Mind az óceáni, mind a légköri modellek felbontása eltérő
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3.1. táblázat A 4 pontban bemutatott előrejelzéseket megalapozó, kapcsolt óceán-légkör modellek (az IPCC
2007 WG-I, Ch. 8., 597-599 o, www.ipcc.c h alapján) Az információk sorrendje: a modellt jegyző intézmény és
ország, a modell-légkör felső határa, a vertikális szintek száma (top), a légköri modell horizontális felbontása
(A) ill az óceáni modellé (O).

21 modell az IPCC (2007) előrejelzéseiben

GISS-AOM, 2004: NASA Goddard Institute for Space
Studies, USA, top = 10 hPa, L12
A: 3° x 4° O: 3° x 4° L16

GISS-EH, 2004: NASA Goddard Institute for Space GISS-ER, 2004: NASA Goddard Institute for Space
Studies, USA, top = 0.1 hPa, L20
Studies, USA, top = 0.1 hPa L20
A: 4° x 5° O: 2° x 2° L16

A: 4° x 5° O: 4° x 5° L13

GFDL-CM2.0, 2005: NOAA/Geophysical Fluid Dyn. GFDL-CM2.1, 2005 NOAA/Geophysical Fluid Dyn.
Lab., USA top = 3 hPa L24,
Lab., USA, =GFDL-CM2.0 with semi-Lagrangian
atmospheric transport
A: 2.0° x 2.5° O: 0.3°–1.0° x 1.0°
CGCM3.1(T47), 2005: Canad. Centre for Clim. Mod. CGCM3.1(T63), 2005: Canad. Centre for Clim. Mod.
Anal., Canada, top =1 hPa, L31
Anal., Canada, top =1 hPa, L31
A: T47 (~2.8° x 2.8°) O: 1.9° x 1.9° L29

A: T63 (~1.9° x 1.9°), O: 0.9° x 1.4° L29

MIROC3.2(hires), 2004: U.Tokyo; Nat. Ins. Env. MIROC3.2(medres),2004: U.Tokyo; Nat. Ins. Env.
Stud.; JAMSTEC,Japan top=40 km,L56
Stud.; JAMSTEC,Japan top = 30 km L20
A: T106 (~1.1° x 1.1°) O: 0.2° x 0.3° L47

A: T42 (~2.8°x2.8°) O: 0.5°–1.4°x1.4° L43

UKMO-HadCM3, 1997: Hadley Centre / Meteorol. UKMO-HadGEM1, 2004: Hadley Centre/ Meteorol.
Office, UK top =5 hPa, L19
Office, UK top = 39.2 km, L38
A: 2.5° x 3.75° O: 1.25° x 1.25° L20

A: ~1.3° x 1.9° O: 0.3°–1.0° x 1.0° L40

CCSM3, 2005: National Center for Atmosph. Res., CNRM-CM3, 2004: Météo-France/Centre Nat. Rech.
USA, top = 2.2 hPa, L26
Mét.. France, top=0.05 hPa L45, A: T63 (~1.9° x 1.9°)
O: 0.5°–2° x 2° L31
A: T85 (1.4°x1.4°), O: 0.3°–1°x1°, L40
CSIRO-MK3.0, 2001: Comm. Sci. Industr. Res. Org., ECHAM5/MPI-OM, 2005: Max Planck Inst. f.
Australia, top = 4.5 hPa, L18
Meteor., Germany, top=10 hPa, L31 A: T63 (~1.9° x
1.9°), O: 1.5° x 1.5° L40
A: T63 (~1.9° x 1.9°) O: 0.8° x 1.9° L31
ECHO-G, 1999 Meteor. Inst. Univ. Bonn, FRG, Met. FGOALS-g1.0, 2004: Nat. Key Lab. /Inst. Atmos.
Res. Inst. Korea, top=10 hPa L19
Phys., China, top = 2.2 hPa, L26
A: T30 (~3.9°x3.9°) O: 0.5°–2.8°x2.8° L20
INM-CM3.0, 2004: Institute for
Mathematics, Russia top = 10 hPa, L21
A: 4° x 5° O: 2° x 2.5° L33

A: T42 (~2.8° x 2.8°) O: 1.0° x 1.0° L16
Numerical IPSL-CM4, 2005: Institut Pierre Simon Laplace,
France top = 4 hPa, L19
A: 2.5° x 3.75° O: 2° x 2° L31

MRI-CGCM2, 2003: Meteorological Res. Institute, PCM, 1998: National Center for Atmosph. Research,
Japan top = 0.4 hPa L30
USA top = 2.2 hPa L26
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A: T42 (~2.8°x2.8°) O: 0.5°–2.0°x2.5° L23

A: T42 (~2.8°x2.8°) O:0.5°–0.7°x1.1° L40

3.3. 3.3 Az éghajlati modellek tesztelése
A modell és a valóság közötti megfelelés sohasem teljes. Az éghajlati modellekben lefektetett elméleti
megfontolások és parametrizációk jóságát emiatt több szempontból is ellenőrizni szokták. A tesztelés első
lépése a jelen klíma reprodukálása. Az általános cirkulációs modellek az éghajlatot sok tízezer változó
segítségével írják le, vagyis e modellekben nincs mód a jelen klíma próbálkozásos beállítására. Ha egy ilyen
modell kielégítően reprodukálja az éghajlatot, az elsősorban a benne foglalt fizikai tartalom realitásának
köszönhető.
A kapcsolt óceán-légkör modellek képesek a jelenkori klíma fő jellemzőinek visszaadására, mind az övezetek
közötti, zonális különbségek, mind az elemek vertikális profiljának tekintetében. A 12. sz. ábrán ezt négy
változó segítségével illusztráljuk.
a.) b.)

c.) d.)

3.1 ábra Az IPCC eggyel korábbi, Harmadik Jelentésében (2001) szereplő kapcsolt általános cirkulációs
modellek már elég jól visszaadták a légnyomás (a), a hőmérséklet (b) és a csapadék (c) övezetes átlagainak
jelenkori eloszlását, továbbá a hőmérséklet magasság szerinti rétegződését (d).
Jó volna, ha mód nyílna annak vizsgálatára is, hogy helyesen reprodukálják-e a modellek az éghajlat olyan
évezredes léptékű, esetleg ugrásszerű változásait, mint pl. a felső-Dryas kor. A kapcsolt óceán-légkör modellek
ilyen hosszú integrálására eddig nem volt lehetőség, illetve csak akkor volna értelme, ha a külső tényezők
alakulását a teljes időszakban jól ismernénk. Ún. közepes komplexitású modellekben azonban már történtek
ilyen kísérletek. E kérdésnek az óceáni szállítószalag sebezhetősége miatt is fontos szerep jutna (lásd a 10.
fejezetben).

3.4. 3.4 A modellek által feltételezett kibocsátási forgatókönyvek
Végül, e pontban mutatjuk be azokat az IPCC által is átvett ún. SRES szcenáriókat (forgatókönyveket), amelyek
alaptípusai és általános jellemzői az alábbiak (3.2 táblázat):
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3.2 táblázat: A globális emisszió négy forgatókönyv családja fontosabb jellemzői

A1

B1

1. nagyon gyors gazdasági növekedés

1. kiegyenlítődő világ felé fejlődés az A1-hez hasonló
népességváltozások

2. népesség növekedése a XXI. sz. közepéig, utána
csökkenés
2. a gazdasági szerkezet gyors eltolódása a
szolgáltatási és információs ágazatok felé
3. új és hatékony technológiák gyors megjelenése
3. környezetbarát és energia hatékony technológiák
4. az egyes régiók közötti kiegyenlítődés
bevezetése
5. fokozott kulturális és társadalmi hatások

4. a gazdasági, társadalmi és környezeti problémákra
globális megoldások kidolgozása

6. a regionális jövedelem különbségek csökkenése
A2

B2

1. heterogén világkép

1. a gazdasági, társadalmi és környezeti problémák
lokális szinten kezelése

2. helyi
önkormányzatok,
hangsúlyosabb működése

önszerveződések

2. folyamatosan növekvő globális népességváltozás

3. folyamatosan növekvő népesség

3. közepes mértékű gazdasági fejlődés

4. regionális gazdasági fejlődések

4. az A1, B1-hez képest lassabb és sokoldalúbb
változások

5. lassú és térben nem egyenletes technológiai
változások

Megjegyezzük, hogy a 2013-ra várható újabb (ötödik) IPCC Jelentés ezektől teljesen eltérő, új forgatókönyvek
összeállítását tervezi. Ezt éppen Budapesten határozta el a Testület, amikor 2008 áprilisában itt tartotta soros
munkaértekezletét.
A 3.2 ábrán ezzel szemben az ún. „kívánatos jövő” típusú prognózisok egy részét tekintjük át. E prognózisok az
IPCC 2001. évi Harmadik Jelentésében és a Negyedik jelentésben (2007) is 450 és 1000 ppm közé tették azokat
a célként megjelölhető stabilizációs szinteket, amelyek valamelyikén meg kellene valósítani a koncentrációk
stabilizálását. Megjegyezzük, hogy ez esetben is ún. ekvivalens széndioxid koncentrációról van szó. Vagyis,
olyan szén-dioxid koncentráció-értékről, amelynek hatása a sugárzási mérlegre azonos lenne az összes üvegházgáz többlet miatt kialakuló sugárzási hatással.
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3.2 ábra A szén-dioxid kibocsátás (a), a koncentrációk (b) és a közepes éghajlat-érzékenység mellett valószínű
globális hőmérsékletváltozás (c) a kívánatos jövő típusú (WRE 1000 – WRE 450), aszerint, hogy mely ppmértéken valósulhat meg a koncentráció állandósága (IPCC, 2001)
Néhány lehetséges jövő típusú (SRES) szcenárió is szerepel az ábrákon, az összehasonlítás érdekében. Közepes
érzékenység esetén a földi klíma nagyon késői stabilizáció mellett sem haladja meg lényegesen a 2100-ra is
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lehetségesnek

tartott

6 oC-os

változást.

(A

katasztrófa-ugrások

kifejtését

lásd

a

4.

fejezetben.

)

4. 4. A Föld éghajlatának várható változásai
4.1. 4.1 Az IPCC előrejelzései
4.1.1. 4.1.1 Az IPCC Jelentés (2007) emissziós forgatókönyvei
Az ún. SRES forgatókönyvek (Nakicenovic és Swart, 2000: Speciális beszámoló az emissziós
forgatókönyvekről, SRES) társadalmi és gazdasági feltételezéseken alapulnak, s a népességre, a gazdaság
fejlődésére, az egyenlőtlenségek, illetve a globalizáció mértékére, stb. vonatkoznak. E forgatókönyvek egyike
sem tartalmazza bármilyen pótlólagos éghajlati kezdeményezés elfogadását, azaz egyetlen olyan forgatókönyv
sincs, ami felvállalja az ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény vagy a Kiotói Egyezmény célkitűzéseinek
megvalósítását.
A1. Az A1 forgatókönyvcsalád egy olyan jövő világot ír le, melyben nagyon gyors a gazdasági növekedés,
valamint a globális népesség növekedése, mely az évszázad közepén tetőzik, utána hanyatlik, és gyors, az új és
hatékonyabb technológiák bevezetése. A legfontosabb alaptémák a régiók közötti konvergencia, kapacitásépítés
és nagyobb kulturális és szociális kölcsönhatás, mely együtt jár az egy főre jutó jövedelmek közötti regionális
különbségek csökkenésével. Az A1 forgatókönyvcsalád három alcsoportba rendeződik, melyek az
energiarendszer technológiai változásának alternatív irányait írják le. A három A1 csoportot a technológiai
hangsúly különbözteti meg: erősen fosszilis (A1FI), nem fosszilis energiaforrások (A1T) vagy egyensúly az
összes forrás között (A1B) (ahol az egyensúly azt jelenti, hogy nem támaszkodnak erősen egyik adott
energiaforrásra sem, azzal a feltételezéssel, hogy hasonló fejlesztési ráta vonatkozik minden energiaellátási és
felhasználási technológiára).
A2. Az A2 forgatókönyvcsalád egy meglehetősen heterogén világot ír le. Az alaptéma az önállóság és a helyi
identitások megőrzése. A népesedési minták nagyon lassan konvergálnak, ami folyamatosan növekvő
népességet eredményez. A gazdasági fejlődés elsősorban régió-orientált, az egy főre jutó gazdasági növekedés
lassabb és a technológiai változás jobban tagozódik mint a többi forgatókönyvcsaládnál.
B1. A B1 forgatókönyvcsalád egy konvergens világot ír le az A1 forgatókönyvekkel azonos globális
népességgel, mely az évszázad közepén tetőzik, utána hanyatlik, azonban a gazdasági struktúra itt gyorsan
változik egy szolgáltatási és információs gazdaság irányába az anyagi intenzitás csökkenésével és tiszta, illetve
forrás-hatékony technológiák bevezetésével. A hangsúly a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság
globális megoldásain van, beleértve a fokozottabb jogegyenlőséget, de nem tartalmazva a pótlólagos éghajlati
kezdeményezéseket.
B2. A B2 forgatókönyvcsalád olyan világot ír le, ahol a hangsúly a gazdasági, társadalmi és környezeti
fenntarthatóság helyi megoldásain van. Ebben a világban a globális népesség folyamatosan nő az A2-nél kisebb
mértékben, a gazdasági fejlődés szintje közepes és a technológiai változás kevésbé gyors és változatosabb, mint
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a B1 és A1 forgatókönyvek esetén. Miközben a forgatókönyv szintén a környezetvédelem és társadalmi
igazságosság felé orientálódik, a helyi és regionális szintekre összpontosít.
A hat forgatókönyvcsoport (A1B, A1FI, A1T, A2, B1 és B2) mindegyikére választottak egy illusztratív
forgatókönyvet. Mindegyik egyformán megbízhatónak tekintendő.

4.1.2. 4.1.2 A forgatókönyvektől függő előrebecslések
A globális klímaváltozásról szóló előrejelzések (IPCC, 2007) ma még csak – az egyébként is kis valószínűségű
– katasztrófa-ugrásoktól mentes változásokat számszerűsítik. A figyelembe vett külső tényezők felölelik az
üvegház-gázokat (beleértve az ózont), a szulfát- és a szén-tartalmú aeroszolok direkt hatását, míg a többi fenti –
igen bizonytalanul prognosztizálható, illetve jórészt regionálisan nagyon különböző – hatótényezőt figyelmen
kívül hagyják.
Az egymást 5-6 évente követő IPCC Jelentések sorozatának legutóbbi, 2007-ben közzétett kötetei az éghajlat
jövőbeli alakulásával kapcsolatban csak a több fokos melegedést tekinti reális alternatívának. Nem tartja
érdemesnek, hogy foglalkozzon akár a jégkorszakkal (amit a 21. században nem tekint reálisnak – lásd a jel
fejezet végén), akár azzal a lehetőséggel, hogy az éghajlat sokkal érzékenyebb, mint ahogy azt a modellek
mutatják. Ha a legújabb számokat szembesítjük a 10 és a 6 évvel korábbiakkal, akkor azokban a fő számok
megnyugtató (nyugtalanító) állandóságot tükröznek (4.1. táblázat).
4.1 táblázat Az IPCC Második, Harmadik és Negyedik Értékelő Jelentésének (IPCC, 1996, 2001 és 2007)
néhány előrejelzett sarokszáma a 2100. évre. (Mika János összeállítása)

Globális
változások

értékek, IPCC, 2007

CO2 emisszió (GtC/év)

IPCC, 2001

IPCC, 1996

mint TAR*

CO2 koncentráció (ppmv) mint TAR*

540

Sugárzási
mérleg 2 – 8,5
változása (Wm-2)
Globális melegedés (oC)
Tengerszint
(cm)

1,1 – 6,4

1,4 – 5,8

emelkedés 18 – 59

* TAR – az IPCC Harmadik Értékelő Jelentésének (2001) az angol rövidítése.
Az e számokat felhasználó globális prognózisok alapvetően két ok miatt különböznek. Az egyik a légkör
összetételének jövőbeni forgatókönyvei, amelyeket az IPCC két utóbbi jelentése 6 átfogó forgatókönyv-családba
sorolja. A legkedvezőbbtől a legerősebb antropogén hatásokig a kibocsátások igen széles sávban változnának.
Például a szén-dioxid koncentráció előrejelzett értéktartománya 540 és 970 ppm közé esik. E tényezők hatására
a forgatókönyvek 2100-ra 2 és 8,5 Wm-2 közötti elsődleges sugárzási mérleg-változással számolnak.
A másik alternáló tényező magának az éghajlatnak az érzékenysége a külső hatásokkal szemben. Ezt a
klímamodellezés kezdetei óta a szén-dioxid koncentráció feltételezett megkétszereződése, melyet az állandósult
állapot hatására létrejövő, egyensúlyi melegedés mértékével szokás jellemezni. Megjegyezzük, hogy ebben a
mutatóban sincs igazán változás az évtizedekkel korábbi 1,5 – 4,5 oC érzékenységi sávhoz képest. Vagyis ez
elmúlt évtizedek tudományos eredményei e vonatkozásban is alátámasztották a korábbi megállapításokat.
Mindkét tényező erősen befolyásolja a Föld hőmérsékletének alakulását, amint ezt a 4.1. ábrán érzékelhetjük.
Eszerint, ha a légkör összetételét (az összes sugárzási kényszert) a 2000. évi értéken lehetne tartani, az eddigi
kibocsátások miatti „büntetésként” a következő 20 évben akkor is további 0,1 °C/évtized melegedés lépne fel. A
"büntetés" összesen 0,5 oC melegedés lenne, aminek az a magyarázata, hogy az óceánok eddig visszafogták a
felmelegedés egy részét, de a következő évtizedek során a mélyben tárolt hő fokozatosan kikerül a légkörbe is.
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Közel kétszer gyorsabb, 0,2 °C/évtized melegedés várható, ha a kibocsátás az ábrán szereplő forgatókönyvek
valamelyikének megfelelően növekszik. Az előrejelzett sávok közepes értékeinek összehasonlítása azonban azt
mutatja, hogy az évtizedenkénti átlagos melegedés 2030-ig kevéssé függ attól, hogy mely SRES forgatókönyv
szerinti kibocsátás következik be. Távolabbra tekintve, a XXI. század későbbi évtizedeiben már egyre fontosabb
szerepe lesz annak, hogy milyen ütemben növekszik az üvegházgázok kibocsátása, és hol (milyen értéken és
milyen hamar) sikerül a növekedést megállítani. Ettől függ ugyanis, hogy századunk végére Földünk
átlaghőmérséklete további 1,1 vagy éppen 6,4 oC-kal emelkedik majd.

4.1 ábra A globális átlaghőmérséklet előrejelzése. Az ábra vastag sávjai a globális felszíni átlaghőmérséklet
alakulását mutatják. A 2000. előtti sáv a megfigyelt értékeket és azok bizonytalanságát, a későbbi időszakok az
összes modell átlagos szimulációit és a modell-eredmények szórásának ehhez adott értékeit ábrázolja az 1980–
1999 közötti időszak átlagához viszonyítva. A jövőt a belső ábra az A2, A1B és B1 szcenáriók szerint mutatja.A
narancssárga vonal az ún. „büntető melegedés”, ami akkor is bekövetkezne – a korábbi kibocsátás-növekedés
nyomán az óceánokba került többlet-hőnek a légkörbe kerülése miatt –, ha az üvegházgázok koncentrációja a
légkörben mindvégig a 2000. év szintjén maradna. A koordinátákkal keretezett ábrától jobbra eső oszlopok a
modell-becslések bizonytalanságát ábrázolják, az átlagnál 60 %-kal nagyobb és 40 %-kal kisebb értékekkel
jellemezve. (Forrás. IPCC-DÖ, 2007: DÖ-5 ábra.)

4.2. 4.2 Az egyes éghajlati elemek változása az IPCC (2007)
térképein
Ebben a pontban valamennyi változás a 2080-2099 közötti időszakra vonatkozik, mégpedig a száz évvel
korábbi, 1980-1999 időszakhoz viszonyítva.
A tél és a nyár középhőmérséklete a pólusok felé erősödően közel zonális változást mutat (4.2 ábra).
Felismerhető a kontinensek fölötti erősebb változás is, különösen nyáron, amikor is a legészakabbi területek
túlmelegedése nem is számottevő. Kitűnik még a térképek (modell-válaszok) többségéből az észak-atlanti térség
valamivel gyengébb melegedése, ami bizonyára az óceáni szállítószalag gyengülésével kapcsolatos. A
változások mindkét félévben szignifikánsak a vízgyűjtőn és a Föld túlnyomó részén is.

Hőmérséklet DJF

Csapadék DJF
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4.2 ábra A globális modellek által mutatott átlagos változása a hőmérséklet, (oC: balra) és a csapadék (mm/nap:
jobbra) esetében 2080-2099 között a 100 évvel korábbi állapothoz képest. (IPCC Ch 10, Supplement). Mindkét
ábrán a téli változás (DJF) van fölül és a nyári változás (JJA) alul.
A szélső évszakok (tél és a nyár: 4.2 ábra) csapadéka csapadékának változása egymástól is eltérő képet mutat,
mivel a trópusközi konvergencia-zóna is eltérő felszín-megosztottságot talál a két féltekén. A téli félgömbön
mindig nagyobb a csapadék-növekedés területe, mint az ellentétes, nyári félgömbön. Az Egyenlítő térségében
mindig nő a csapadék, a köztes területek viszont csapadékcsökkenést mutatnak.
Az évi csapadékösszeg – ahogy ez a két szélső évszakból és az itt nem mutatott átmeneti évszakból következik,
– ahogy ez a két szélső évszakból és az itt nem mutatott átmeneti évszakból következik –, a magas mérsékeltövi
szélességeken, a pólusok térségében és az Egyenlítő vidékén növekszik, ugyanakkor az alacsony mérsékelt
szélességek nagy részén csökken. Kína az utóbbi alól ismét kivétel, a monszun erősödése miatt. A fenti térségek
középső szektoraiban a változások szignifikánsak.
Az évi átlagos felhőzet (4.3 ábra) a Földön jóval nagyobb arányban csökken, mint ez a napi ingásból
következne. A magyarázat az, hogy a napi ingást több más, pl. advekciós, illetve a hőkapacitással összefüggő
tényező is befolyásolja. A felhőzet csak a poláris térségekben növekszik, ám ott sem szignifikánsan, ellentétben
mérséklet és alacsony szélességek nagy részén szignifikáns mértékű felhőzetcsökkenés területeivel.
A felszíni lefolyás (4.3 ábra) az évi csapadékra emlékeztető, a párolgást vezérlő komponensekkel is módosított
képet mutat. Az eltérő előjelű foltok közepén széles területen a változás mindkét irány esetén szignifikáns.
A talajnedvesség (4.3 ábra) változásainak előjele évi átlagban sajátos, sávos szerkezetet mutat, kombinálva az
övezetesség és a kontinentalitás szigorú fizikai törvényeken keresztül megnyilvánuló hatásait. A változás
azonban alig néhány rácspontban szignifikáns.
A tengerszinti légnyomás (4.3 ábra), amely nem közvetlen, gyakorlati fontosságú elem, a déli féltekén alig
mutat évszakos különbséget, míg a kontinensek szabdalta északi féltekén annál inkább. Télen közép- és déleurópában egyértelmű és a térség egy részén szignifikáns a nyomás csökkenése, míg nyáron nyomásnövekedés
tapasztalható, nem szignifikáns mértékben.
A napi hőmérsékleti ingás évi átlaga (4.3 ábra) a Föld területének nagy részén csökken, azaz az éjszakai
minimum-hőmérséklet gyorsabban emelkedik, mint a nappali maximum. Az ingás emelkedése látható viszont a
mediterrán térségekben mind Európa és Afrika között, mind az amerikai kontinensen, sőt kisebb területen
Kínában is, ahol a monszun keresztezi a folyamatot. A folyamat ugyanis minden bizonnyal a felhőzet
csökkenésével függ össze.
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A fenti változások elsődleges, gyakorlati jelentőségük mellett alkalmasak annak szemléltetésére is, hogy
mennyire valós a földrajzi fogalmaink egyike-másika. Ezek a változások ugyanis valóban a fizika termékei.
Tehát a megfigyelhető változások említett kapcsolódásai:
Zonalitás a változásokban, ami tisztán látható mind a hőmérsékletben, mind a csapadékban. A változások a
legerősebbek a Pólus közelében, a jég/hó – albedó visszacsatolás következtében. A csapadék övezetes változása
(cirkulációs okokból) ugyancsak a változások övezetes jellegét támasztja alá mindkét évszakra.
Kontinentalitás figyelhető meg, mind a változások gyorsabb voltában a kontinensek felett, mind pedig a
változások lassúbb ütemében a kontinensek nyugati partvidékein az óceáni légtömegek hatására. A
csapadékmezőkben ez a jelenség mindkét féltekén a nyári időszakban a zonális struktúrák meridionális irányú
megzavarásaként észrevehető. A kontinentalitás másik igazolása az, hogy az északi félgömbön, ahol a
kontinensek területi aránya jóval magasabb, a melegedés is gyorsabb mindkét félévben.
Az észak-atlanti áramlás sérülékenysége tisztán látható a kevésbé intenzív melegedésben az adott térségben
mindkét ellentétes évszakban. Ez viszonylag új jelenség a természet-földrajzban, de ezek az ábrák minden
fantasztikus jégkorszak-elméletnél tisztábban érzékeltetik a jelenség valóság-magvát.
A fenti eredmények a földi éghajlati rendszer legteljesebb modelljein, a kapcsolt óceán-légkör általános
cirkulációs modelleken alapulnak. Ezek a modellek alapozzák meg az éghajlat globális változásának mértékére
vonatkozó tudományos eredményeket, ám az egy-egy térségben szükséges alkalmazkodási intézkedésekhez
általában nem elegendő a felbontásuk.
Amíg a számítástechnika további fejlődése nyomán várhatóan elterjed a teljes földre vonatkozó finom, 10 km
nagyságrendű felbontás, addig a globális modellek eredményeit egy-egy finomabb felbontású modell
beágyazásával tovább kell részletezni, pontosítani. Amint azonban ezt a Bevezetés végén az ENSEMBLES
Projekt eredményeinek nagyon széles szóródása kapcsán bemutatjuk, ezek az eszközök sem alkalmasak még a
végleges, nagy biztonságú válaszok megalapozására. Hiszen a kapcsolódó modellek átlagos száma ott kevesebb,
mint 1/10-ed része az összes létező modellnek.

Felhőzet (%)

Tengerszinti légnyomás (hPa)
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Lefolyás (kgm-2nap-1)

Napi hőmérsékleti ingás
Talajnedvesség (%)
4.3 ábra A felsorolt éghajlati elemek téli (felül: DJF) és nyári (alul) változása a 2080-2100 évek átlagában, a 21
átlagában az 1980-1999 évek modellbeli kiinduló értékéhez képest. (Forrás: IPCC WG-I, 2007: Chapter 10,
Supplement)

4.3. 4.3 Az időjárási és éghajlati szélsőségek változásai
Időjárási, vagy éghajlati szélsőségnek mondjuk azon eseményeket, megfigyelt adatokat, vagy azok halmozott
összességét, amik az adott helyen, pont azon a módon ritkán fordulnak elő. A ritkaság küszöbértékben nincs
általánosan elfogadott szám és gyakran nem is valószínűséghez, hanem a rendelkezésre álló mérések hosszához,
vagy a legutolsó ilyen érték időpontjához szokták kötni.
Az időjárási szélsőségek között a (helyhez és évszakhoz viszonyított) adott napi (maximum-, közép-, vagy
minimum-) hőmérséklet magas, vagy alacsony voltát, a 24 óra, vagy ennél rövidebb idő alatt hulló nagy
csapadékot, az erős szélsebességet és különösen ennek pár másodpercig tartó lökéseit, valamint olyan
csapadékformák előfordulását, mint a zúzmara, az ónos eső, a jégeső szoktuk említeni. (Néhány éghajlati
elemnél azok különlegesen magas értéke esetén sem beszélünk szélsőségről: felhőzet, napfénytartam,
globálsugárzás, relatív nedvesség. Ezek ugyanis jobbára maximált értékek és viszonylag gyakran megközelítik
ezt a maximumot.) Éghajlati szélsőségnek ugyanezen értékek hosszabb idő alatt megvalósuló átlagértékét,
illetve esetenként – pl. a hőhullámoknál – egy esemény tartós fennállását tekintjük.
Egy-egy szélsőség előfordulásából, vagy akár abszolút rekord születéséből nem következik az, hogy az éghajlat
megváltozott, amint az éghajlatváltozás tényéből sem következik biztosan, hogy valamely szélsőség
gyakorisága, vagy intenzitása is megváltozik. Az éghajlatváltozás ugyanis bizonyított, de lassú, több évtized
alatt végbemenő folyamat. Vitatni legfeljebb azt lehet, hogy ebben mennyire egyértelmű az emberi tevékenység
hatása. E kérdésben erős szám- és érvanyagbeli többségben van az a vélemény, hogy legalább az utóbbi fél
évszázad globális melegedését az ember okozta és ez pár évtizedig még folytatódni fog.
Ugyanakkor egy-egy év, pláne rövidebb időszak vonatkozásában az éghajlat változása alig észrevehető. A
hőmérséklet fél évszázad alatt országosan mintegy fél fokkal nőtt, ezen belül a nyár és a tél melegedése
valamivel gyorsabb volt, mint az átmeneti évszakoké. A fagyok gyakorisága ugyanakkor nem csökkent
egyértelműen, mert a lassú átlagos melegedéssel párhuzamosan a derült időt hozó anticiklonok gyakorisága
növekedett. A tenyészidőszak csapadéka fél évszázad alatt öt-tíz %-kal csökkent. Ezen belül, a száraz napok
száma megnőtt, ám a csapadékos napok átlagos hozama is emelkedett, s kimutatható az eseti nagy csapadékok
gyakoribbá válása is. Nem tudjuk biztosan kimutatni a jégesők és a nagy szélviharok gyakoriságának változását.
Az aszályok gyakorisága ugyanakkor növekvő tendenciát mutat.
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Egyáltalán mi lehet az alapja annak a feltételezésnek, hogy a felmelegedéssel párhuzamosan fokozódnak a
szélsőségek? Matematikai, fizikai és gazdasági alapjai egyaránt vannak ennek az állításnak. Matematikailag
elegendő azt elképzelnünk, hogy valamelyik meteorológiai elemnek, például a hőmérsékletnek a felmelegedés
okán nem csupán az átlagos értéke tolódik el, hanem az egész statisztikai eloszlása is. Első közelítésben tegyük
fel, hogy az átlag körüli szóródás nem változik meg. Ekkor, a korábban azok a nagyon ritka események,
amelyek az eltolódás irányába estek (tehát például a nagy nyári melegek) sokkal „beljebb” kerülnek, azaz
gyakoribbá válnak, mint korábban. Ugyanakkor a változással ellentétes irányú szélsőségek, (hazánkban pl. a
nagyon erős téli fagyok) ugyanilyen arányban ritkábbak lesznek. A matematikai érvelés végén megjegyezzük,
hogy az átlag körüli szóródás növekedése még inkább fokozhatja az eltolódás irányába eső szélsőségeket,
ugyanakkor fékezheti az ellenkező értelmű szélsőségek ritkábbá válását. (Természetesen a szórás csökkenhet is,
aminek a szélsőségek mérséklődése lehet a következménye.)
A szélsőségek szaporodására irányuló várakozás fizikai alapja az, hogy az üvegházhatás fokozatos erősödésével
az emelkedő hőmérséklet végső soron a légkör energia-készletének növekedését is jelenti. A folyamat további
két velejárója a zivatartevékenységet elősegítő függőleges labilitás fokozódása, mivel a melegedés az alsóbb
rétegekben erősebb, mint a troposzféra felső szintjein. Sőt, a sztratoszférában éppen az üvegházhatás erősödése
miatt lehűlés kezdődik, hiszen hiányzik az a hosszúhullámú sugárzási energia, amit az üvegházgáz többlet
elnyel. Márpedig a vertikális labilitás a légköri konvekcióhoz kapcsolódó sokféle szélsőség előidézője a
zivataroktól a tornádókon át a mezoléptékű konvektív rendszerekig. A fizikai okokhoz tartozik továbbá, hogy a
magasabb hőmérséklettel csaknem exponenciális arányban nő a légkör lehetséges vízgőztartalma. Ez azt jelenti,
hogy egy-egy nagy csapadék több vízgőzből meríthet, de azt is, hogy a kicsapódás idején több ún. latens hő
szabadul fel, ami szerencsétlen esetben ugyancsak fokozhatja a pusztító képződmények kinetikus energiáját.
Végül, azt a feltételezést, hogy a globális felmelegedéssel párhuzamosan fokozódnak a szélsőségek az a
gazdasági megfontolás is alátámasztani látszik, hogy az időjárási szélsőségek miatt veszendőbe ment anyagi
javak több térségben gyorsabb ütemben nőnek, mint az infláció, illetve a kockázatoknak kitett anyagi javak
bővülése. Megjegyezzük azonban, hogy e számítások nagyon pontatlanok, és vannak olyan vizsgálatok is,
amelyek szerint az értékek nem pusztulnak gyorsabban, mint az infláció illetve a veszélyeztetett értékek
általános gyarapodása.
Ha empirikusan vizsgáljuk a szélsőségeket, akkor a kisebb léptékű képződmények (tornádók, zivatarok,
villámcsapás, stb.) az IPCC 2007-ben még nem tudott egyértelmű növekedésről beszámolni. Ugyanakkor az
USA-ban épp ezt követően korrigálták a tornádók megfigyelését azok pontosságával és térbeli-időbeli
sűrűségéve szemben. Ennek eredményeként a korábban állított növekedési trend a tornádók esetében megszűnt.
Mindez azonban nem azt jelenti, hogy hazánkban ne lennének olyan szélsőségek, amelyek a globális
felmelegedéssel párhuzamosan egyértelmű tendenciát mutatnak. Fokozódik például a nyári hőségnapok száma,
(ahogy már jeleztük) az aszályok gyakorisága, ugyanakkor az eseti nagy csapadékok mennyisége is. Egyértelmű
csökkenés látszik a nagyon hideg (kb. mínusz 20 fokos) téli hidegek gyakoriságában, ám nem csökkennek az
enyhén fagyos téli napok, sőt az adatok szerint a késő tavaszi fagyok sem.
Még egyszer hangsúlyoznunk kell azonban, hogy mindebből az egy-egy adott évre eső eltérés jelentéktelen,
bőven elmarad az időjárás évközi változékonyságától. Emiatt az adott év időjárása a fenti tendenciákat
„bizonyítóan”, de azokkal ellentétesen is alakulhat. A világ tudománya (amire a hazai előrejelzések is
támaszkodnak) jelenleg több hónapra előre csak alig jobb prognózisra képes, mint a sokévi átlagokon alapuló
éghajlati megközelítés, vagy a megelőző hónapok anomáliájának fennmaradására (hőmérséklet), illetve
kiegyenlítődésére (csapadék) számító megközelítés.

4.4. 4.4 A jégkorszak (glaciális) korai beköszöntésének
lehetősége
Az óceán mélyebb rétegeinek modellezése már két évtizeddel ezelőtt felvetette a lassú klímaváltozást hirtelen
felváltó, ugrásszerű átmenet lehetőségét. Ugyanis, a mélyóceáni cirkuláció dinamikáját szimuláló modellekben,
egyes határfeltételek módosításával, a mostanitól gyökeresen eltérő áramlási kép is kialakulhatott.
A globális óceáni "szállítószalag" rendszernek (4.4 ábra) számunkra legfőbb szakasza a Golf-áram (az északi
szélesség 45. fokától Észak-atlanti áramlás), amely a Mexikói-öbölből indulva szubtrópusi eredetű meleg vizet
szállít az Atlanti-óceán északi részébe és Európa északnyugati partjaihoz. A Golf-áram melegítő hatása nélkül
Európa nagy részén alacsonyabb lenne az évi középhőmérséklet, hiszen jelenleg még az Atlanti-óceántól több
mint 1300 km-re fekvő Magyarországon is több fokkal magasabb a hőmérséklet, mint az övezetes átlag.
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A korábbi években két gyakran idézett összefoglaló (National Academy, 2002; Schwartz és Randall, 2003),
valamint egy hollywoodi film („Holnapután”) is felmelegítette azt a Wally Broeckertől (1987) származó
feltételezést, hogy az óceáni szállítószalag legyengülésének esetleg „jégkorszak” is lehet a következménye. (Az
idézőjelet azért használjuk, mert földtörténeti értelemben ma is jégkorszak van, azaz van olyan pontja a
Földnek, ahol egész évben megmarad a jég.) Ekkor ugyanis legyengülne a földrajzi szélességek közötti energiacsere, ami utoljára a tízezer évnél régebbi, a mainál hidegebb klímájú évtizedekben fordult elő. Azokban a
korokban a földi klíma néhány évtized alatt több fokos ingásokat produkált.

4.4 ábra Az óceáni szállítószalag sémája (Broecker, 1987) A hőmérséklet- és sótartalom gradiensek okozta
sűrűségeltérés tartja mozgásban. Legérzékenyebb ága az Atlanti óceán északi része.
Először is gondoljuk át, hogy mi mozgatja az óceáni cirkulációt, így megérthetjük, hogy miért annyira érzékeny.
A piros árnyalat a felszínen haladó, a kék árnyalat a mélyben záródó ágat ábrázolja. A ciklus jellemző
körülfordulási ideje ezer év.
A cirkuláció jellegét és intenzitását két egymással ellentétes irányú erő, a hőmérsékletek, illetve a sókoncentrációk egyenlőtlen eloszlásából származó, észak-déli irányú sűrűség-különbség határozza meg. Az
előbbi erő a hidegebb, emiatt sűrűbb, poláris területektől a melegebb alacsony szélességek felé mutat, miközben
a sótartalom gradiense ellenkező irányban, a hevesen párologtató, s emiatt besűrűsödő alacsony szélességektől a
jelentős édesvíz-bevételt felmutató, magas szélességek felé hajtja az áramlást (a súrlódás miatti fékezéssel
szemben).
A szállítószalag-rendszer, illetve a rendszer sérülékenységének egyszerűsített magyarázata szerint a körforgás
motorja a Norvég-tengerben mélybe süllyedő sós víz, ami az édesvíz egy részének kifagyása miatt sűrűsödik be.
Ekkor a melegedés azért veszélyes, mert a magas szélességeken nagyobb lesz az édesvízhozam és erősödik az
olvadás. Mindez felhígítja, és könnyebbé teszi a térség vizeit, így azok nem tudnak lesüllyedni. Bár ez a
magyarázat szemléletes, biztos, hogy a hőmérséklet térbeli eloszlásából származó sűrűségkülönbségnek,
valamint a szélrendszereknek is kulcsszerepük van az óceáni szállítószalag aktuális intenzitásában.
Jelenleg a hőmérséklet-különbségből fakadó erő a nagyobb, mint a sótartalommal összefüggő ellenerő. Ám a
melegedés hatására mindkét sűrűségkülönbség megváltozhat. Az előbbi gradiens a globális melegedés hatására
gyengül, mert a magasabb szélességeken a melegedés gyorsabb; ugyanakkor az utóbbi, ma még gyengébb irány
a felmelegedéssel megerősödhet, mert a magas szélességeken lehulló növekvő csapadékmennyiség és a tengeri
jégolvadása mérsékli a só-koncentrációt. Ennek egyértelmű tapasztalati bizonyítékát mutatja be a 4.5 ábra. Más,
közvetlen megfigyeléssel (például hőfluxusok), vagy akár csak áramlási sebességek mérésével eddig nem
sikerült kimutatni a szállítószalag észak-atlanti ágának gyengülését.
A jelen pont témaköréhez, a XX. század megfigyelt változásaihoz viszonylag kevéssé kapcsolódik, mégis a
fenti, empirikus háttérrel is alátámasztott hipotézis elleni fontos érv a következő kísérlet: Ha az észak-atlanti
óceáni hőszállítást az üvegházhatás erősödése miatti melegedéssel párhuzamosan „kikapcsolják” (4.6 ábra),
akkor a mainál hidegebb klíma az Atlanti óceán térségére korlátozódik. A szárazföldek felett az üvegházhatás
fokozódása miatti melegedés hatása erősebb, mint a szállítószalag leállása miatti lehűlés.
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4.5 ábra A sókoncentráció (súly-ezrelék) csökkenésének mérési adatokon alapuló bizonyítéka három északatlanti térségben (Forrás: National Research Council, 2003.)

4.6 ábra. A hőmérsékletváltozás eloszlása a Földön 2049-re a Hadley Center kapcsolt óceán-légkör modelljében,
ha a modellben feltételezik a melegedéssel párhuzamosan az óceáni cirkuláció észak-atlanti ágának leállását
(Wood, és mtsai, 2003)
Bár ilyen horderejű kérdésnél különösen szükséges megvárni, amíg a vizsgálatokat több műhelyben is elvégzik,
a fentiek nyomán megkockáztatjuk, hogy a jégkorszak bekövetkezése ma kevésbé valószínű, mint ahogy ezt
néhány évvel ezelőtt gondoltuk.

5. 5. Változások Európában és Magyarországon
5.1. 5.1 A globális modellek eredményei Európára
A 21. századra előrevetített melegedés a forgatókönyvektől függetlenül, hasonló földrajzi eloszlást mutat,
amelyek hasonlítanak az utóbbi évtizedekben megfigyelt mintázatokhoz is. A melegedés várhatóan a
szárazföldeken és az északi félgömb magasabb földrajzi szélességein lesz a legerősebb, míg a déli óceánok és az
észak-atlanti óceán egyes részein pedig a leggyengébb.
Európában a hőmérséklet várható emelkedése meghaladja majd a földi átlagos melegedést. Télen és évi átlagban
a kontinens észak-keleti, míg nyáron a déli vidékei melegszenek gyorsabban. A csapadék változásának előjele
északon pozitív, délen negatív. Az elválasztó vonal (zérus változás) télen tőlünk délebbre, nyáron tőlünk
északabbra húzódik (5.1 ábra).
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5.1 ábra A hőmérséklet (felső sor) és a csapadék (alsó sor) várható megváltozása 2080-2099-re az 1980-1999
évekhez képest, az A1B szcenárió szerint (20-20 éves átlagok eltérése).

5.2. 5.2 A modellek egymás közötti eltérései
Az előző pontokban a globális modellek átlagában kapott megváltozásokat hasonlítottuk össze. Az egyes
modellek válaszai azonban ettől jelentősen eltérhetnek, emiatt (1) a jövőbeli válaszok önmagukban is hordoznak
bizonytalanságot a kibocsátási forgatókönyvek eltérésein túlmenően is, (2) ezek az eltérések megmutatkoznak a
globális háttér-modellek adta megváltozási mezőkben, mint a beágyazott modellek oldalsó határfeltételeiben is.
Ez a körülmény jelentőségére a következő pontban, a regionális modellek ismertetésekor még visszatérünk.
A globális modellek közötti eltéréseket két csaknem azonos modell eredményein mutatjuk meg az 5.2 ábrán. E
modellek csak a térbeli felbontásban különböznek, a tengerszinti légnyomás általuk előrejelzett változásai
ugyanakkor számos térségben, így Közép-Európában is, erősen eltérnek. Ennek az a következménye, hogy hiába
futnak a kérdéses térségekben gazdagabb fizikai tartalommal a globális modellekbe ágyazott, regionális
modellek az RCM-ek, a globális háttér-modellek különbségei fokozzák a végeredmény bizonytalanságát.
E háttérfeltételek hatását demonstrálja az 5.3 ábra, amely kísérletben két különböző globális háttér-modellt
ugyanahhoz a beágyazott modellhez kapcsolva futattak. Az eltérő globális határfeltételek hatására KözépEurópa nagy részén a légnyomás, a csapadék és a szélsebesség várható változásai még előjelükben is
különböznek!
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MIROC3.2 (hires)

MIROC3.2 (medres)

5.2 ábra A tengerszinti légnyomás változása két egymáshoz nagyon hasonló modellben, amelyek csak a
horizontális és vertikális felbontásban különböznek, minden másban megegyeznek. A felső ábrák a téli, az alsó
a nyári változásokat mutatják. A változások mértéke Közép-Európában is eltér egymástól.

5.3 ábra Az évi átlagos tengerszinti légnyomás (ΔSLP), csapadékösszeg (ΔPrec) és felszíni szélsebesség
(ΔWind) változásai 2071-2100-ra az 1961-1990 évekhez képest, az A2 forgatókönyv feltételezésével. A
számítást a stockholmi Rossby Centre regionális óceán-légkör modelljével készítették, két különböző modell
által biztosított oldalsó határfeltételek mellett. A felső ábrák az ECHAM4/OPYC3 háttér-modellhez, míg az alsó
ábrák a HadAM3H modellhez kapcsolt futások eredményei. A modellszimulációk eredményei esetenként
jelentősen eltérnek egymástól. (Forrás: Fig. 11.6 az IPCC, 2007-ben)
Az összehasonlítás fő következtetése, hogy a globális klímamodellek korlátozott megbízhatósága a
peremfeltételek hibáján keresztül valószínűleg hatással van a finom felbontású modellekkel kapott
eredményekre is. A határfeltételek által okozott hibák csökkentésének kérdését tehát a következő évek
dinamikai leskálázási kutatásainak középpontjába kell állítani.
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5.3. 5.3 Eltérések a legfrissebb finom felbontású modellek
alapján
Ma már hozzáférhetőek az Ensembles Projekt (van den Linden és Mitchell, 2009) eredményei, noha itt az
együttest nem elsősorban a beágyazott modelleknek sok háttér-modellel való összekapcsolása, hanem a kezdeti
feltételek és a parametrizációk variálása képezte. Az egyes beágyazott modellekhez átlagosan 1,7 háttér-modell
kapcsolódott, tanúsítva, hogy két önmagában is bonyolult rendszer összekapcsolása nem is könnyű feladat.
Tananyagunk nem törekszik az Ensembles Projekt eredményeinek ismertetésére. Mégis szót kell ejtenünk róla,
mert ma a beágyazott modellezést tekinti a tudományos világ a regionális éghajlati változások legkorszerűbb
ismeretszerző eszközének. Ha ez az eszköz már kielégítené a gyakorlati igényeket, akkor a korábbi
közelítésekre, így az általános cirkulációs modellek szimulációira már nem lenne szükség. Sajnos azonban nem
ez a helyzet. Amint ez az Ensembles Projekt 2009-es jelentésének 140-141. oldalán látható, a 2080-2099 évekre
vonatkozó, rácsponti előrejelzésben óriási a különbség az alsó és felső decilisekhez (10 %-os és 90 %-os
küszöbökhöz) tartozó megváltozás-mezők között. Ezek a különbségek jól reprezentálják a mai tudomány által
detektált bizonytalanságot. A modellszimulációk bizonytalanságai általában öt fő okra vezethetők vissza: (1) Az
üvegházgáz kibocsátási forgatókönyvek közötti eltérések; (2) az előrejelzések kezdeti feltételeinek
különbözőségei; (3) a globális háttér-modellek eltérő jellege, ami a beágyazott modellek oldalsó
határfeltételeiben folyamatos eltérést okoz; (4) a beágyazott regionális modellek különbségei; végül (5) egyes, a
modellek rácstávolsága alatti, kisebb léptékű folyamatok parametrizálása, aminek a hatását különösen változatos
próbálkozásokkal próbálják a kutatók behatárolni.
Az 5.4. ábrán a téli-, az 5.5. ábrán a nyári megváltozás-mezőkben a sokféle eredmény mediánjai mellett, a (2)(5) különbségek miatti eltérések hatása is megtalálható, amennyiben az Ensembles Projekt zárójelentése
tartalmazza az összes eredmény, mint statisztikai összesség alsó és felső deciliseinek térképeit is. Az (1)
bizonytalansági tényező ezekben a számításokban nem lépett fel, minthogy minden becslés az A1B globális
forgatókönyvet használta. Megjegyezzük továbbá azt is, hogy a számítások a 2080-2099 évek előrejelzett
állapotait hasonlítják az 1961-1990 évek átlagaihoz. Ilyen hosszú integrálási idő alatt a kezdeti állapotok hatása,
vagyis a (2) bizonytalansági tényező szerepe elenyésző. E térképek rácsponti értékei tehát azok a mennyiségek,
amelyeknél kisebb- (alsó decilis), illetve nagyobb változás (felső decilis) csak az eredmények 10-10 %-ában
fordult elő. Ezek a decilis értékek már mind az öt lehetséges (pontosabban: ismert) bizonytalansági forrást
tartalmazzák.
Csak a mediánokra tekintve megállapíthatnánk, hogy a melegedés télen mindenhol jelentős, északkelet felől
délnyugatra csökkenve, csak a kontinens nyugati szélén, az óceán hatására alatt marad +2 oC közelében. Ha
viszont a 10 és 90 %-os határokat nézzük, akkor e térségben csak 2-3 oC-os, illetve 7-9 oC-os lehet a változás.
A csapadék esetében Európa nagy részén a medián értékek csapadék-többletről tanúskodnak. Az alsó 10 %-hoz
tartozó megváltozások ugyanitt nullához közeliek, de délkeleten már negatívak, ugyanakkor a 90 %-os határt
jellemző változás a +40-60 % csapadéknövekedés, de van egy pixel, ahol 80 % növekedés fölötti!
MEDIÁN (50 %)

ALSÓ DECILIS (90 %)
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FELSŐ DECILIS (90 %)

5.4 ábra A hőmérséklet (balra) és a csapadék (jobbra) megváltozása télen, az 1961-1990 évek átlagaihoz képest.
Felül a medián (az eloszlás 50 %-a), azaz egy középérték jellegű mennyiség látható. Középen az alsó decilis
(amelynél kisebb változásra csupán 10% eséllyel van kilátás), míg a legalsó ábra-pár a felső decilis, amelynél
nagyobb fokú változás is csak 10 % eséllyel következik be 2080-2099 évek átlagában.
MEDIÁN (50 %)

ALSÓ DECILIS (90 %)
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FELSŐ DECILIS (90 %)

5.5 ábra A hőmérséklet (balra) és a csapadék (jobbra) megváltozása nyáron, az 1961-1990 évek átlagaihoz
képest. Felül a medián (az eloszlás 50 %-a), azaz egy jellegű mennyiség középérték látható. Középen az alsó
decilis (amelynél kisebb változásra csupán 10% eséllyel van kilátás, míg a legalsó ábra-pár a felső decilis,
amelynél nagyobb fokú változás is csak 10 % eséllyel következik be 2080-2099 évek átlagában.
Rátérve a nyári változások ábráira, a hőmérsékletváltozás mediánja Európában a téli változás eloszlásával
ellentétes irányú, azaz az északkeleti térségek kivételével várható melegedést mutat. A Duna vízgyűjtőn a
melegedés 6-7 oC, a decilis határok között viszont csupán 2-3 oC, illetve 9-11 oC. A csapadék esetében a
medián a kontinens nagyobb részén várható csökkenésre utal. Az alsó decilisnél ez még inkább egyértelmű,
azonban a felső decilisek esetén már inkább a növekedő jelleg válik dominánssá. A Duna-vízgyűjtőn az alsó
decilis szerint 60-80 %-os csapadék-csökkenés, a felső decilisnél viszont 0-25 %-os növekedés a küszöbérték.
Ekkora számszerű bizonytalanság mellett nehéz volna bármilyen intézkedést javasolni.

5.4. 5.4 A magyarországi prognózisok összehasonlítása
Az alábbiakban más jellegű, empirikus statisztikai kapcsolatokon alapuló eredményeket (Mika, 1988, 2005)
vetünk össze az éghajlat fizikai modellezésén alapuló eljárások számításaival. A Nemzeti Éghajlati Stratégia
(2008) számára készült, 5.1 táblázatban összefoglaltunk e becsléseket a magyarországi évszakos és éves
hőmérsékleti és csapadékösszeg változásokra. A táblázatban négy eljárás-csoport átlagos magyarországi
eredményei láthatók a magyarországi évszakos és éves hőmérsékleti és csapadékösszeg változásokra
vonatkozóan.
5.1 táblázat A Magyarországra vonatkozó hőmérséklet- és csapadékösszeg változások 2030-ra, az 1961-1990
évek átlagához képest, négy eredmény-csoport alapján. Az egyes sorokban szereplő változás-értékek rendre 25,
22, 17 és 5 eljárás átlagát reprezentálják. A globális melegedés 0,9 °C-os értéke a két egymást követő IPCC
Jelentés (IPCC 2001, 2007) előrebecsléseinek az átlaga az A2 üvegházgáz kibocsátási forgatókönyv szerint.
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A2 szcenárió

Globális
átlaghőmérsékle
t
változása
2030-ra: + 1,0
oC

Módszercsoport

Hőmérséklet
változás (°C)

Teljes év

Tél DJF

Tavasz MÁM

Nyár JJA

Ősz
SZON

PRUDENCE

Átlag

1,4

1,3

1,1

1,7

1,5

IPCC 2007

Átlag

0,9

1,0

IPCC 2001

Átlag

1,0

1,0

EMPIRIA

Átlag

A2 szcenárió

Globális
átlaghőmérsékle
t
változása
2030-ra: + 1,0
oC

Módszercsoport

Csapadék

PRUDENCE

1,3
0,9

2,0

1,2

1,0

1,1

Teljes év

Tél DJF

Tavasz MÁM

Nyár JJA

Ősz
SZON

Összeg

-0,3

9,0

0,9

-8,2

-1,9

IPCC 2007

Összeg

-0,7

1,9

IPCC 2001

Összeg

-2,5

4,0

EMPIRIA

Összeg

-2,2

7,6

változás (%)

-3,7
-2,3

-4,9

-2,8

-19,7

A négyféle közelítés:
1. A PRUDENCE Projekt kapcsolt globális-regionális modelljei. A regionális modellek felbontása 50 km,
vagyis ezek a ma elérhető legjobb, legteljesebb számítások. Minden modellt és forgatókönyvet figyelembe véve,
ez 25 különböző becslés (Christensen, 2007). A becslések egyetlen hiányossága, hogy mindegyik csak egy-egy
globális modellhez kapcsolódik, így azok sajátosságait tükrözi. A 25 számítás túlnyomó többsége ugyanahhoz a
két globális modellhez (hamburgi Max Plank Intézet és brit Hadley Centre) kapcsolódik.
2. Az IPCC 2007-re várható Negyedik Helyzetértékelő Jelentésének (AR4) becslései, melyek a durva (200 km
körüli) felbontású globális klímamodelleken alapszanak. A figyelembe vett modellek száma itt 21, minden
globális forgatókönyvre.
3. Az IPCC 2001-es Harmadik Helyzetértékelő Jelentésében szerepelt 17 durva (200-300 km közötti) felbontású
globális klímamodell alapján számszerűsített becslések. Ezeket az ún. MAGICC/SCENGEN 4.1 verziójából
(Wigley et al., 2003) nyertük ki.
4. Az OMSZ-ban kb. 0,5 K-os melegedésre kidolgozott, két egyszerű statisztikai (regressziós) eljárás, illetve
három meleg paleoklíma időszak (rendre 6 ezer, 122 ezer és 4 millió évvel ezelőttre) hazai éghajlati eltérései. Ez
a csoport 5 különböző eljárást tartalmaz.
A hazai éghajlati forgatókönyveket tehát négy különböző eljárás-csoport összesen 68 eljárás alapján
összesítettük (5.1 táblázat). Eszerint az éves és évszakos hőmérséklet hazánkban legalább a globális változás
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mértékében, vagy annál valamivel meredekebben emelkedik. A csapadék évi összege csak kis mértékben
csökken, de a nyár (és néhány ehhez közeli hónap) csapadék-csökkenése jelentős lesz, míg a téli időszakban
ugyancsak nem elhanyagolható arányú csapadék-növekedés várható. Mivel a négy számítás-csoport eredményei
között legalább előjel és nagyságrend szerinti egyezés mutatkozik, jó esély van arra, hogy a további éghajlatérzékenységi, sérülékenységi és válaszadási kutatásokban már egyértelmű éghajlati jövőképpel számoljunk.
Mivel a fenti összehasonlítás azt is megerősíti, hogy a PRUDENCE projekt becslései jól egyeznek a másik
három eljárás-csoport eredményeivel, az alábbiakban néhány részletesebb térképet is bemutatunk, amelyek a
területi különbségekbe is bepillantást engednek. Itt azonban jeleznünk kell, hogy e különbségekre a háttérmodellek is hatással vannak, s e háttér-modellek közül a számítások zömmel csak kettőre támaszkodnak a létező
22-ből.

5.6 ábra. Évszakos csapadékváltozás (%) a Kárpát-medence térségére 16 európai regionális (50 km-es
felbontású) éghajlati modell eredményei alapján a 2071-2100 időszakra, az A2 szcenárió esetére. (Forrás:
Bartholy et al., 2007)
Az 5.6 ábrán a csapadék évszakos változásai szerepelnek a kedvezőtlen, erős globális melegedést valószínűsítő
A2 kibocsátási forgatókönyv alapján, 2071-2100-ra (itt az 1961-1990 évek átlagaihoz viszonyítva, mivel a
PRUDENCE projekt mindvégig e két időszakra dolgozott). A változások előjele az országban mindenütt azonos
(az évszakok között persze különböző). A százalékos különbségek azonban évszakról évszakra különböző
irányultsággal 5-10 százalék közöttiek. Télen és tavasszal az észak-nyugati részeken a legerősebb a csapadéktöbblet, nyáron északról délre fokozódik a csapadék-csökkenés mértéke.
A hőmérsékletváltozás térképein (5.7 ábra) azt látjuk, hogy a 3-4 Celsius fokos melegedés várható, s az
országon belüli eltérések általában nem haladják meg a fél fokot. A csapadék-eltérésekkel szinkronban, télen és
tavasszal a legkisebb melegedés ismét az északnyugati országrészben mutatkozik, míg a legerősebb melegedés
nyáron az ország legdélebbi vidékein várható.
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5.7 ábra. Évszakos hőmérsékletváltozás (%) a Kárpát-medence térségére 16 európai regionális (50 km-es
felbontású) éghajlati modell eredményei alapján a 2071-2100 időszakra, az A2 szcenárió esetére. (Forrás:
Bartholy et al., 2007)

5.5. 5.5 Változások az Alpok és a Kárpátok csapadékában
Magyarország vízkészletének nagy része (95-97 %-a) a szomszédos hegyvidékek folyóiból érkezik. Ezért a
terület érzékeny a 46 közepes, illetve nagy folyó áradásaira. Minthogy a vízhozam hosszú távú változásai legalábbis részben - összefüggnek a globális klímaváltozással, a hidrológiai célú éghajlati forgatókönyvek nem
lehetnek teljesek a felső-Duna vízgyűjtő távolabbi területeire vonatkozó becslések nélkül.
Bár a mezoléptékű modellezési tanulmányok már hazánkban is megkezdődtek, azok összes eredményének
kiértékelése még nem került nyilvánosságra. Ezért a területi részleteket, amelyek egy-egy folyó vízi energia
termelésére való esetleges alkalmassága szempontjából igen lényegesek, egy saját empirikus vizsgálat (Mika és
Bálint, 2000, Vajda et al., 2000) alapján érzékeltetjük. Ennek során egy viszonylag rövid, globálisan melegedő
időszakban vizsgáltuk a csapadékviszonyok alakulását az Alpok, Kárpátok térségében. Az alkalmazott módszer
alapgondolata, a helyi csapadék és a félgömbi átlaghőmérsékleti sorok közötti lineáris regressziós kapcsolat
számszerűsítése az ún. instrumentális változók módszerének bevezetésével. A regresszió független változója a
félgömbi átlaghőmérséklet; míg függő változóként a felső-Duna vidéki terület 76 állomásán megfigyelt
csapadék szerepel, amelyek a felső-Duna vízgyűjtőjén, hat országban találhatók.
Az instrumentális változók módszere alapján a nyári félévben hazánk területét, a Kisalföld és az Északiközéphegység kivételével, csökkenő csapadék jellemzi. Ennek mértéke 0,5 K globális melegedésre átszámítva
alig pár %, s a zérus vonal közelsége miatt valószínűleg ez sem szignifikáns. Tőlünk keletre az együtthatók
egyértelműen negatívak, míg nyugatra pozitívak. A téli félévi változás hazánkban mindenütt negatív, -10 -20 %
-os jellemző értékkel. Tőlünk keletre erős, helyenként -30 %-ot elérő a 0,5 K melegedésre számított csapadékcsökkenés. Növekvő csapadék tőlünk nyugatra található, az Alpokban +25 %-os maximummal (5.8 ábra).

a
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.
5.8 ábra A 0,5 K félgömbi melegedésre átszámított, százalékos változás mezők az éves csapadékösszegben (a), a
nyári (b) illetve a téli félévben a 25 év (1974-1998) átlagában.
A fenti ábrákból látható, hogy a csapadékváltozások sokkal finomabb mintázatokat követnek, mint ahogyan ezt
a globális modellek le tudnák írni. Ugyanígy, a globális modellek eltérő határfeltételei miatt ma még nem
lehetnek véglegesek a regionális modellek eredményei alapján a csapadékra levonható következtetések sem. A
témakörben a modellek fejlődésével újabb, izgalmas eredmények várhatók.

6. Hatások, alkalmazkodás (6-9 fejezet), Földünk
sérülékeny térségei
A klímaváltozás a természetre és az emberre nézve fenyegető következményekkel járhat. E következményekhez
egyrészt alkalmazkodnunk kell, másrészt lehetőségeinkhez mérten mérsékelnünk kell magát a változást. A
mérsékelés azt jelenti, hogy minél előbb, azaz minél alacsonyabb átlaghőmérsékleten megállítsuk a melegedést.
E lépéseket egyértelműen alátámasztja az IPCC Negyedik Értékelő Jelentése (2007), amelynek fő megállapításai
a következők:
1. Az éghajlat egy irányban változik.
2. Az emberiség e változásoknak legalább részben az okozója.
3. Az éghajlat biztosan folytatja az eddigi melegedést.
4. Több éghajlati kockázat már kisebb melegedésnél is fellép, mint azt korábban számítottuk.
5. A kibocsátás mérséklése és az alkalmazkodás együttesen csökkenthetik a károkat.
6. Kevés időnk maradt arra, hogy az éghajlatot legfeljebb 2 oC-os melegedésnél stabilizáljuk.
7. Már ma ismert a mérséklés és az alkalmazkodás számos technikai megoldása.

6.1. 6.1 Várható változások a Föld távoli térségeiben
Ebben a pontban az IPCC WG-II (2007), alapján felsoroljuk Földünk különböző tájain azokat a változásokat,
amelyek már megkezdődtek, vagy a melegedés további szakaszán mindenképpen megkezdődnek majd. Amikor
tehát a megújuló energiák után kiáltunk, akkor a hagyományos formák későbbi kimerülése, de legalábbis sokkal
költségesebbé és bizonytalanabbá válása mellett a klímaváltozás fenti hatásainak elkerülése, mérséklése, vagy
minél későbbi időbe való kitolása is cél. Ugyanis, ha legalább a változás lassítása sikerül, akkor ebben a
legkevésbé szerencsés esetben is több idő marad az ésszerű alkalmazkodásra.
Az összes földrészről és az óceánok többségéből származó megfigyelések szerint, a regionális éghajlati
változások már ma is hatással vannak néhány folyamatra. A krioszférában (hó és a jég előfordulásaiban) és a
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fagyott talajokban bekövetkezett változások tendenciája egyértelmű. Emellett, egyes térségek gyors
felmelegedéséhez kapcsolódnak az alábbi jelenségek is: (1) a gleccsertavak kiterjedésének és számának
növekedése; (2) a sziklaomlások gyakoribbá válása a hegyvidéki területeken; valamint (3) az északi- és délisarki ökológiai rendszerekben bekövetkezett változások. Nagy a bizonyossága annak is, hogy a hidrológiai
rendszerekben is megjelentek az éghajlatváltozás hatásai, így a növekvő lefolyás és korábbi tavaszi csúcsvízhozam sok gleccser- és hó táplálta folyó esetében; a tavak és folyók melegedése sok területen a globális
felmelegedésnek tulajdonítható. A felmelegedés befolyásolja a szárazföldi biológiai rendszereket, aminek
nyilvánvaló jelei olyan tavaszi események, mint a levelek kibomlásának, a madarak vándorlásának és
tojásrakásának korábbi bekövetkezése és a növény- és állatfajok élőhelyének jelentős eltolódása a sarkok felé és
nagyobb tengerszint feletti magasságok felé.
A hőmérséklet-emelkedés pozitív hatásait a magasabb északi szélességeken már dokumentálták a mezőgazdaság
és az erdőgazdálkodás területén, ahol ennek következtében a termények korábbi tavaszi kiültetésére kerül sor.
Az emberi egészség bizonyos mutatói kedvezőtlenül módosultak, például a hőséggel összefüggő elhalálozás
Európában, a fertőzőbetegség-hordozók megjelenése és/vagy elterjedése bizonyos területeken, és allergiát okozó
növények megjelenése és/vagy elterjedése, a pollenkoncentráció megváltozása a közepes és magas északi
szélességeken; stb. Emellett a hegyvidéki területeken a települések fokozott veszélynek vannak kitéve a
megduzzadt gleccsertavak jelentős áradásai miatt, melyet a gyorsan olvadó gleccserek idéznek elő. Az afrikai
Szahel-övezetben a melegebb és szárazabb körülmények a tenyészidőszak rövidüléséhez vezettek, a termésre
gyakorolt káros hatásokkal.
Az évszázad közepéig várható, hogy az évi átlagos felszíni lefolyás és a hasznosítható vízkészlet 10–40%-kal
növekszik a magasabb szélességeken és néhány nedves trópusi területen. E paraméterek értékei várhatóan 10–
30%-kal csökkennek néhány közepes szélességen és a száraz trópusokon fekvő, ma is vízhiánnyal sújtott száraz
területen. Egyes helyeken és bizonyos évszakokban a változások ettől az éves tendenciától eltérnek. A szárazság
által sújtott területek kiterjedése valószínűleg növekszik. Az intenzív nagycsapadékok gyakorisága nagy
valószínűséggel nőni fog, ami fokozza az árvízi kockázatot. Az évszázad folyamán a gleccserekben és a hóval
fedett területeken tárolt vízkészlet az előrejelzések szerint csökkenni fog, ami csökkenti a hasznosítható
vízkészletet a nagy hegységrendszerek olvadékvizéből táplált területeken, ahol jelenleg a világ lakosságának
több mint egy hatoda él.
Számos ökológiai rendszer rugalmasságát valószínűleg meghaladják az éghajlatváltozás következtében fellépő
változások (pl. gyakoribb áradások, szárazságok, bozóttüzek, új rovarfajok megjelenése egy-egy térségben, az
óceán savasodása), illetve egyéb globális változást kiváltó okok (pl. a földhasználat megváltozása, a
környezetszennyezés, az erőforrások túlságosan mohó kiaknázása) példa nélkül álló kombinációja. Ezen
évszázadban a szárazföldi ökológiai rendszerek nettó szénfelvételének maximuma valószínűleg az évszázad
közepe előtt jelentkezik, majd gyengülni fog. Néhány becslés ennek pont az ellenkezőjét jelzi előre, mely ezáltal
fokozná az éghajlatváltozást. A növény- és állatfajok 20–30 %-a fokozott kihalási veszélynek lesz kitéve, ha a
globális hőmérséklet-emelkedés meghaladja a 1,5–2,5 Celsius fokot. Az ezt meghaladó globális
átlaghőmérséklet-növekedést és az azt kísérő légköri szén-dioxid-koncentrációkat illetően jelentős változásokat
jeleznek előre az ökológiai rendszer szerkezetében és működésében, elsődlegesen negatív következményekkel a
biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma javaira és „szolgáltatásaira”, pl. a víz- és élelem-ellátásra. A növekvő
légköri szén-dioxid koncentráció miatt bekövetkező fokozódó óceánsavasodásnak valószínűleg negatív hatásai
lesznek a mészvázas szervezetekre (pl. korallokra) és a tőlük függő fajokra.
A tengerparti területek is valószínűleg ki lesznek téve a fokozódó kockázatoknak, az éghajlati változásból és
tengerszint-emelkedésből eredő partvidék-eróziót is beleértve. A hatást a fokozódó emberi tevékenységből
származó terhelés súlyosbítani fogja. A 2080-as évekre valószínűleg sokmilliónyival több ember fog szenvedni
az árvíztől minden évben a tengerszint-emelkedés miatt. Azok a sűrűn lakott és alacsonyan fekvő területek, ahol
az alkalmazkodóképesség viszonylag alacsony, és amelyeknek már más kihívásokkal kell szembenézniük, mint
például a trópusi viharok vagy a helyi partvidék süllyedése, különösen veszélyeztetettek. Az ilyen hatás alá
kerülők száma az ázsiai és afrikai óriásdeltákban lesznek a legnagyobbak, míg a kis szigetek különösen
sebezhetők.
A várható éghajlatváltozás valószínűleg emberek millióinak az egészségét fogja befolyásolni, különösen a rossz
alkalmazkodó képességűekét. Az alultápláltság és az abból következő rendellenességek fokozódása, a
gyermekek növekedésére és fejlődésére gyakorolt hatásokkal; növekvő halálozási, megbetegedési és sérülési
arány a hőhullámok, az árvizek, a viharok, a tűzesetek és az aszályok következtében; a hasmenéses
megbetegedések fokozódó nehézségei; a keringési-légzőrendszeri megbetegedések fokozódó gyakorisága és
néhány fertőző betegség hordozóinak megváltozott térbeli eloszlása már mind látható következményei az eddig
bekövetkezett változásoknak. A mérsékeltövi területeken az éghajlatváltozás valószínűleg bizonyos előnyöket is
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fog hozni, például kevesebb haláleset lesz a hideg idő következtében. Általánosságban várható, hogy ezeket az
előnyöket a világszerte emelkedő hőmérséklet negatív hatásai sajnos jócskán felülmúlják majd, különösen a
fejlődő országokban.
Az éghajlat változásai módosítják a legtöbb természeti-gazdasági rendszer működési-, sőt létfeltételeit. Ilyen
rendszerek: a vízkészletek; a tengeri és a tengerparti rendszerek; a hegyi és szubarktikus régiók; az erdők,
cserjés területek és a rétek; mocsaras, vizes területek és a vízi ökoszisztémák; a biodiverzitás, a mezőgazdaság
és a halászat; az energia és közlekedés; a turizmus és a pihenés; a vagyonbiztosítás és az emberi egészség.
Az eddig vizsgált reprezentatív minták alapján elmondható, hogy 2-3 fokos földi átlaghőmérséklet-emelkedés
esetén a fajok 20-30 százalékát fenyegeti a kihalás veszélye. Az állítás a jelentés “közepesen valószínű”, tehát
mintegy 50%-os valószínűséggel bekövetkező kijelentései közé tartozik. Újabb bizonyítékokkal lehet
alátámasztani, hogy a megfigyelt éghajlatváltozás már megnövelte a szélsőséges események (pl.: hőhullámok)
gyakoriságát, és több mint 50 %-ra nőtt annak az esélye, hogy a hőmérsékletemelkedés miatt az egyes trópusi
ciklonok intenzitása megnő, ami számos más negatív hatással is együtt jár.
A csapadék és a hőmérséklet változásával együtt változó párolgás az óceánok felett csökkentette a tengervíz
sótartalmát a közepes és a magas szélességeken, viszont növelte azt az alacsony szélességeken. E változásnak az
a jelentősége, hogy az óceáni szállítószalag a tengervíz sűrűségét befolyásoló két tényező, a hőmérsékletkülönbség és a sótartalom-eltérés hatására képes hőt juttatni az óceán magasabb szélességi fokon fekvő
területeire. Ezek közül a ma még domináns meridionális hőmérséklet-különbség gyengül, a sótartalom
különbségei miatti, ma még kisebb erő pedig növekszik. Mindkét változás az erők kiegyenlítődésével, azaz a
cirkuláció legyengülésével, esetleg leállásával fenyeget. Ennek ellenére, közvetlenül az áramlás sebességében
még nem sikerült egyértelmű változást kimutatni.
A levegő hőmérséklete az Északi-sark térségében (az Arktiszon) csaknem kétszer olyan gyorsan emelkedett,
mint a Föld egészének átlagában. Az északi tengerek jégtakarója tízévente 3%-kal kisebb területre zsugorodik,
sőt a nyári időszakban ez a csökkenés eléri a 7%-ot. Az örökké fagyott talajok felső rétegeiben a hőmérséklet az
Arktiszon mintegy 3 Celsius-fokkal emelkedett. Az évszakosan fagyott területek aránya az északi féltekén évi
átlagban 7%-kal, a tavaszi időszakban csaknem 15%-kal csökkent 1900 óta. A hegyvidéki gleccserek és a
hótakaró mindkét féltekén egyértelműen zsugorodott, ami hozzájárult a tengerszint emelkedéséhez. Nem
mutatható ki ugyanakkor változás az Antarktisz körüli tengeri jégtakaró alakulásában, mivel a közeli óriási
hideg pólus miatt itt a léghőmérséklet emelkedése sem egyértelmű.
Nagyon valószínű Grönland és az Antarktisz jegének olvadása legalábbis 1993-tól kezdődően (amióta a
műholdas magasságmérésre lehetőség van), mely szintén hozzájárult a tengerszint emelkedéséhez. E két óriási
jégtömb vízmérlegének alakulását ma még kevéssé ismerjük, de valószínű, hogy évezredes léptékben ezek
egésze (Grönland), illetve egyes részei (Antarktisz) megolvadhatnak, ha a Föld hőmérséklete a mainál sokkal
magasabb értéken stabilizálódik.
E változások közül itt elsősorban az Európára vonatkozó megállapításokat tekintjük át. A csapadék
megváltozásáról elmondható, hogy Európában nagyon változatos képet mutat, döntően délen csökken, északon
és az Atlanti partvidéken növekszik. Feltehetően a vízhez jutás és a vízmegosztás kritikus kérdés lesz a jövőben,
főként ha a mennyiségi szélsőségekkel (árvíz, aszály) összefüggő vízminőségi veszélyekre is tekintettel
vagyunk. A vízkészletek Európa területén nagyon változatosan alakulnak. A század végére a lefolyás akár a ¼ével növekedhet Észak-Európában (a 47°-tól északra), míg Dél-Európában akár a harmadával is csökkenhet.
Rövidebb időszakra (mintegy 2020-ig) a lefolyást (vízhozamot) még döntően az éghajlat változékonysága
(gyakori szélsőségei) fogja alakítani, s kevésbé az éghajlati átlagértékek megváltozása. A folyók nyári
kisvízhozamai akár 50 %-kal is csökkenhetnek kontinensünk középső és 80 %-kal déli területein. A talajvíz
utánpótlása a közép- és kelet-európai térségben valószínűleg csökkenni fog, jobban a völgyekben és az
alacsonyabb területeken (például az Alföldön). Az intenzív, rövid idejű esők gyakoribbá válása miatt a hirtelen
árhullámok kockázata növekszik. Ugyancsak nő a változások következtében az árvizek kockázata az egész
térségben és gyakori vízhiányos helyzetek várhatóak, főként Európa déli területein.
A gleccserek nagy része eltűnik, különösen az Alpokban, a megmaradóak pedig jelentősen (30-70 %-kal)
lecsökkennek. Ennek komoly következményei lesznek a vízienergia termelésére is, mivel a hegyvidékek nyáron
olvadó hó- és jégtakarója jelentősen hozzájárul a víztározók feltöltéséhez. Így az európai vízienergia-termelés
csökkenését várhatjuk az évszázad második felében, a mediterrán térségben 20-50 % csökkenéssel, az észak- és
a kelet-európai régióban 15-30 % növekedéssel, összesen mintegy 6 %-os csökkenéssel.
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6.2. 6.2 Negatív hatások, a sérülékenység növekedése világszerte
Még a jövőbeli klímaváltozás megelőzése érdekében tett erőfeszítések jelentős növelése esetén is meghatározó
lesz a folyamatok módosulása helyi, regionális és globális szinten egyaránt.
• Az átlagos globális felszíni hőmérséklet 1750-es értékéhez képesti 2 oC-os emelkedése esetén
valószínűsíthető, hogy a nagy kontinensek középső régióiban 4 oC-kal emelkedik majd a hőmérséklet. A
sarkvidékeken ennél nagyobb mértékű hőmérséklet-emelkedésre kell számítani. A regionális változások még
szélsőségesebbek lesznek, ha a globális átlaghőmérséklet-emelkedés eléri vagy meghaladja a 3 oC-ot.
• A 21. század során végbemenő klímaváltozás valószínű hatásai közé tartoznak a gyakrabban előforduló és
magasabb intenzitású szélsőséges időjárási jelenségek, a tenger szintjének emelkedése és az óceánok
savtartalmának növekedése (ez utóbbi két folyamat visszafordításához évszázadok, évezredek kellenek), a
növényzet jelentős változása, ami érzékeny növény és állatfajok tömeges kipusztulásához vezet, és a kór
vektorok és patogének földrajzi előfordulásnak jelentős módosulása.
• E változások potenciálisan az ökoszisztémák lokális-regionális szintű felbomlásához, az élelmiszer-biztonság,
az édesvíz tartalékok kedvezőtlen befolyásolásához vezetnek. Az emberi egészségre és településekre gyakorolt
hatásokon keresztül további veszteségek keletkezhetnek az élet és az anyagi tulajdon tekintetében. A Föld
bizonyos régióiban kedvező hatással lehetnek a klímaváltozás által okozott kezdeti változások. A legtöbb hatás
várhatóan negatív lesz. A kedvezőtlen társadalmi és gazdasági hatások aránytalanul sújtják majd a fejlődő
országokat, a vízhiánnyal küzdő régiókat, és az országok sebezhető tengerparti közösségeit.
A klíma elkerülhetetlen változásai komoly kihívást jelentenek majd mind az alkalmazkodás megvalósításában,
mind a szélsőséges események utáni helyreállítási munkálatok során. A nemzetközi, nemzeti és regionális
intézmények sok szempontból felkészületlenek az előforduló szélsőséges időjárási helyzetek kezelésére, nem is
beszélve a növekvő számú, klímaváltozásra visszavezethető környezeti esemény miatt lakóhelyét elhagyni
kénytelen menekült miatti potenciális problémáról. A társadalomnak mindenképpen újra kell gondolnia a
természeti erőforrásokkal való gazdálkodás terén eddig alkalmazott gyakorlatát, valamint változtatnia kell az
eddig követett felkészülési/válaszadási stratégiáján, mivel a jövőbeli klíma feltételek alapvetően különbözni
fognak az elmúlt 100 évben tapasztaltaktól.

6.1 ábra A klímaváltozás 21. századi jelentős hatásai világ egyes tájain. (Sigma-XI, 2007)
A fenti összefoglalóból két tengeri hatást külön is bemutatunk a 6.2 ábrán. Ezek közül a tengervíz szintjének
emelkedése egyértelműen hátrányos és igen veszélyes, míg a tengervíz kémhatásának eltolódása inkább azon
változásokra példa, amelyek új helyzetet teremtenek ugyan bizonyos tengeri élőlények számára, s így
valószínűleg összességében károkat okoznak, de ez nem összemérhető azzal, hogy a Világ népessége a
tengerpartokon, vagy azzal gazdasági értelemben szorosan összefüggő területen él.
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6.2 ábra A klímaváltozás két hatása az óceánokra. Balra az óceánok szintjének eddigi és ezután várható
emelkedése, jobbra pedig az óceánok szén-dioxid többlet miatt növekedő savassága. (A kiinduló kémhatás
enyhén lúgos!) Forrás: IPCC 2007.

6.3. 6.3 Változások a mérsékeltövi kontinenseken
A következőkben az IPCC 2001 évi jelentéséből válogatva vesszük szemügyre azt, hogy a mérsékelt övi
kontinensek fölött milyen változások várhatók (1. táblázat).
6.1. táblázat Éghajlati változékonyság, szélsőséges események, és az általuk előidézett hatások a mérsékelt égöv
kontinensei területére szorítkozva. (IPCC, 2001 Synthesis Report nyomán)

A 21. század szélsőséges éghajlati jelenségeinek Az előrejelzett hatások reprezentatív példái (egyes
előrelátható változásai és ezek valószínűsége
területeken az változás megbízhatósága mindig magas)
A szárazföldön szinte mindenhol magasabb Az állat- és vadállomány növekvő hőterhelése.
maximumhőmérsékletek, több meleg nap és hőhullám
Turisztikai célterületek átalakulása.
(nagyon valószínű)
Megnő számos termény károsodásának kockázata.
Növekvő kereslet az elektromos hűtésre, csökken az
energiaszolgáltatás megbízhatósága.
A szárazföldön magasabb minimumhőmérséklet, Csökken a hideg jelentősége a morbiditás és a
kevesebb hideg és fagyos nap, ill. lehűlési hullám mortalitás jellemzőiben.
(nagyon valószínű)
Számos termény károsodásának kockázata csökken,
miközben másoké nő.
Egyes kártevők és betegséghordozók aktivitása nő,
hatóköre tágul.
Csökkenő fűtési energiaszükséglet.
Több intenzív csapadékkal járó esemény (nagyon Az árvíz, földcsuszamlás, lavina és sárfolyam okozta
valószínű, sok területen)
káresemények növekedése. Növekvő talajerózió.
Az áradások növekvő vízhozama újra feltöltheti egyes
ártéri területek víztartó rétegeit
Növekvő nyári szárazság a mérsékelt szélességeken az Csökkenő terméshozam.
aszály-kockázat növekedése mellett (valószínű)
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Az épületek alapozásának károsodása talajzsugorodás
miatt.
Csökkenő mennyiségű és minőségű vízellátás.
Erdőtüzek kockázatának növekedése.
A táblázatban írottak minőségi útmutatást jelenthetnek a hatásvizsgálatokhoz. E megfogalmazások azonban ma
még nem igazán lehetnek kvantitatívak.

6.4. 6.4 Az IPCC Jelentése (2007) utáni európai és amerikai
áttekintések a hatásokról
Az eddigiek az IPCC 2007. évi Jelentésén és a kapcsolódó hazai vizsgálatokon alapultak. Azóta két nagyobb
jelentőségű tudományos összefoglaló látott napvilágot. Az egyik az Európai Környezeti Ügynökség (EEA)
jelentése 2008-ban „Európa változó éghajlatának hatásai – indikátor-alapú becslések, 2008” címmel. Az
összesen 51 indikátor, amelyek megfigyelt tendenciáit és modellekben számolt változásait szembesíti a
tanulmány, az alábbi témakörökbe csoportosítva és Európa nagy éghajlati térségeire vonatkoztatva:

1. Légkör és éghajlat

1. Szárazföldi
sokféleség

1. Krioszféra

1. Talaj

ökoszisztémák

1. Tengeri
ökoszisztémák

biodiverzitás, 1. Mezőgazdaság és erdészet

1. Vízmennyiség,
aszályok

árvizek

1. Az édesvizek
sokfélesége

minősége

és

és 1. Emberi egészség

és 1. A
klímaváltozás
hatásai

gazdasági

A másik dokumentum 2009 júniusában az Egyesült Államok Éghajlatváltozási Tudományos Programja, amit
pedig 2002-ben azzal a céllal hoztak létre, hogy minden mozzanatában független tudományos ellenőre legyen az
IPCC mechanizmusának. A Bush kormányzat ideje alatt ez a Program transzparens módon közzétette terveit,
költségvetését és a résztvevő tudományos intézmények listáját, ám egyetlen átfogó eredményközlő jelentést nem
tett közzé.
Azt kell gondolnunk, hogy a benne résztvevő első osztályú tudósok korábban sem láttak okot arra, hogy
kétségben vonják az IPCC jelentéseit, azaz a bajok komolyságát és tudományos megalapozottságát. De a
korábbi kormányzat éghajlati politikája nem engedte azon vélemények nemzeti léptékű összefoglalását,
amelyből e politika megváltozásának kellett volna következnie. A jelentés az USA területére is megállapítja:
„Az éghajlati változások megfigyelhetők az USA-ban és partmenti vizeiben is. E változások kiterjednek a heves
záporok, a hőmérséklet és a tengerszint emelkedésében, a gleccserek gyors hátrálásában, a talaj fagyott
rétegeinek olvadásában, a növények tenyészidőszaka illetve az óceánok és szárazföldi vizek fagymentes
időszakai hosszabbá válásában, a korábban bekövetkező hóolvadásban és a folyók vízhozamának
változásaiban.”
Már korábban is említettük, de ez a jelentés is kitér arra a tényre, hogy a felmelegedésnek a leghidegebb
területek sem egyértelmű haszonélvezői. E térségekben ugyanis az örökké fagyott területek, az ún. permafrost
felolvadása kihívást jelent minden építmény számára. Ha ugyanis azokat a fagyott talaj különlegesen magas
tartóképességét figyelembe véve tervezték, akkor ez a következő évtizedekben egyértelműen veszélybe kerül.
Amint ez a 6.3 ábra bal oldalán látható, a fagyott talaj szilárdsága már néhány fokkal a fagypont alatti
hőmérsékletnél rohamosan gyengül. Ugyanennek az ábrának a jobboldalán megfigyelhető a fagyott talaj
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felolvadásának egyértelmű tendenciája. A XX. század elejétől 2005-ig csaknem 3 millió négyzetkilométerrel
csökkent az örökké fagyott területek mértéke. Ez a különbség az ábrázolt évi átlagban 7 %-a az eredeti értéknek.

6.3 ábra Az északi területek örökké fagyott területeinek olvadása példa arra, hogy az éghajlat változása nem
csak előnyöket hordoz, azaz rosszabb, mint a változatlanság. A bal oldalon látható, hogy a talajok már a
fagypont elérése előtt erősen veszítenek a szilárdságukból (pl. épület-tartó képességükből). A jobb oldali ábra
illusztrálja, hogy milyen óriási területen csökkent immár a talajfagy jelenléte.
A következő pontban röviden összefoglaljuk, hogy mik a Kárpát-medence sérülékenységének fő jellemzői,
továbbá azt is, hogy mik az alkalmazkodás, mint társadalmi válaszadás sajátosságai általában. Az ezt következő
három fejezetben a vízre, az élővilágra és a településekre (benne az emberre) gyakorolt éghajlati hatásokat
részletesebben is kifejtjük.

6.5. 6.5 A Kárpát-medence sérülékenységének fő jellemzői
A hazánkat tartalmazó és azt közrefogó Kárpát-medence, mint országhatárokkal tagolt, ám közös felelősségű
természeti egység az alábbiakban jellemezhető az éghajlati változásokkal szembeni sérülékenység, illetve a
változásokhoz történő alkalmazkodás szempontjából:
1. A Kárpát-medence, benne a környező hegyvonulatokkal és a közrefogott medencével összefüggő természeti
egység, amely sajátos erőforrásokat, de kockázatokat is hordoz. A természeti értelemben közös, ám
határokkal tagolt térségünk fenti problémáit csak az itt élő népek nagyon szoros együttműködése oldhatja
meg.
2. A térségben engedélyezett ipari beruházások normál működése, még inkább gyakori üzemzavarai alkalmával
veszélyeztetik a térség vizeit, növényzetét és állatvilágát. A felmerülő hidro-ökológiai problémákról a
lakosság sokszor csak késve, és torzítva értesül, ami rontja a racionális cselekvés esélyeit és fokozza a
fenyegetettség érzését.
3. A Kárpát-medence geomorfológiai sajátosságai miatt különösen gyakoriak az ár- és belvíz okozta
nehézségek, de a térségben számolni kell az aszályok fellépésével is. Különösen a Tisza vízgyűjtő területén
kellett az utóbbi évtizedben ezeket a szélsőségeket ismétlődően, sőt néha egy éven belül ellentétes előjellel is
elszenvednünk.
4. A térség természetes vegetációja, azon belül elsősorban az erdők kulcsszerepet játszanak valamennyi
kockázat mérséklésében, de önmagukban is kivételes ökológiai értéket képviselnek. Sajnálatosan az
erdősültség mértéke és az erdők általános állapota az utóbbi évtizedekben sem javult a korábbi súlyos
kártételek után elvárható mértékben.
5. Az évtizedek óta tartó globális felmelegedés folyamata további terheket ró a térség környezeti állapotára,
elsősorban a szárazabbá válás tendenciája és a gyakrabban jelentkező szélsőségek okán. Ennek
következményeivel akkor is foglalkoznunk kellene, ha nem kellene tartanunk a változások folytatódásától,
sőt esetleg erősödésétől.
A fenti környezeti problémák csökkentését célzó együttműködést az érintett országok hatóságainak a részterületeikkel és ezek sérülékenységével arányos támogatásával lehet kiépíteni. A sikeres alkalmazkodás egyben
feltételezi a térség szakmai értelmiségének és civil lakosságának széleskörű együtt gondolkodását és cselekvését
is. A Kárpát-medence környezeti együttműködése az alábbi éghajlati kérdésekre terjedhet ki:
1. Közös érdekeken alapuló és a tennivalókat is számba vevő együttgondolkodás. Mely figyelembe veszi a
térség kutatói és a nemzetközi tudományos közösség által kidolgozott, a globális prognózisokból kiinduló, de
a Kárpát-medence térségének egészére vonatkozó éghajlati forgatókönyvek tartalmát és annak
bizonytalanságait.
2. Összesítésre és közös nyelven közreadásra várnak a térség kutatói által feltárt hatásvizsgálati kutatások,
figyelemmel a legvalószínűbb regionális éghajlati forgatókönyvekre és a várható természeti-ökológiai
következményekre. A térségben, valamint a hasonlónak mondható természeti-ökológiai viszonyok között
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született alkalmazkodási tervezetek körültekintő adaptálása, a Kárpát-medencében is érvényes tennivalók
megfogalmazása és közzététele.
3. A térség sajátos gazdasági szerkezetéből kiindulva, szakmai összefogás olyan kibocsátás-mérséklési
alternatívák (energiatakarékosság, megújuló energiaforrások, esetleg szénmegkötés) elterjesztésére, amelyek
segítik a változások ütemének lassítását, egyben hozzájárulnak a térség EU tagországaiban már most
érvényes, az éghajlatváltozás fékezését másutt is elősegítő célkitűzések betartásához.
4. Az időjárási szélsőségek, és az ezek nyomán fellépő hidrológiai és ökológia veszélyhelyzetek súlyossága, sőt
esetleges fokozódása miatt az ezekkel kapcsolatos hatékony válaszadást immár a fenntartható fejlődés egyik
összetevőjének kell tekintenünk. Emiatt a megelőzés, a mentés és a kárenyhítés tennivalóit ezekre az
eshetőségekre is ki kell dolgozni.

6.6. 6.6 Alkalmazkodás
A mindenképpen kívánatos, de a várható változások nem kellő ismerete miatt meg-megtorpanó, globális
korlátozás mellett, a klímaváltozás motiválta másik cselekvés az alkalmazkodás. Erre akkor is szükség lesz, ha a
korlátozó egyezmények megszületnek és megvalósulnak, mert valamekkora melegedésre a legkedvezőbb
forgatókönyvek szerint is számítani kell.
Ellentétben a korlátozással, az alkalmazkodás országonként, sőt tájegységenként és ágazatonként (környezeti
elemenként) eltérő tennivalókat jelenthet, amelyek közös vonása, hogy megalapozásukhoz nagyszámú, az adott
térségben érvényes mennyiségi hatásvizsgálatot kell végezni. Ezek a hatásvizsgálatok (l. a következő
pontokban) alapozzák meg az alkalmazkodást. Minthogy azonban az alkalmazkodás főleg helyben történik, s az
érintett ökológiai és nemzetgazdasági szférák reakcióideje is jóval gyorsabb (legfeljebb 1-2 évtized, mint pl. a
növénynemesítésben és a vízkészlet-gazdálkodás nagyberuházásainál), gyakorlatilag ma még nincs napirenden a
klímaváltozással kapcsolatos tudatos alkalmazkodás. Ugyanakkor, az éghajlat különféle szélsőségeivel
szembeni rugalmasság-növelés (pl. növényi ellenálló-képesség fokozása, árvízi védekezés előzetes
megkönnyítését célzó beruházások), idővel adekvát intézkedésnek bizonyulhat az éghajlat lassú változásai miatt
célszerű alkalmazkodási intézkedések vonatkozásában is.

6.7. 6.7 Az alkalmazkodás legegyszerűbb közelítése, a földrajzi
analógia elvén

B

emutatjuk, hogy a hőmérséklet és a csapadék havi átlagértékei
alapján mely, nálunk északabbra elhelyezkedő térségek éghajlata fog hasonlítani fél évszázad múlva a
Debrecenben 1961-1990-ben megfigyelt átlagos értékekhez. Ugyanígy megmutatjuk, hogy mely területekben
olyan ma az éghajlat, mint amilyen Debrecenben lesz várható. Az időtáv mindkét esetben 50-50 év, s az
analógia alapját a Brit meteorológiai Szolgálat egy korábbi modell-számítása képezte (Horváth L., 2008).
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(Megjegyezzük, hogy a Segédanyagok a klímaváltozás oktatásához c. olvasmányban egy másik hasonló térképet
is bemutatunk.)
6.2 ábra A klímaváltozás következményeinek első áttekintésére szolgáló ún. földrajzi analógiák annak
megmutatására, hogy a tervszerű alkalmazkodásban mely területek 50 év múlva várható éghajlatához szolgálhat
tanulságul Debrecen jelenlegi (1961-1990 közötti) éghajlata, illetve hol van ma olyan klíma, amely éppen
Debrecen alkalmazkodásához szolgálhat analóg térségként. (Forrás: Horváth, 2008)

7. 7. Folyóink és tavaink vízjárása
7.1. 7.1 A klímaváltozás különböző fokozatainak veszélyessége
A klímaváltozás a természetre és az emberre nézve fenyegető következményekkel járhat. Ezekhez egyrészt
alkalmazkodnunk kell, másrészt mérsékelnünk, majd minél előbb (azaz minél alacsonyabb átlaghőmérsékleten)
meg kell állítanunk bolygónk melegedését. Az alkalmazkodás tervszerű megkezdését világszerte az indokolja,
hogy az IPCC jelentése (2007) szerint a melegedést nagy valószínűséggel az ember okozza és emiatt legalább a
következő évtizedekben folytatódni fog.
A tervszerű, vagyis a változás bekövetkezése előtt megkezdett alkalmazkodás kulcskérdése, hogy mekkora lesz
a globális változás, és ennek egyes fázisaiban hogyan alakul a helyi éghajlat az egyes térségekben.
Az 7.1. ábra bemutatja, hogy a változásoknak leginkább kitett három szférában (víz, ökoszisztémák,
tengerpartok) és két ágazatban (élelem, egészség) milyen változásokat okozhat a globális középhőmérséklet
emelkedése. Az ábrából kitűnik, hogy minél nagyobb mértékű a melegedés, annál több és súlyosabb
következménnyel kell számolni az említett területeken.

7.1. ábra A leginkább érintett szférákban és tevékenységekben várható változások a globális középhőmérséklet
emelkedésének függvényében. Forrás: IPCC (2007)
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7.2. 7.2. A légkör veszélyes jelenségei és hatásaik
A légköri objektumok méret szerinti eloszlását a 7.2 ábrán mutatjuk be. Maguk az objektumok önmagukban
nem veszélyforrások, ám kapcsolódnak olyan, a légkör állapotával kapcsolatos kockázatokhoz, amelyek a téridő skálák hozzávetőlegesen csökkenő sorrendjében az alábbiak:
Aszály, tartósan erős fagyok, hőhullámok, késő tavaszi (kora őszi) fagyok, nagytérségű, illetve konvektív
szélerősödés, tartós esőzés, hirtelen hóolvadás, áradás, heves konvektív csapadékhullás, jégeső, stb. A legtöbb
fenti jelenség jól előrejelezhető, de elhárításukra ma még csekély a lehetőség. Világszerte a jégeső elhárítás, a
felhő-oszlatás és csapadékkeltés terén beszélhetünk hosszabb-rövidebb ideje sikeres operatív kísérletekről. A
természeti katasztrófák 90 %-a meteorológiai eredetű volt az 1993-2002 időszakban (7.3. ábra)!

7.3. ábra: A természeti katasztrófák okainak meg7.2. ábra: A légkör cirkulációs rendszereinekméret és oszlása világszerte (1993-2002). Az események90%-a
élettartam
szerinti
megoszlása.
(Fortakberlini időjárási eredetű! (WMO, 2005)
professzor nyomán közli Mika, J. 1983)
Ezért nagyon fontos az egyes államoknak a megfelelő védekező rendszerek kiépítése és fenntartása.
Magyarországon a károk a védekezés és a helyreállítás költsége éves szinten eléri a mintegy 150-180 milliárd
forintot, ami a GDP 1%-át. teszi ki. A klímaváltozás ingatlanokban, házakban, ipari létesítményekben
valószínűsíthető károkozásának évi 2-4%-os emelkedésével számolnak a szakértői becslések, vagyis 10 év alatt
20%-os, 50 év alatt 100%-os lehet a károk növekedése (VAHAVA jelentés, 2003).

7.4 ábra A magyarországi elemi károk elmúlt 35 évi megoszlása százalékban. (VAHAVA, 2003)
Természetesen, életünket nemcsak természeti, ezen belül időjárási katasztrófák veszélyeztetik. A
környezetbiztonság részének tekintjük (i) a környezeti elemek biztonságát, ami azt jelenti, hogy az alapvető
környezeti elemek, levegő, víz, talaj mennyire biztonságosan használhatók, mennyire szennyezettek. A
szennyezések ebben az esetben széleskörűen értendők, a szennyező anyagokon kívül, hő, elektromágneses
sugárzás, radioaktív sugárzás stb. is beleértendő. De része a környezetbiztonságnak a környezeti elemek
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elérhetősége és használhatósága is, ami attól függ, hogy a környezethez tartozó elemek elegendő mennyiségben
állnak-e rendelkezésre. A környezeti elemek itt a Föld, levegő, víz, de ide értjük a nyersanyag-, az energia-, az
élelmiszer- ellátás biztonságát is.
A Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia (2001) például így csoportosította a kockázatokat:
Civilizációs eredetű veszélyek
Nukleáris energia (nukleáris energia-rendszerek, nukleáris és radioaktív anyagok szállítása és tárolása, ország
területén kívüli nukleáris veszélyek)
Veszélyes anyagok előállítása, felhasználása és tárolása (veszélyes ipari létesítmények, kőolajipari
létesítmények, veszélyes hulladékok)
Veszélyes anyagok szállítása (közúti veszélyes anyagszállítás, vasúti veszélyes anyagszállítás, vízi veszélyes
anyagszállítás, légi veszélyes anyagszállítás
Ipari, létesítményi tűzesetek

7.2.1. Természeti eredetű veszélyek
Hidrológiai veszélyek (árvíz, belvíz)
Geológiai jellegű veszélyek (földrengés, geológiai eredetű talajmozgások)
Meteorológiai veszélyek (a fentieknél bővebben részletezve: felhőszakadások, jégverés, nagy havazás,
hóviharok, szélviharok, tornádó, erős fagyok, hőhullámok, aszályok)

7.2.2. Humán és ökológiai veszélyek, természetet károsító tűzesetek
Járványok, migráció, tömegpusztító fegyverek és azok hordozó-eszközeinek elterjedése,
terrorizmus, ökológiai veszélyek, a természetet károsító tűzesetek.
Az 1996. évi XXXVII. Törvény („a polgári védelemről”) ugyanezt a lábjegyzetben látható eseménykategóriákba1 foglalja. A veszélyes jelenségek itt is nagyjából azonosak.
Az időjárás alakulása nemcsak a meteorológiai szélsőségek esetén bír jelentőséggel, hanem más eredetű
katasztrófa-veszély esetén is. Például, ipari szennyeződés levegőbe kerülésekor, nyári fotokémiai vagy téli,

2. § (2): „ a) súlyos, több embernél halálos lefolyású tömeges megbetegedést előidéző kórokozó megjelenése, amely kórokozót ürítő
embertől, kórokozót tartalmazó holttesttől, kórokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, talajból, tárgyról, anyagról, levegőből, állatból
vagy állati tetemből származik;
1

b) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszerű szennyezése;
c) kedvezőtlen meteorológiai viszonyok következtében fellépő légszennyezettségi állapot, amelynek során bármely légszennyező anyag
koncentrációja a 30 perces levegőminőségi határértéket a megengedett esetszámon felül meghaladja;
d) a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése;
e) az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítményben, berendezésben radioaktív anyaggal végzett tevékenység során vagy nukleáris
űrobjektum becsapódását követően a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett sugárterhelését előidéző esemény;
f) ipari létesítményben, továbbá szénhidrogén-kitermelés során vagy veszélyes anyag tárolása és szállítása közben bekövetkező baleset,
amikor a szabadba kerülő mérgező anyag az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan
veszélyezteti;
g) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős
áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, illetőleg, ha töltésszakadás veszélye fenyeget;
h) több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás;
i) régión belül egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút;
j) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések
várhatók.
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hagyományos szmog-helyzeteknél a szél iránya, sebessége, a légrétegződés stabil, a vertikális keveredést gátló
volta fokozza veszélyt.
1. Még nyilvánvalóbb, hogy árvízi veszélyeztetettségnél (7.5. ábra) akár a végleges vízállást, akár a védelmi
munka körülményeit befolyásoló tényezőként a csapadékhullás, illetve a napos idő (fokozott párolgás,
könnyebb védekezés) is szerepet játszik. Sőt, magát a veszélyeztetettséget is időjárási események
egymásutánja – intenzív több napos csapadékhullás, hóolvadás, a talaj telítettségét okozó korábbi nagy
vízmennyiség – okozza. Az ún. villám-árvizeket pedig közvetlenül a meredek hegyi vízgyűjtőre pár óra alatt
leérkező, sokszor tíz mm vastag vízoszlopot képező, de azt a völgyekben magas vízoszlopként összegyűjtő
csapadék váltja ki (7.6. ábra).

7

7

.5. ábra: Árvíz Budapesten 2002 augusztusában, amely .6. ábra: Villám-árvíz Mátrakeresztesen 2006 június 6főként a Duna-vízgyűjtő németországi és csehországi án. A medréből kilépett Kövecses patak helyzetét a
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
területein hullott tartós csapadékhullás miatt alakult ki. Nógrád-megyei
vázlata alapján láthatjuk.

7.3. 7.3 Az árvizek és a klímaváltozás
Azt nem tudjuk biztosan, hogy a mérsékelt övben megnőtt-e az árvizek gyakorisága az utóbbi évtizedekben, és
ez összefügg-e a globális folyamatokkal. Azt viszont láthatjuk a 7.7 ábrán, hogy bár az utóbbi két évtizedben
mintha szaporodtak volna az árvizek, különösen a 2000-es évek fordulóján (az ábra csak eddig mutatja a
folyamatokat). Ugyanakkor az események halálos áldozatainak a száma örvendetesen csökkent, ami önmagában
is mutatja a társadalom alkalmazkodó képességét, az adott esetben az árvízi mentés és megelőzés hatékonyságát.

7.7 ábra: (balról)Regisztrált árvízi események száma Európában, 1975-2001 között: 238. (jobbról: Az ezek
során életét vesztett lakosok száma. Fontos a két tendencia ellentétes volta, miközben az árvizek gyakorisága és
a klímaváltozás közötti összefüggés még nem nyert igazolást.
Az árvizekkel kapcsolatban, hazánkban alapvető fontosságú, hogy a folyóinkon áthaladó vízmennyiség (7.8
ábra) mintegy 95 %-a nem az országon kívül lehullott csapadékból származik (és oda is távozik). Ez azt jelenti,
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hogy mind az átlagos-, mind a kis- és nagyvízi állapotok alapvetően nem az itthoni, hanem a teljes vízgyűjtőn
hullott csapadék mennyiségétől függnek. Ugyanez vonatkozik a felmelegedés miatti csapadékváltozásokra is!

7.8 ábra Magyarország folyóinak sokévi átlagos közép-vízhozama (m3/s)
Az árvizekkel kapcsolatban a VAHAVA Zárójelentése (2006) a következőket emeli ki. „Az árvízvédelemben a
gátak, valamint a levonuló víz magassága közötti versenyfutás nem lehet egyedüli megoldás, hanem a nagyvízi
lefolyás gyorsítása, a nyári gátak részben vagy egészben való elbontása, a területek mezőgazdaságierdőgazdasági hasznosításának megváltoztatása, víztározók létesítése, a nagyvizek „kiengedése” és a határokon
kívüli vízgyűjtő területekkel való nemzetközi kapcsolatok erősítése, valamint a gátak gondozása, megerősítése
jelenti az együttes megoldást.”
A belvizek a Tisza-szabályozás hibáit követően kerültek előtérbe, úgy, hogy már 1871-ben törvénnyel
szabályozták a belvizek elvezetését. A mély fekvésű területek belvíz miatti veszélyezettsége jelentős. A
pénztelenség, a kisbirtokosok felszereltségének, szakismereteinek hiányosságai miatt sem önállóan, sem
szolgáltatásként nem alkalmaznak altalajlazítókat, amely az aszály és a belvíz elleni küzdelem hatásos eszköze,
s amit a támogatásokkal összefogásban végzett szolgáltatások keretében lehetne újra kívánatos szintre hozni.
Emellett rontott a helyzeten az is, hogy a birtokhatárok változása következtében a régi árkokat betemették,
újakat a legtöbb helyen nem hoztak létre, a településeken nem gondoskodtak a vízelvezető árkok
karbantartásáról. Ugyanez történt a településeken átfolyó kisvízfolyásokkal is.
… „A vízgazdálkodásban az árvízvédelem fokozódó jelentőségével és az árvízszintek lefolyó víztömege egy
részének tározókban való visszatartásával történő csökkentésével szükséges számolni. Korábbi statisztikai
átlagok alapján 2-3 évenként kisebb vagy közepes, 5-6 évenként jelentős, 10-12 évente pedig rendkívüli árvizek
kialakulására lehetett számítani, ami a jövőben az extrémitások miatt, főleg helyi jelentőséggel megváltozik. A
mértékadó árvizek szintje alatt fekszik az ország területének csaknem egynegyede, ahol 700 településen 2,5
millió ember él. Itt helyezkedik el a megművelt földek egyharmada, a vasutak 32%-a, a közutak 15%-a és itt
termelik a GDP 30%-át. Az árvízi elöntésnek kitett területeken kockáztatott vagyonérték több mint 5000 Mrd Ft.
(A 2005. év nyarán Romániában bekövetkezett nagyméretű árvíz figyelmeztető és tanulságos.)” (Vahava, 2006)
Ugyanitt a tavakkal és a tennivalókkal kapcsolatosan a következőket olvashatjuk: „A hazai éghajlat mediterrán
jellegének erősödése, a növekvő párolgás miatt számos kisebb tó felülete erősen csökkenhet, az alföldi tavak
közül több kiszáradhat, amely a vizes élőhelyek, egyben az ország természeti értékeinek csökkenését, valamint a
Ramsári egyezményben vállalt kötelezettségek megszegését eredményezheti. Ezen csak a vízpótlás közvetlen,
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közvetett lehetőségeinek megoldása segíthet. A nagyobb tavak – a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő-tó – a mai
víztömeg megtartásával menthetők meg. A tavakban a víz kicserélődésének ideje megnövekszik, ami növelheti
sótartalmukat, és az eutrofizáció lehetőségét. Az alacsony vízszinthez igazodó beruházásokkal az
idegenforgalom megőrizhető.
Hangsúlyozottabbá válik a vízigények szabályozásának, a vizek tárolásának fontossága, a hazánkba érkező
vizek helyben tartása. A víztárolás általában a természetvédők ellenérzéseivel találkozik, ugyanakkor a
tárolással megőrizhető, sőt növelhető az adott térség agroökológiai potenciálja, eltartó képessége. A
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő megoldásokkal a természet károsodása elkerülhető. Célszerű
számítani és felkészülni a szélsőségek gyakoribb megjelenésére, ami szükségessé teszi az eddigi eljárások,
megoldások kritikai újraértékelését is.” (Vahava, 2006)

7.4. 7.4 Az aszályok
Az aszályt tulajdonképpen egy-egy terület vízmérlegének hosszabb időn (legalább több héten) keresztül tartó
erősen negatív egyenlege váltja ki. Ilyenkor szárad ki a termés (egy része), ilyenkor nehezebb vízhez jutni a
hagyományos módokon, de rendszerint a városi vízrendszerekben is. Az aszály fő oka rendszerint a csapadék
jelentős elmaradása az adott térségben szokásos értéktől, de a vízmérleg kiadási oldalán a magasabb
hőmérséklet és a párolgást fokozó, erősebb besugárzás (kevesebb felhőzet) is hozzájárul a jelenséghez.
A globális éghajlatváltozásban nem is az a baj, hogy az átlagos hőmérséklet megemelkedik, és a csapadék
változik, hanem az, hogy ezek a tényezők Bolygónk néhány sérülékeny helyén rövid pár évtized alatt is át tudják
alakítani a táj arculatát, és ezzel együtt az élhetőségét, a fenntartható hasznosítását is. Ilyen térség a Szahelövezet, ahol a hetvenes évektől kezdődően megfigyeltek nagyon jelentős kiszáradást, amelynek egy része
mindenképpen éghajlati jellegű.
Az elsivatagosodást általában szerencsésebb szárazodásnak hívni, mivel számos térségben nem sivatagok
alakultak ki, csak szárazabb területek. A szárazodás egyértelműen fennáll a Kárpát-medencében is, legalábbis a
növényzet számára fontos vegetációs időszakban, amikor a kevesebb csapadék, magasabb hőmérséklet és a
megnőtt napfénytartam eltolja a vízmérleget negatív irányba. Megfigyelhető például a Balaton vízmérlegének
romló tendenciája.
A 7.9 ábra bemutatja, hogy két 30 éves időszak (1955-1984, 1975-2004) közül a másodikban mintegy 100 mmrel kevesebb csapadék hullott a Balaton vízgyűjtőjére, mint az előző időszakban. Érdekessége a térképnek, hogy
a Balaton területe fölött kevesebb csapadék hull, mint attól távolabb. A tó fölött ugyanis hiányzik a felmelegedő
szárazföld emelő hatása. A csapadék romló tendenciája bizonyára folytatódik, mert a globális felmelegedés
miatt emelkedő hőmérséklet és a csökkenő felhőzet (l. a 4-5 fejezetekben) fokozza majd a párolgást.

7.9. ábra: Évi csapadékösszeg a Balaton vízgyűjtőjén két szigorúan 30 éves időszakban (balra: 1955-1984,
jobbra 1975-2004), ahogy a klimatológia évszázados hagyománya megkívánja (t.i., hogy ne legyen szerepe egyegy véletlen kiugró értéknek, mint pl. ez előfordult a 2010-es évben). Ugyanakkor, a két ilyen hosszúságú
időszak között csak 20 év telt el, mégis 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott az utóbbi időszakban.
Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ebben a harminc évben volt az a 2000-től 2003-ig terjedő időszak is, amikor
négy év helyett csak háromnak megfelelő csapadék hullott!
A lakosság ivóvíz igényét – mint említettük – a csapadékszegény években is biztosítani lehetett, néhány kisebb
helyi nehézséget kivéve. A felszín alatti vízkészletek az eddigiek során fedezték a szükségleteket. Fontos
azonban a felszín alatti vízkészletek további pontosabb feltárása, utánpótlásuk meghatározása és minőségük
védelme. Megvizsgálandó az is, hogy a felszíni és a felszín alatti vízkészletek változásai mennyi idő múlva
érzékeltetik hatásukat a mélységi vizekben. (Pozitív példaként említhető, hogy a szén- és a bauxitbányászat
megszűnése után a karsztvíz szintje erőteljesen megemelkedett, és néhány karsztforrás, pl. a Gerecse
északnyugati részén, a felszínre lépett.)
A jövő új megvilágításba helyezi a hazai ivóvíz és ásványvíz készletek ésszerűbb hasznosítását, tartalékok
képzését és vészhelyzetekben a jól szervezett elosztási rendszerek működtetését.
Az aszályra hajlamos területek körülhatárolásáról sok adat áll rendelkezésre. Ezek esetében is lehetséges még a
sérülékenységi hajlam megismerésének további finomítása, elsősorban a földhasználati módok változtatásával, a
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talajnedvességet jobban megőrző agrotechnikai eljárásokkal, illetve szárazságtűrő fajták alkalmazásával. Fontos
feladat a jó termőképességű területeken a termésbiztonság megőrzése, valamint a klímaváltozás területi
megjelenésének vizsgálata.
Az öntözésben megfontolandó az ún. „kettős rendeltetésű” vízrendszerek kialakítása és működtetése. Sajátos
magyar helyzet, hogy a belvízzel leginkább veszélyeztetett területek nagy része az ország legaszályosabb
zónáiban található. Következésképpen a belvízelvezetést és az öntözővíz szállítást – ahol ez lehetséges – egy
rendszerben célszerű megoldani, mely a sík, esés nélküli területeken is eredményesen alkalmazható. Az öntözési
technológiák víztakarékos és költségkímélő továbbfejlesztése a megelőzés, védekezés fontos részét képezi.

7.5. 7.5 Egy rejtett kapcsolat: a gleccserek olvadása és az ivóvízkincs
Néhány gleccser nagyon egyértelműen és erőteljesen csökken. Például a Kilimandzsáró jege ilyen, ez teljesen
egyértelmű (7.10 ábra), különböző évtizedek felvételeiből, de majdnem minden gleccser jege csökken. Illetve,
akad néhány olyan térség a magasabb szélességeken, ahol a hőmérsékletváltozást kompenzálja a
csapadékmennyiség növekedése, tehát nagyobb vízutánpótlást kap a gleccser, mint amennyivel gyorsabban
olvad. Az Antarktiszon, például a gleccserek egy része növekszik, egy részük csökken, a csapadéknövekedés és
az olvadás viszonyától függően.

7.10 ábra: A Kilimandzsáró hótakarójának olvadása az 1880 előtti időktől 2003-ig.

Folyó

Érintett lakosság száma(millió fő)

neve
Tarim

8,1

Syr Darya

20,6

Amu Darya

20,9

Indus

178,5

Genges

407,5

Brahmaputra

118,5

Yangtza

368,5

Huang He (Sárga folyó)

147,4
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Salween

6,0

Mekong

57,2

Összesen:

1 333 millió fő

7.1 táblázat: A Himalája gleccserei által táplált nagy folyók, és az olvadás miatt veszélyeztetett népesség az
ivóvíz csökkenése folytán.
Dél-Ázsiában ugyanakkor a gleccserek visszahúzódása nem egyszerűen egy természeti változás, vagy maximum
a turizmust veszélyeztető folyamat. Ebben a térségben ugyanis számos folyó (vagy valamely mellékfolyója)
vizét táplálja a Himalája magashegyi jégsapkája. Ha ez olvadni kezd, mint ahogy erre vannak is megfigyelések,
akkor ez több min egymilliárd ember ivóvizét veszélyeztetheti (7.1 táblázat).

7.6. 7.6. Lehetséges elővigyázatossági intézkedések
A lehetséges intézkedések jogi hátterét az 1996. évi XXXVII. Törvény („a polgári védelemről”) és az 1999. évi
LXXIV. Törvény („a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről”) szolgáltatja. A természeti csapások kockázatát csökkentő
intézkedések többek között az alábbiak lehetnek: folyószabályozás az árvizek mérséklése érdekében; a kikötők
és hidak megerősítése; lejtőszög módosítás, víz-vezető árkok, -terelők; fokozott erdősítés a talajmegkötés, a
lefolyás lassítása és a földcsuszamlás kockázatának mérséklése, illetve a szélerózió mérséklése érdekében.
Az időjárási szélsőségek kockázatainak mérséklésére az aszályokkal szemben az esővíz összegyűjtését, illetve a
felhasznált víz, tisztítással kombinált, cirkuláltatását, a tengerpartokon a víz sótalanítását lehet ajánlani
(UNWTO-UNEP-WMO 2008). A hőhullámokkal és erdőtüzekkel szemben az épületek alkalmasabb tervezését
lehet ajánlani: épület-tájolása, magas napállásnál a sugarak kiküszöbölése, magas tűzbiztonságot adó
építőanyagok használata, ilyenek előírása a biztosítás megkötésekor, illetve a turisztikai ügynökségek
biztosításának lehetősége a nagy rizikójú területek esetében, stb.

8. 8. Növénytakaró, agrártermelés
8.1. 8.1 A növénytakaró éghajlati meghatározottsága
Valamely termőhely adott évi termését a talaj, az időjárás és az alkalmazott agrotechnika határozza meg,
beleértve az elvetett mag minőségét és a tápanyag-utánpótlást is. Amíg az utóbbi tényező a gazdák döntését és
hozzáértését tükrözi, addig az első két tényező a termőhely jellemzője.
Az időjárás hatását a mezőgazdasági kultúrákra sokféle módon próbálja számszerűsíteni az agrártudomány. A
módszerek sikere általában azon múlik, hogy kidolgozóik mennyire ismerik az élő természetet (az adott
növényt), és attól, hogy milyen gazdag matematikai apparátust tudnak kezelni és valós adatokkal ellátni, amivel
szimulálhatják az éghajlat és a termés közötti kapcsolat bonyolultságát, nem lineáris (a hatások egymástól is
függő) jellegét.
A 8.1 táblázatban évszakonként összefoglaltuk Terbe (2009) nyomán a növénytermesztést fenyegető káros
hatásokat. Tavasszal az első problémát a késői fagyok okozzák. A növények tenyészidőszaka a klímaváltozás
következtében várhatóan megnövekszik, fejlődési fázisaik korábban következnek be, emiatt fokozottabban ki
lesznek téve a korai fagyoknak. A túl korai felmelegedés a növények nyugalmi állapotát megszakítja, és a
szokásos április végi, május eleji lehűlés, érzékeny fenofázisban éri a virágzó gyümölcsfákat, rontva a
terméskötődést.
A nyári időszakban főleg az aszály okoz terméskiesést, de nagy területen jellemző az árvíz, és helyenként a
jégeső is. A csapadék intenzitásának növekedésével azonban nemcsak az elfolyás növekszik, hanem a
talajerózió is. A sokhelyütt helytelen talajművelés és talajvédelem miatt nemcsak a víz, de a szél okozta
eróziótól is tartanunk kell. A fokozott napsugárzás ronthatja a termés minőségét, színhibákat, napégést okozhat,
tápanyag-felvételi és tápanyag-transzspirációs zavarok következhetnek be.
8.1 táblázat: A növénytakarót fenyegető káros éghajlati hatások Terbe (2009) alapján
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Ősszel szintén okozhat károkat a megnyúlt vegetációs időszak, és a korai fagyok. A téli kemény hidegek
enyhülnek, a hóborítottság bizonytalanabbá válik, kevesebb lesz a szélsőségesen hideg periódus, de a hótakaró
nélküli fagy ritkábban, de továbbra is okozhat károkat. A hótakaró alsó határán a hőmérséklet lényegesen
magasabb, mint a felületén, és a hőmérsékleti ingadozás is a felső rétegben nagyobb. A hótakaró kis hővezető
képessége folytán mérsékli a talaj lehűlését, ami lehetővé teszi a növények áttelelését. A hó borította talajon így
kevésbé valószínű az olyan alacsony hőmérsékletek kialakulása, ami a talajban lévő növényi szerveket és a
talajlakó állatokat károsítaná.
Növényzet jövőbeni fejlődésének alakulását mindenképpen befolyásolja az a tény, hogy a szén-dioxid
koncentráció növekszik, ami fokozza a növények fotoszintézisét. Emiatt nő a biomassza és kisebb arányban a
termés is. Módosulhat egyes növényi részek tömegének aránya. A nagyobb CO2 koncentráció csökkenti a
növények fajlagos párologtató képességét, ezzel javítja a rendelkezésre álló víz hasznosulását.
A CO2 szint növekedésére, illetve a hőmérséklet és csapadék változására együttesen az ún. C3-as növények
mutatnak nagyobb gyarapodást. Gazdasági növényeink többsége, mint a búza, árpa, bab, burgonya a
fotoszintézis típusa alapján a C3-as kategóriába tartozik, mivel a légköri szén-dioxidot három szénatomos cukor
formájában kötik meg. Ezzel szemben, a C4-es kategóriába tartozó növények, mint a kukorica, köles, és cirok
fotoszintézisének négy szénatomos cukor a végterméke. A C4-es növények fotoszintézise nagyobb
fényintenzitás esetén hatékonyabb, mint a C3-asoké, azaz egységnyi levélfelületen több szén-dioxidot kötnek
meg alacsonyabb vízellátottsággal is. Noha a fotoszintézis optimális hőmérséklete magasabb a C4-es növények
esetében, vízigényük mégis csak mintegy 50 százaléka a C3-as növényekének.
A fenti hatásokat komplex termésbecslő modellekben szokás mennyiségileg figyelembe venni. Ilyen modellek
sokfelé használatosak, sőt egy intézet, a Joint Research Center (Trieszt) híres európai kutatóközpontként több
ilyet is használ abból a célból is, hogy az előrejelzett éghajlatváltozások és CO2 koncentráció növekedése
alapján megbecsüljék a stratégiai élelmiszernövények várható terméshozamának alakulását. Egy ilyen számítási
sorozatot mutat be a 8.1 ábra. Két különböző általános cirkulációs modell által előrebecsült éghajlati változást
kombináltak egy-egy termésbecslő modellel. Az eredmény egy területileg tarka kép Európára vonatkozóan. A
Kárpát-medence térségének válasza ugyanakkor e számítás szerint kedvező: magasabb termésre számíthatunk.
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8.1 ábra: Két általános cirkulációs modell által előrejelzett éghajlatváltozás szerint 2080-ra várható (az adott
területi bontás mellett nem specifikált növény-együttesre vonatkozó) termésváltozások, balra a Brit
Meteorológiai Hivatal Hadley Center, jobbra a német MaxPlanck Institute (Hamburg) éghajlati modellje
alapján. Az eredmények érdekessége, hogy a Kárpát-medencében javulást adnak, ellentétben a következő
táblázatokkal.
Egy konkrétabb agro-ökológiai mutatóra is elkészült egy hasonlóan európai igényű számítás. Ez a mennyiség az
őszi búza virágzásának időpontja, amely a 8.2 ábra tanúsága szerint 1975 és 2007 között sokfelé 5 nappal, a
Kárpát medencében 0-3 nappal korábban köszöntött be. Ez a számítás is növénynövekedési modellen alapul, de
a meteorológiai adatok tényszerűek.

8.2 ábra: Az őszi búza becsült virágzási időpontjának változása 1975 és 2007 között. (MARS adatbázis, JRC,
Trieste)

8.2. 8.3 Számítások hazai forgatókönyvekkel készült
hatásvizsgálatok alapján
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A következőkben a 0,5-től 4 oC-ig terjedő tartományon mutatjuk be bizonyos empirikus forgatókönyvek (Mika,
1996) nyomán valószínűsíthető agro-hidrológiai és ökológiai (növénytermesztési) következményeket (8.2 és 8.3
táblázat). A táblázatok oszlopaiban rendre a következő információk láthatók: a célzott változó, aminek a
számítását a globális melegedés adott mértékére számolták a szakértők. E két oszlopot követi maga az
eredmény, majd a számítás forrása következik. A két utolsó oszlopban a hatásvizsgálati modell, illetve a
globális változást térben és időben specifikáló eljárások jelennek meg.
Az agro-hidrológiai számításokban (8.2 táblázat.) a kis változásokra a vízmérleg vizsgált komponensei
néhányszor tíz százalékos csökkenést mutatnak. A víz-stressz gyakorisága ugyanakkor egyes növénykultúrákra
közel 100 %-kal nő! Ugyanakkor a 2-4 K fokos változásokra a hidrológiai számítások csak kisebb csökkenést
mutatnak, sőt a CO2 direkt hatását figyelembe véve már a vízmérleg javulására utalnak.
Az ökológiai és növénytermesztési számításokban a kis változásokra az eredmények itt is az ökológiai
jellemzők néhányszor tíz %-os romlását mutatják. Különösen súlyos a homokpuszta-gyepek fajszámának
csökkenése és az erdőtüzek gyakoribbá válása. A CO2 közvetlen hatása ugyanakkor sokat javít, sőt néhány
esetben előnyösre fordítja a változásokat. A nagy változásokra adott ökológiai válaszok már általában
kedvezőek, kivéve az erdőtűz-gyakoriság drasztikus, több száz %-os növekedését.
Látható tehát, hogy kezdetben folytatódik a tíz százalékokban kifejezhető romlás, amely a kritikus szélsőségek
terén ennél nagyobb is lehet. Ugyanakkor két fokos változás esetén a romlás megáll. A szén-dioxid tartalom
növekedése önmagában kedvező folyamat, amely több tekintetben legalább részlegesen ellensúlyozza a klíma
szárazabbá válásának negatív hatását.
8.2 táblázat Becsült agro-hidrológiai változások (M'88, M'93a és M'00: Mika 1988, 1993a, ill. 2000; R91 és
D96: időjárás-generátor Racskó et al., 1991 ill. Domonkos, 1996)

Környezeti
változó

Globális változás Hatás a körny. Forrás
változóban

Talajnedv. 4-es + 0,5 K
vetésforgóban:évi
átlag/aug.

- 20 % /

Huszár
1996

Hatásvizsg.
módszere
et

al., talaj+nö-vény
mod.

/- 20 %

Leskálázás
térben (időben)
szeletelés M'88
(föld.an., gen.)

Megj
egyzé
s
Nem
definiált
rövidítés
ek
használa
ta
problém
ás
Talajnedv. kuk. u.a.
monokultúra:évi átlag
/ aug.

-18 % /

u.a.

Növények évi u.a.
transpi-rációja:
4-es vetésforgó

vetésforg:- 6%

Kuk.
u.a.
vízfelvétele
tenyész-időszak:

vetésforg.:- 10 % u.a.

u.a.

u.a.

/- 19 %

Huszár
1999

et

al., talaj+nö-vény
mod.

kuk.mono- 6 %

monokult.:- 10%
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4-es vetésforgó
Vízstresszes
u.a.
napok
évi
száma:
4-es
vetésforgó

kukorica: + 37 % u.a.

Vízstressz napok u.a.
évi száma: kuk.
monokult.

+ 50 %

u.a.

Talajnedv. 4-es + 0,7 K
vetés-forgó évi
átlag / aug.

-6%/

Huszár
1996

Szárazság+ 0,75 K
stressz
kockázata: búza

abszolut:-5 %

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

őszi búza: + 9 %

et

al., talaj+nö-vény
mod.

/- 67 %
Kovács
Dunkel,98

relatív: -30 %

- növénymodell

szeletelés '88
(föld.an., gen.)
fejl. szeletelés M'88
(idő.an., R91)

Megj
egyzé
s
Nem
definiált
rövidítés
ek
használa
ta
problém
ás
Szárazságstressz
kockázata:
kukorica

u.a.

abszolut:20%

u.a.

u.a.

u.a.

relatív:+130%

Denitrifikáció
u.a.
átlagos mértéke
kuk. alatt

- 19 %

u.a.

u.a.

u.a.

Beszivárgás
a u.a.
kuk.
gyökérszintje alá

átlag: - 44 %

u.a.

u.a.

u.a.

Nitrát
u.a.
bemosódás
a
talajba a kuk.
alatt

átlag: - 48 %

u.a.

u.a.

u.a.

Relatív
+2K
talajnedvesség
kukorica
(évi (1,5xCO2)
átlag /aug.)

- 3 -5 / -5 -7%

gyakoriság:-35 %

gyakoriság:-35 %

Nováky et al., növény1996
+CO2 is: +1/ 6%
talaj mod.

GCM, M'93a
(D'96:lesk.,gen.

Megj
egyzé
s
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Nem
definiált
rövidítés
ek
használa
ta
problém
ás
)
Relatív
u.a.
talajnedvesség:
burgonya (évi
átlag/aug.)

- 3 -7 / -5 -7%

Öntözővíz
u.a.
szükség.
kuk.
(évi összeg)

- 0, + 2 %

Öntözővíz
szükség.
burgonya
össz.)

+ 23 - 32 %

u.a.
(évi

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

+CO2 is:: -1/7 %

+CO2:-25-29%

+ CO2:-2-12%

Relatív
+4K
talajnedvesség
kukorica
(évi (2xCO2)
átlag /aug.)

+ 2 / -5 -14 %

Relatív
u.a.
talajnedvesség:
burgonya (évi
átlag/aug.)

0,+1/ -5 - 13%

Öntözővíz
szükséglet
kukorica
összeg)

+ 11 %

Öntözővíz
szükség.
burgonya
össz.)

u.a.

u.a.
(évi

CO2 is: 12/-20%

CO2 is:11/21%

+CO2:-45-48%

u.a.
(évi

+ 53 - 68 %
+CO2:-13-28%

8.3 táblázat: Becsült növény-ökológiai változások (az egyes jelöléseket l. a 8.1 táblázatnál)

Környezeti
változó

Globális változás Hatás a körny. Forrás
változóban

Homokpuszta- + 0,3 K
gyepek fajszáma

- 40 %

Kovács-Láng
et., al

Hatásvizsg.
módszere
területi

Leskálázás
térben (időben)
össze- szeletelés M'88
(--)

Homokpuszta: u.a.
gyep borítottság
aránya

- 50 %

u.a.
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Egyéves fajok u.a.
részaránya

16 %-ról

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

42 %-ra
A kontinentális/ u.a.
ny.-európai
fajok aránya

1,2-ről

Búza termése

-5 %

u.a.

1,9-re
Kovács
Dunkel,98

- növényfejl.modell

szeletelés M'88
(id.an.20-20 év)

CO2 is:+5 %
Kukorica
u.a.
tenyész-időszak
hossza

-5%

u.a.

u.a.

u.a.

Kukorica
termése

- 15 %

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

CO2 is: - 10 %
Fűfélék
+ 0,5 K,
(Festuca, Stipa)
csak csap.
biomasszája

- 8 - 10 %

Erdőtűzek

+ 50 - 60 %

Bussay, 1995

2 erdőtűz index szeletelés M'88
(?)
(--)

Magas
u.a.
erdőtűzkockázatú
állapot
gyakoriság

+ 100 %

BussayBihari,'98

1 erdőtűz index

Tenyészidőszak u.a.
hossz. (5,10,15
oC küszöbök)

5-10 oC:+3-4%

Kukorica termés u.a.
(vetésforgó:búza után
kuk.)

évente+ 49- 55% Erdős-Mika, '93 területi
szevetés
2 évente + 37 51%

U.a.,
de u.a.
kukorica
monokultúrával

+ 14 - 45 %

u.a.

u.a.

u.a.

Burgonya
termése

-15 - 21 %

Bussay, 1995

növényfejl.modell

szeletelés M'88

+ 0,5 K

Kroel-Dulay
al.,

et növény

(egyenletes vált.)

gyakorisága

u.a.

fejl. szeletelés M'88

szeletelés M'88
(--)

direkt számítás

Mika, 1992

15 oC: + 5-9%

szeletelés M'88
(--)

átlag: -19 %

ösz- szeletelés M'88
(--)

(--)

(Megyei+orsz.
átlag)
Búza termése

+ 0,75 K

-10 %

Kovács
Dunkel,98

- növényfejl.modell

CO2 is:+ 25 %
Kukorica

u.a.

- 10 %

u.a.
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tenyész-időszak
hossza
Kukorica
termése

u.a.

- 25 %

u.a.

u.a.

u.a.

Bussay, 1995

növ. fejl. modell

GCM, M'93a

CO2 is: - 5 %
Tenyészidőszak + 1 K
hossza: kukorica

-19 - 30 %
átlag: -26 %

(--.)

Fűfélék
+ 2 K,
(Festuca, Stipa)
csak hőm.
biomasszája

+6-8%

Magas
+2K
erdőtűzkockázatú
állapot
gyakoriság

+ 100 - 200 %

Tenyészidőszak u.a.
hossza:

kukorica - 5 - 7 % Nováky et al., növény1996
burgonya+ 4 - 8
talaj mod.
%

Kroel-Dulay
al.,

et növény

fejl. GCM, M'93a
(egyenletes vált.)

(nem szignif.)
BussayBihari,'98

3 erdőtűz index

GCM, M'93a
(D'96:lesk.,gen.)

BussayBihari,'98

3 erdőtűz index

Magas
+4K
erdőtűzkockázatú
állapot
gyakoriság

+ 200 - 300 %

Tenyészidőszak u.a.
hossza: kukorica

kukorica - 7 - 11 Nováky et al., növény%
1996
talaj mod.
burgonya+ 8 10%

GCM, M'93a
(D'96:lesk.,gen.)

GCM, M'93a
(D'96:lesk.,gen.)

GCM, M'93a
(D'96:lesk.,gen.)

8.3. 8.4 A klímaváltozás és a szőlőtermesztés kapcsolata
E pontban a szőlő és a bor termesztési feltételeiben várható változásokat fejtjük ki, példaként arra, hogy milyen
szempontok játszanak szerepet a növénytermesztés várható változásaiban.
Éghajlati okok miatt szőlőtermő vidékek a Földön csak két keskeny sávban találhatók. A nagyobbik az északi
szélesség 40-50. szélességi foka között húzódik, itt vannak a legnagyobb európai és észak-amerikai
termőhelyek. A déli szélesség 30-45°-a közötti zónában pedig Chile, Argentína, Dél-Afrika, Ausztrália és ÚjZéland foglal helyet. A két sáv között szőlőtermesztésre gyakorlatilag nincs lehetőség a forró levegő és a
csapadékhiány (legtöbb helyen) miatt. Az ezekről a vidékekről származó kis mennyiségű bor alkoholtartalma
magas, s kevésbé zamatosak. Ilyen például az észak-afrikai vörösbor, melyet magas alkoholtartalma és sötét
színe miatt főként a könnyebb, világosabb európai borokkal házasítanak. A termősávtól délre eső területeken a
likőrborok készítésére szakosodtak, ilyen például a spanyol sherry, a portugál madeira, a szicíliai marsala, a
patrasi és számoszi görög likőrbor, ill. néhány ciprusi desszertbor. Persze vannak kivételek is, készítenek finom
borokat magasabban fekvő -pl. 1000 méteres magasságban a libanoni Bekaa-völgyben, 800 méter magasan az
izraeli Golán-fennsíkon, vagy 500 méteres magasságban a szicíliai dombvidéken.
Az 50°-tól északra nincs elegendő fény és alacsony a hőmérséklet, fennáll a veszély, hogy a szemek nem érnek
be, a bor pedig túl savanyú lesz. A szőlőtermesztésre csak a nagyon kedvező lankákon és medencékben van
lehetőség, ezek az ún. ökológiai rések. Ilyen rés pl. a németországi Ahr völgye és a Rajna középső szakasza. A
szőlőtőkék beéréséhez a napsütéses órák számának el kell érnie az 1300-t évente, ez 9°C-os évi
középhőmérsékletnek felel meg. A vegetációs időszakban (március-július) min. 20000 lux fényerőre van
szüksége a szőlőnek a szükséges tápanyagok beépítéséhez. A felszíni vizek közelében a fényerősség ezt a
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határértéket felhős égbolt esetén is eléri (víz fényvisszaverése). Az európai termősávtól északra a kései fagyok
és a hideg telek (az európai szőlőfajták –20 fokig tűrőképesek) további kockázatot jelentenek. A fagytűrő fajok
pedig még nem terjedtek el igazán.
Az éghajlatváltozás befolyásolja a szőlőművelés termőterület elhelyezkedését, a termés minőségét és
mennyiségét is. A tenyészidőszakra jelzett hőmérséklet-és csapadékváltozás emiatt átrajzolhatja a Föld
borvidékeinek térképét. Várható az is, hogy a szőlő érésének időtartama is módosul, ugyanis hosszabb
fagymentes időszakokat jeleznek a modellek a század közepére. E hatásokon keresztül a hőmérsékletben és a
csapadékban bekövetkező változások a borok jellegét is erősen módosíthatják. A globális felmelegedés a
kontinenseken elterjedt fajok élőhelyeinek térképét is átrendezi. Ha változik a hőmérséklet és a csapadék, a
termőterület elhelyezkedése eltolódik, és kiterjedése is változik. A tapasztalat szerint a szőlő akkor adja a
legjobb minőségű termést, ha a termőterülete a 10 és a 16 °C-os izoterma között helyezkedik el. A 10 °C alatti
izotermától északra (a déli féltekén ettől délre) már nem érik be a gyümölcs, a 16 foknál magasabb évi
középhőmérsékletnél pedig a nagy forróság tesz kárt a növényben.
A modellek azt mutatják, hogy 2050-re a vegetációs időszakban a szőlő termesztéséhez legoptimálisabb
hőmérsékletek izotermái már 160-300 km-rel tolódnak el a pólusok felé (szemben az 1999-es 80-240 km-rel). A
bortermő vidékek éghajlati paramétereit vizsgálva úgy látszik, hogy mind a 27 vizsgált régióban 2 °C-os átlagos
hőmérsékletemelkedés várható az 1999-hez képest. A legnagyobb melegedés Portugália területén várható
(mintegy 2,8 °C 2050-re). Az északi féltekén ugyanez 2,1 °C., a délin valamivel most is kevesebb (1,7 °C).

8.4. 8.5 A mezőgazdaság alkalmazkodásáról (Vahava, 2006
nyomán)
A klímaváltozás és az időjárás súlyosan károsíthatja a természeti környezetet, a természeti erőforrásokat. A
mező- és erdőgazdaság elemi érdeke a természeti erőforrások védelme. A felmelegedés, a csapadékhiány, az
időjárási anomáliák gyakoriságának növekedése csökkenti a termőképességet, a száraz talajok felszínét a szél
károsítja, a lezúduló vízmennyiség pedig nemcsak a termőréteget mossa el, hanem a termést, a közlekedési
infrastruktúrát, az épületeket, gépeket, berendezéseket is veszélyeztetheti. A mezőgazdaság klímaváltozásra való
felkészülése nemcsak a lakosság élelmiszerellátásának biztonságát, termésfeleslegek előállítását, az exportot,
hanem a mezőgazdaságban hasznosuló természeti erőforrások fenntartható „újratermelését” is szolgálja.
Fontos hangsúlyozni, hogy a légköri viszonyok változékonysága miatt egy időben és komplex módon szükséges
felkészülni a klímaváltozás várható hatásaira, a bőséges és az ínséges évekre, a tartalékok képzésére, a
feleslegek levezetésére.
Magyarországon, ahol 100 évből 28 száraz, aszályos volt, ahol gyakori az aszályos évek egymást követő
sorozata, s egyes években pedig – például 2000-ben – árvíz, belvíz, aszály és fagykár is előfordul, ott a várható
felmelegedés rendkívül élesen veti fel az élelmiszerellátás hazai biztonságát. Kritikus években az import
termékek ára is meredeken emelkedik, nő a beszerzés nehézsége, fokozódik az ország kiszolgáltatottsága. Ennek
kockázata a növénytermelés alkalmazkodóképességének erősítésével csökkenthető, következményei pedig
mérsékelhetők. Az alkalmazkodás – amivel a továbbiakban foglalkozunk – a fajták megválasztásától a
talajművelésen, a biztosításon át a segélyekig terjed, melynek terheiből a termelő, az egyén, az állam és a
társadalom egyaránt osztozik.
Hazánkban az egy lakosra jutó bőséges termőföld ellátottság és a síkterületen fekvő, jó és közepes minőségű
termőterület elkényeztette az embereket. Magyarországon még az aszályos 2003-ban is megtermett az ország
kenyere, de a várható szárazság és a hőség ront a termelési kilátásokon. 2004-ben viszont a bőség zavara okozott
feszültségeket az alacsony állatállomány és a logisztikai hiányosságok miatt.
A szántóföldi növénytermelésben a jövő kulcskérdése a csapadék befogadása és megőrzése, a szárazságot,
esetenként a nagy csapadékot egyaránt figyelembe vevő talajművelés, valamint az öntözés bővítése. A
szántóföldi növénytermelésben meghatározó a termőhelyi adottságokhoz és a növény igényeihez igazodó
technológia, a szárazságtűrő, illetve a szélsőséges hatásokat jobban tűrő fajták fokozottabb termelésbe vonása,
illetve nemesítése, a helyi adottságokhoz alkalmazkodni képes fajták használata, a növénytermelési szerkezet
aránymódosításai, kedvezőbb vetésváltási feltételek előmozdítása.
A melegedés, szárazodás érzékenyen érinti a tápanyagok hasznosulását. Az eddigi gyakorlatban az aszálykárok
megelőzésének egyik eszköze a műtrágyázás volt, de a kísérletek azt bizonyítják, hogy tartós aszályban a
műtrágya hasznosulás lecsökken, több növénynél pedig akár terméscsökkentő is lehet. Aszályban a
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tápanyagbőség hátrányos tápanyag-koncentrációt eredményezhet. Gyengébb termőképességű termőhelyeken
felértékelődik a vetésváltás, a vetésforgó, a zöldtrágyázás szerepe. A szántóföldi növényeknél a magyar
búzanemesítés eredményeképpen megtalálhatók szárazságtűrő genotípusok, amelyek az átlagosnál kevesebb
csapadék esetén statisztikailag is igazolhatóan nagyobb termés elérésére képesek, mint a fajták többsége. Az
ilyen fajtajelöltek folyamatos nemesítése elengedhetetlen a klímaváltozás okozta károk mérsékléséhez.
A növényvédelemben az eddigi tapasztalatok alapján várható, hogy a klímaváltozás következtében új növényi
kórokozók és kártevők, illetve gyomok jelennek meg hazánkban is. Ezek a hagyományosakhoz képest
agresszívebbek, és tömeges megjelenésük is valószínűsíthető. Viszonylag új folyamatról van szó, ezért az
alkalmazkodásban megnő a szaktudás, az előrejelzés, a szervezett szaktanácsadás, az integrált növényvédelem, a
korszerű technikai eszközök, valamint a védekezőszer tartalékok szerepe. A növényi betegségek, a kártevő
állatok és a gyomnövények elleni védekezésben a precíziós technika, valamint a gyomnövénytan eredményeinek
elterjesztése a cél. Így kevesebb hatóanyag, vegyszer jut a talajba. A biológiai védekezés felkarolása is égetően
fontos teendő a felkészülésben.
A klímaváltozás hatásai számos kérdést vetnek fel az állattartásban, az állattenyésztésben, az állati termékek
előállításában, a belföldi igények kielégítésében és az exportban. A válaszok sürgetőek és bonyolultak, mert a
lecsökkent állatállomány, a naturális hatékonysági mutatók kedvezőtlen alakulása, a technikai-technológiai
feszültségek, az elhanyagolt legelők jelzik a megoldásra váró feladatok összetettségét. Mindezt súlyosbították az
utóbbi évek hőségnapjai és csapadékhiányai, melyek megviselték az állatokat, rontották a szántóföldi
takarmányok és gyepek hozamait, valamint minőségét, továbbá rávilágítottak az épületek, technológiák,
valamint a takarmányozás hiányosságaira.
Az állattenyésztésben éles viták zajlottak hazánkban, több alkalommal is a fejlesztés irányait és arányait
illetően. A hazai éghajlati adottságok mellett a gabonára alapozott állattartásban általában kisebb az időjárási
eredetű kockázat, mint szálas-lédús takarmányokat fogyasztó állomány körében. A gabonára alapozott
állattartást a meleg-száraz tendencia erősödése kevésbé érinti hátrányosan, a fajlagos hozamok csökkenése és a
takarmányok esetleges minőségromlása ellenére. Az abrakfogyasztó állatállomány csökkenése miatt, jó időjárás
esetén gabonafeleslegek halmozódnak fel és okoznak jelentős értékesítési, szállítási, tárolási problémákat. Ilyen
esetekben a megoldás többirányú: megfelelő és elegendő tároló kapacitás kiépítése, aktív piackeresés az
értékesítéshez, bioenergetikai hasznosítás, illetve az állatállomány növelése, hogy a gabona hússá, illetve állati
termékké alakuljon át.
A hazai gyümölcstermelés évszázados harcot folytat az extrém időjárási jelenségek hatásaival, miközben
kielégítette a hazai fogyasztók igényeit, s a külpiacokon is megjelentek a hungarikumok, amit a kiváló minőség
(méret, alak, szín, sav-, cukor-, vitamintartalom, húskeménység, tárolhatóság, polctartósságstb.) magyaráz. A
hőmérséklet-emelkedés, szárazodás, az extrémitások fokozódása tovább növeli a kockázatot, a hozamok, a
minőség és a termésbiztonság várható romlása miatt. A meggy, cseresznye, dió, szilva, alma, más
gyümölcsféleségekhez képest a jövőben is biztonságosabban termelhető.
A szőlőtermelésben és a borászatban a zónahatár északabbra tolódása várható, miközben a negatív
klímahatások, mint a fagyás, száradás, rothadás, a szőlőtőkék élettartamának csökkenése, a termés és a bor
mennyiségi és minőségi romlása is bekövetkezhet. Ezek részbeni kivédésében megnő a meteorológiai és
növényvédelmi előrejelzések szerepe. A fajtaszerkezet átalakulása valószínűsíthető. Nagyobb szerephez
juthatnak a csemegeszőlő fajták, a kései érésű fajták, valamint a vörösbort adó fajták, továbbá az egyes fajták
eltérő genotípusai. Fokozódik az aszály- és téltűrő, ún. klímarezisztens fajták szerepe, jelentősége. A
technológiák változtatását az öntözés, a talaj- és növényvédelem, fitotechnikai műveletek, a csapadék
hasznosítása, a hűtés általánossá tétele és a munkafolyamatok gyorsítása jelzik. Mindez kedvezően hathat a belés külpiaci kínálatra a borpiaci versenyben.
A zöldségtermelésben 15-20 faj termelése folyik nagyobb mértékben, és további 15-20 faj elő- vagy
utónövényként játszik szerepet. Ezek biológiai igényei nagyon változatosak: melegigényűek, hidegtűrők, illetve
kisebb-nagyobb vízigényűek. A szabadföldi termelésben a melegigényes fajok – paprika, paradicsom, uborka,
görögdinnye, csemegekukorica – termésátlaga az intenzív technológiák alkalmazásával nagyobb mértékben
emelkedett, mint a hidegtűrőké, tehát elsősorban az előbbiek termelésére célszerű a továbbiakban
összpontosítani. A hidegtűrő fajok – zöldborsó, káposztafélék – esetében a korai, tavaszi termelés
perspektivikus, amikor az átlaghőmérséklet még kedvez ezek fejlődésének.
Az erdőgazdálkodás szinte kizárólag az ökológiai adottságokon alapszik, ezért az időjárási körülményekben
bekövetkező változások igen érzékenyen érintik az erdők összetételét, sokoldalú szerepkörét, valamint
jövedelmezőségét. A magyarországi erdőkben a csapadékcsökkenés, az aszály és a szélsőséges időjárási
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jelenségek egyértelműen nyomon követhetők. Ezek jelzik a valószínűsíthető felmelegedés és szárazodás
jövőbeni hatásait, s kapaszkodót nyújtanak a felkészüléshez, az alkalmazkodáshoz, a további erdőkárok
mérsékléséhez. Így például csökkent a talajvízszint, eltűntek a felszíni kisvizek; a szárazság miatt a vadak az új
erdősítések fiatal rügyeit, hajtásait rágják. Megnőttek a töréskárok a szél, ónos eső, vizes hó miatt;
megszaporodtak az erdőtüzek; a hirtelen lezúduló csapadék eróziós károkat okozott; a lelassult talajélet miatt
pusztultak a kevésbé szárazságtűrő fafajok; egyes erdei kártevők elszaporodtak. Zala megyében, egyes helyeken
a bükkösökben 30-50%-os a pusztulás; a Duna–Tisza közén 1000 hektár homoki tölgyes, borókás, nyáras
károsodott, vagy pusztult el. 16000 hektár mocsaras, lápos, láperdős, valamint 38000 hektár szikes gyep és tó
károsodott jóvátehetetlenül; a kidőlt vagy derékba tört fák, letört ágak sokhelyütt rongálták a
villamosvezetékeket, lakóépületeket, akadályozták a közlekedést stb.
Magyarország sajátossága a viszonylag alacsony erdősültség és a lombos fafajok magas aránya. A
makroklimatikus viszonyok az ország jelentős részén (elsősorban az Alföldön) már most is határhelyzetet
jelentenek a főbb erdőalkotó fafajok számára. A hazai erdők megmaradásában jelenleg sem a csapadék, hanem a
talajvíz játszik lényeges szerepet. A jövőben a talajvízszint megtartása, pótlása az erdők megmaradásának,
felújításának és telepítésének kulcsa, amiben a természetes, különösen a tavaszi, nyárelejei csapadék
elfolyásának megakadályozása sokat segíthet! Egy aránylag csekély mértékű melegedés és csapadékcsökkenés
is olyan károkat okozhat, amelyeket a természetes önszabályozó mechanizmusok, de az emberi beavatkozás sem
tud kiegyenlíteni. A vegetációs övek feltételezhető elmozdulása leginkább a zárt erdőtakaró és az erdőssztyep
határvonalánál várható, de minden bizonnyal a változások a hűvösebb és csapadékosabb zónákat (bükkös- és
gyertyános-tölgyeseket) is érintik majd.
Miközben a valószínűsíthető felmelegedés, szárazodás és az extrém időjárási jelenségek gyakoriságának
növekedése tetemes károkat okozhat hazánk faállományában, egyre fokozódik a zöldfelületek szerepe. Az erdők
és általában a zöldfelületek sokoldalú hatásuk miatt – CO2 elnyelés és szén lekötés, oxigén kibocsátás,
árnyékolás, pára megőrzése, esztétikai hatások, a szelek mérséklése stb. – a légkörvédelem és az alkalmazkodás
semmi mással nem helyettesíthető elemei. (A szántóföldi növények, rétek-legelők, gyümölcsösök, szőlők is
zöldfelületek, jelentős oxigén kibocsátással és CO2 elnyeléssel.)

9. 9. Az ember és települései
9.1. 9.1 A városi hősziget-hatás
A városi hősziget kialakulásának okai régóta ismertek. A mesterséges beépítés sötétebb felületei, a szellőzés
kiegyenlítő hatásának mechanikai korlátozása, a csatornázottság miatt lecsökkent párolgás, mint hőleadási
forma, valamint télen a fűtés, nyáron a hűtés által a légtérbe kerülő hőtöbblet emeli a belváros hőmérsékletét a
külterületekhez képest. E különbség a derült, szélcsendes napok kora esti óráiban a legerősebb. Maximális
mértéke jól közelíthető a házak magasságából és az utcák szélességéből képzett hányados logaritmusával. A
léghőmérséklet a főváros belterületén is több fokkal magasabb a természetes értéknél. Az épületek kisugárzása
késő estig nyújtja a melegedést.
a) b)
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9.1. ábra A város és a külterület eltérő viselkedése ideális, derült időben. (a) A hőmérséklet napi menetének
-hőmérséklet eltérése a belterületi és a
külterületi műholdas pixel-adatokban Budapesten (2001-2004). Bartholy et al., 2005 adatai alapján; (c) A városi
területek és a külterület léghőmérsékletének éves átlagos különbsége (°C) a szegedi mobil mérések (2002-2003)
alapján (Unger, 2006); (d) Az éves csapadékátlag (mm) izovonalai (Urbana, Illinois, a pontozott vonal a város
határa) (Landsberg, 1981).
A felszínközeli légtérben tapasztalható hősziget erőssége jellegzetes napi menetet és a városon belül
meglehetősen eltérő mértéket mutat (9.1.a ábra). A napi menet legfőbb jellemzője, hogy a késő délutáni és az
esti mérsékeltebb lehűlés miatt a hajnali minimumhőmérséklet sem olyan alacsony, mint a külső területeken.
Ugyanakkor napkelte után a város légtere lassabban melegszik fel. Ezek eredőjeként a hősziget intenzitása
napnyugta után gyorsan növekszik és kb. 3-5 órával később éri el a maximumát. Az éjszaka hátralévő részében
lassan, de egyenletesen csökken a különbség a hőmérsékletek között, majd a csökkenés napkeltekor felerősödik.
A városi hősziget jelenségét a távérzékelési technikák elterjedésével kellő térbeli felbontással tudjuk bemutatni.
Ez a mérési mód a felszín kisugárzási hőmérsékletét (más kifejezéssel kinetikus hőmérsékletét) teszi
megismerhetővé, mégpedig csak és kizárólag a derült napokon. Az ELTE Meteorológiai Tanszék munkatársai
meghatározták a nagyvárosok belterületei hőmérsékleti többletének éves menetét (Pongrácz et al., 2010).
Eszerint, a városi hősziget hatás évi ingása meghaladja az éjszakait (9.1b. ábra), ezen belül a nappali hőszigethatás a június hónapban a legerősebb. Ugyanakkor, az éjszakai hősziget hatás (belváros-külváros különbség) is
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az év meleg felében nagyobb, mint az év többi hónapjában. Évi átlagban a nappali és az éjszakai hősziget-hatás
között csekély a különbség (1,8°C illetve 2,1°C).
Ezzel szemben, a 9.1.b ábra megmutatja, hogy az 1985-ig terjedően a belváros (nyitott kert, ekkor még nem a
háztető) és a külterület közötti eltérés éves menete a léghőmérsékletben egészen más jellegű, mint az a
kisugárzási hőmérséklet esetében megfigyelhető. A műholdról ugyanis nyáron, a hőmérőházban pedig inkább
télen jelentkezik nagyobb eltérés. A legalacsonyabb éjszakai léghőmérsékletben jelentkező, a bel- és a külváros
közötti különbség hasonlóan sima, mint a kinetikus hőmérsékleteké. A felszín közeli léghőmérséklet és a
kisugárzási hőmérséklet kapcsolatáról lásd legújabban Unger et al. (2010) tanulmányát.
A hőmérséklet horizontális változása a város szerkezetétől, övezeteitől függ (9.1.c. ábra). A hőmérséklet a
külterülethez képest a külvárosi résztől a centrum felé haladva először hirtelen, majd kisebb mértékben
növekszik. Sajátos ezzel kapcsolatban a csapadék nagyváros körüli alakulása. A belváros függélyes emelő
hatása folytán több felhő keletkezik, amely azonban a csapadékát csak a város szélmögötti oldalán, attól
bizonyos távolságra adja le (9.1.d ábra).
A hősziget kifejlődésének mértékére az időjárási tényezők (különösen a szél és a felhőzet) is jelentősen
befolyással bírnak, s kialakulásukra kedvezőek a magas nyomású (anticiklonális) helyzetek, amikor általában
derült az ég és közel szélcsend van. Szegeden az 1978–1980 között végzett vizsgálatok szerint az anticiklonális
helyzetekben erősebb a hősziget intenzitása, mint a ciklonális helyzetekben (lásd a 9.1 ábrán). A geográfus
közelítés szerint a városi klíma kialakulása a földrajzi elhelyezkedéstől kezdve a szennyező anyagok
kibocsátásán keresztül a népesség számától függ, a mérnöki közelítés viszont sokkal lényegre törőbb. A
városhatás logaritmikusan függ a lakosság számától. A beépítettség jellege is fontos szerepet játszik, ugyanis az
épületek magasságának és az épületek közötti távolságnak (utcaszélességnek) arányával együtt nő a város
hőmérséklet-növelő hatása.
Az időjárási tényezők (különösen a szél és a felhőzet) is jelentősen befolyással bírnak a hősziget kifejlődésének
mértékére. Kialakulásának kedveznek az anticiklon helyzetek, amikor derült az ég és közel szélcsend van.
Szeged példájából merítve: anticiklonális helyzetben közelítőleg kétszer erősebb a hősziget intenzitása, mint
ciklonális helyzetben. Ez az a pont, ahol a globális klímaváltozás találkozik a városi hőszigettel: az anticiklonok
számának várható növekedésével tovább erősödik a városhatás anélkül, hogy a beépítettség fokozódna.

9.1 ábra. Az anticiklonális helyzet esetén kb. kétszer erősebb a hősziget intenzitás, mint ciklonális helyzet esetén
a Péczely-féle makroszinoptikus típusokban (Szeged 1978-1980) (Unger, 1996)
A következőkben Budapest adatain is megismételtük Unger (1996) azon vizsgálatát, amely –Szegedre – a
hősziget-hatás cirkulációs típusok szerinti, feltételes mértékét számszerűsítette. A maximumhőmérséklet
következő pontban említett, furcsa viselkedése miatt az csak a minimumhőmérsékletekre végeztük el (9.2 ábra).
Ennek alapján a főváros esetében is megerősítést nyert, hogy a hősziget-hatás az anticiklonális helyzetekben
valamivel erősebb, mint a ciklonális helyzetekben.
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9.2 ábra. Városi hősziget-hatás az éjszakai minimumhőmérsékletben Budapest belterülete (Kitaibel Pál u.) és
külterülete (Pestszentlőrinc) között az egyes Péczely-típusokban (1954-1985). Mindkét szélső időszakban az
anticiklonális helyzetek esetén nagyobb a különbség

9.2. 9.2 A hősziget-hatás kapcsolata a globális felmelegedéssel
A hősziget-hatás cirkulációs típusokkal való fenti szembesítése az anticiklonokat jelölte meg a legnagyobb
különbség hordozójának. A fenti példákból merítve, anticiklonális helyzetben kétszer erősebb a hősziget
intenzitása, mint ciklonok esetén. Mivel a légnyomás egyes számítások szerint a nyári félévben várhatóan
emelkedik a globális melegedéssel párhuzamosan (Mika, 1988), a hősziget hatás várhatóan a beépítettség
további fokozódása nélkül is erősödhet (Mika, 1998). Ugyanígy, télen az utóbbi 50 évben (1955 és 2005 között)
az Atlanti Európai térségben, s így hazánk térségében is, hatalmas területen nőtt a légnyomás, vagyis a derült
anticiklonális időjárási helyzetek aránya nő, a borult, ciklonális helyzetek rovására (9.3 ábra). A nagytérségű
folyamatok modellezésével ugyanakkor ez a változás csak kisebb részben magyarázható. (Ezzel kapcsolatban l.
a 4. és 5. fejezetet.)

9.3 ábra. A tengerszinti légnyomás trendjei 1955-2005 a mezők tízévenkénti téli átlagai alapján (Gillett et al.,
2005). A baloldalon a megfigyelt értékek, a jobboldalon pedig nyolc globális klímamodell átlagos szimulációja
látható, melyekben az üvegház-gázok, a szulfát-aeroszolok, a sztratoszférikus ózon, a vulkáni aeroszolok és a
naptevékenység alakulását is figyelembe vették. A mértékegységek: hPa/50év illetve m·s-1/50 év (a
geosztrófikus szélsebesség esetén)

9.3. 9.3 A mikroklíma módosításának lehetőségei
A klímaváltozás tehát nagy valószínűséggel maga után vonja a nyári nagyon magas hőmérsékleteket,
gyakoribbá válnak az anticiklonális helyzetek, melyek mind a szennyezett levegő „beragadásának”, mind a
nyári, hosszantartó hőhullámok kialakulásának kedveznek. A tengerszinti légnyomás trendjeinek növekedése, az
anticiklon-hajlam erősödéséhez, ezáltal a növekvő városhatás kialakulásához vezet. A hőségriadó szempontjából
kritikus napi középhőmérsékletek trendjei a ’70-es évek közepétől emelkedő tendenciát mutatnak. A globális
hőmérséklettel párhuzamosan gyakoribb a küszöb–átlépések száma is. Ezzel egy időben az átlagos „napi
csapadékosság” is növekszik, azaz a csapadékos napokon lehullott átlagos csapadék mennyisége nő. Ez azt
jelenti, hogy nő az eseti vízbevétel, tehát nagyobb csatorna-kapacitás szükséges.
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A jövőben egyre fontosabb lesz az adaptáció, mind a rövid távú, mind a hosszabb távú alkalmazkodás. A rövid
távú alkalmazkodáshoz az egészségügy orvosmeteorológiai előrejelzéseket, riasztásokat használ fel, mivel a
hőhullámok a városi populációt fenyegetik a legjobban. Ezért is nagyon fontos, hogy az illetékes hatóságok a
megfelelő időben, vagy amilyen korán csak lehet, meghozzák a szükséges döntéseket. (A hőhullámok egészségi
hatásairól a következő pontban szólunk.)
A hosszabb távú, tartós alkalmazkodásnak több módja is van. A várostervezésben az utcai és beltéri hőstressz
csökkentése a cél, zöld és tágas nyílt terek, a légáramlás kialakításával, fák ültetésével, az albedó és az
antropogén hőtermelés csökkentésével. Az épülettervezés is fontos szerepet kap: a beltéri hőstressz csökkentése
érdekében növelni kell az épületek hőkapacitását, s a lakhelyek megfelelő tájolásával a hatékony besugárzást
szükséges szabályozni. A zöld növénnyekkel borított tető csökkenti a nappali felmelegedést, és kissé az éjszakai
lehűlést is. Ez a megoldás drágább ugyan, de előnye az időtállóság, ami a hőháztartás és a vízháztartás
kiegyensúlyozottságában fontos szerepet játszik. Az ilyen típusú tetők albedója nagyobb, több fényt vernek
vissza és a szokásos tetőzettel ellentétben a víz lassabban zúdul az utcára és folyik el a csatornákba. A felsorolt
lehetőségeket röviden a 9.1.táblázatban foglaltuk össze.
9.1 táblázat. Lehetséges lépések a városi túlmelegedés enyhítésére

A beavatkozás jellege:

A beavatkozás módja

Rövidtávú alkalmazkodás

Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hőségriadó: többlet-kapacitás az egészségügyben

Tartós hatás-mérséklés I. Várostervezés

zöld és tágas nyílt terek, fák;
szellőzés, légáramlás;
albedó;
antropogén hőtermelés;

Tartós hatás-mérséklés II. Épülettervezés

hőkapacitás növelése;
a lakóhelyek égtájak szerint tájolása;
a besugárzás szabályozása;
a passzív hűtés lehetőségeinek bővítése;

9.4. 9.4 A hőhullámok egészségi hatásai
A városi egészségi problémák (Páldy et al., 2005) gyakorta megkeserítik a városlakók életét.
Nyáron a gyakran egy időben jelentkező hőhullámok és az erős UV sugárzás okoz gondokat.
Hőhullámon egy igen magas hőmérséklettel járó, rendszerint több napon át tartó időszakot értünk. Ezek
jellemzően ugyanúgy anticiklonális, azaz nyáron meleg, szélcsendes, derült és száraz (csapadékmentes, sőt
alacsony relatív páratartalmú) időben jelennek meg, mely feltételek a magas UV sugárzás kialakulásának is
kedveznek. Magyarországon az elmúlt években a hőhullámok igen gyakoriak. Ezek káros hatásainak
csökkentése érdekében 2004-től bevezették az alábbi hőségriasztási fokozatokat:
1. fokozat (tájékoztatási fokozat): az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja
a 25 °C-ot.
2. fokozat (1. fokú riasztás): az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25
°C-ot.
3. fokozat (2. fokú riasztás): az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 27
°C-ot.
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A hőhullám hőstresszt, napszúrást és hőgutát okozhat. Kánikula idején a hőstressz súlyos veszély mind a
munkahelyeken, mind vezetés közben, mind otthon. Akkor kell számolni ezzel a veszéllyel, amikor a
testhőmérséklet a normális fölé emelkedik (38 °C felett). A napszúrás a szervezet válasza a nagy melegre.
Számos jelről felismerhető: erős izzadás, gyengeség, izomgörcsök, sápadtság, szédülés, hányinger, hányás,
ájulás. Hőguta akkor következik be, amikor a szervezet már nem tudja kontrollálni a testhőmérsékletet. A
testhőmérséklet gyorsan emelkedik (39 °C fölé), a hőleadás elégtelen, a test nem tud lehűlni. A bőr vörös,
száraz, gyors és erős a pulzus, kínzó fejfájás, szédülés, hányinger, zavartság és eszméletlenség jellemzi. A
hőguta halálos is lehet, vagy tartós mentális károsodást idézhet elő.
Erős UV-sugárzás. A Nap nélkül elképzelhetetlen az élet a Földön, de nyáron az erős napsugárzás – különösen
az ózonréteg elvékonyodása, majd ezen a néhány százalékkal alacsonyabb értéken maradása óta – veszélyes
lehet az egészségünkre. A lakosság tájékoztatása érdekében bevezetett UV index a Napból a Föld felszínére
érkező ultraibolya sugárzás erősségét mutatja. Az UV index segítségével egyértelműen és könnyen
meghatározható az UV sugárzás erőssége, és annak megfelelően a szakemberek által javasolt óvintézkedések
módja is.
9.2 táblázat: Az UV sugárzás megnövekedése miatti riasztás fokozatai (NFM, 2011)

UV sugárzási szint mértéke

UV index

Javasolt óvintézkedések

Gyenge

0,1 – 2,9

Nem kell védekezni. Biztonságosan
tartózkodhatunk a szabadban.

Mérsékelt

3 – 4,9

Korlátozzuk a déli napon eltöltött
időt!

Erős

5 – 6,9

A
védekezés
ilyenkor
már
szükséges!
Tartózkodjunk
árnyékban/fedett helyen! Fedjük
bőrünket,
viseljünk
inget,
szemüveget, kalapot és használjunk
napvédő krémet!

Nagyon erős

7 – 7,9

Fokozott
védekezés
szükséges.
Kerüljük a szabadban tartózkodást
11 és 15 óra között! Ha mégis a
szabadban
kell
tartózkodnunk,
keressünk árnyékot! Az ing, a
napszemüveg, a kalap és a naptej
használata elengedhetetlen!

Extrém

8+

Különleges védekezés szükséges.
Kerüljük a szabadban tartózkodást
11 és 15 óra között! Ha mégis a
szabadban
kell
tartózkodnunk,
keressünk árnyékot! A hosszú ujjú
ing, a napszemüveg, a kalap és a
naptej használata kiemelten fontos!

Amennyiben az UV index másnapra várható értéke eléri a 7,5-es értéket, az Országos Meteorológiai Szolgálat
ún. UV riasztást ad ki, amely visszavonásig érvényben marad.
A magas UV index érték élettani hatásai: Az erős UV sugárzás káros az emberi bőrre, a szemre és az
immunrendszerre, de a növényeket és az állatokat is károsítja (az ultraibolya fény a növényeknél
terméscsökkenést és erdőpusztulást idéz elő). Továbbá:
1. a fokozott UV sugárzás a bőr leégését, szeplősödést, a bőr korai öregedését és bőrrákot okoz,

78
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Éghajlatváltozás, hatások, válaszadás

1. a fokozott UV sugárzás a szaru- és a kötőhártya gyulladásához vezethet a szemben, és szürkehályog
kifejlődését okozza vagy gyorsítja,
1. a fokozott UV sugárzás gyengíteni képes az emberi immunrendszert. Ezáltal növelheti a fertőzések
kockázatát, és korlátozhatja a betegségek elleni védekezés hatékonyságát.

9.5. 9.5 Az időjárási frontok hatásai
Amikor a légköri alkotóelemek szinte mindegyike egyszerre, rövid idő (néhány óra) alatt, jelentős mértékben
megváltozik, időjárási front tevékenységéről beszélünk. Ilyenkor szervezetünk már a felszínen is észleli a
magasban zajló változásokat.
A légköri paraméterek e gyors változásaira az emberi szervezetben
kialakuló válasz egyénenként változó lehet. Ezért megkülönböztetünk nem érzékeny, front-érzékeny, illetve
front-beteg embereket.
A hőmérsékletváltozás nem azonos mértékű a teljes légoszlopban. Az alsó és felső szintek
hőmérsékletváltozásának erőssége a frontok élettani hatását nagyrészt meghatározza. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat operatív gyakorlatában rögzítésre kerülnek a napi időjárási helyzetek
orvosmeteorológiai kódjai táblázatos formában. E kódok értelmezését egy tipikus mérsékeltövi ciklon területén
mutatjuk be (9.4 ábra).
A Kárpát-medence földrajzi sajátosságai között, az egyértelmű szektorok mellett, a „3, 4”-es helyzet is gyakran
előfordul. A tapasztalatok szerint ennek az időjárási helyzetnek van a legerősebb fiziológiai, sőt patológiai
hatása. A 9.4 ábrán szereplő kódok szerinti helyzetekhez a jelzett tünetcsoportok társulnak leggyakrabban. Ha
több típus is fellép egy napon belül, mindkét típus tünetei megjelennek az erre érzékeny egyéneknél.

9.6. 7.6. Lehetséges elővigyázatossági intézkedések
A lehetséges intézkedések jogi hátterét az 1996. évi XXXVII. Törvény („a polgári védelemről”) és az 1999. évi
LXXIV. Törvény („a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről”) szolgáltatja. A természeti csapások kockázatát csökkentő
intézkedések többek között az alábbiak lehetnek: folyószabályozás az árvizek mérséklése érdekében; a kikötők
és hidak megerősítése; lejtőszög módosítás, víz-vezető árkok, -terelők; fokozott erdősítés a talajmegkötés, a
lefolyás lassítása és a földcsuszamlás kockázatának mérséklése, illetve a szélerózió mérséklése érdekében.
Az időjárási szélsőségek kockázatainak mérséklésére az aszályokkal szemben az esővíz összegyűjtését, illetve a
felhasznált víz, tisztítással kombinált, cirkuláltatását, a tengerpartokon a víz sótalanítását lehet ajánlani
(UNWTO-UNEP-WMO 2008). A hőhullámokkal és erdőtüzekkel szemben az épületek alkalmasabb tervezését
lehet ajánlani: épület-tájolása, magas napállásnál a sugarak kiküszöbölése, magas tűzbiztonságot adó
építőanyagok használata, ilyenek előírása a biztosítás megkötésekor, illetve a turisztikai ügynökségek
biztosításának lehetősége a nagy rizikójú területek esetében, stb.
8. Növénytakaró, agrártermelés

9.7. 8.1 A növénytakaró éghajlati meghatározottsága
Valamely termőhely adott évi termését a talaj, az időjárás és az alkalmazott agrotechnika határozza meg,
beleértve az elvetett mag minőségét és a tápanyag-utánpótlást is. Amíg az utóbbi tényező a gazdák döntését és
hozzáértését tükrözi, addig az első két tényező a termőhely jellemzője.
Az időjárás hatását a mezőgazdasági kultúrákra sokféle módon próbálja számszerűsíteni az agrártudomány. A
módszerek sikere általában azon múlik, hogy kidolgozóik mennyire ismerik az élő természetet (az adott
növényt), és attól, hogy milyen gazdag matematikai apparátust tudnak kezelni és valós adatokkal ellátni, amivel
szimulálhatják az éghajlat és a termés közötti kapcsolat bonyolultságát, nem lineáris (a hatások egymástól is
függő) jellegét.
A 8.1 táblázatban évszakonként összefoglaltuk Terbe (2009) nyomán a növénytermesztést fenyegető káros
hatásokat. Tavasszal az első problémát a késői fagyok okozzák. A növények tenyészidőszaka a klímaváltozás
következtében várhatóan megnövekszik, fejlődési fázisaik korábban következnek be, emiatt fokozottabban ki
lesznek téve a korai fagyoknak. A túl korai felmelegedés a növények nyugalmi állapotát megszakítja, és a
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szokásos április végi, május eleji lehűlés, érzékeny fenofázisban éri a virágzó gyümölcsfákat, rontva a
terméskötődést.
A nyári időszakban főleg az aszály okoz terméskiesést, de nagy területen jellemző az árvíz, és helyenként a
jégeső is. A csapadék intenzitásának növekedésével azonban nemcsak az elfolyás növekszik, hanem a
talajerózió is. A sokhelyütt helytelen talajművelés és talajvédelem miatt nemcsak a víz, de a szél okozta
eróziótól is tartanunk kell. A fokozott napsugárzás ronthatja a termés minőségét, színhibákat, napégést okozhat,
tápanyag-felvételi és tápanyag-transzspirációs zavarok következhetnek be.
8.1 táblázat: A növénytakarót fenyegető káros éghajlati hatások Terbe (2009) alapján

Kár

Tavasz

Nyár

Ősz

Tél

megnyúlt
vegetációs
nyugalmi állapot korai talajerózió, jégeső, új időszakban korai fagyok, áttelelő
növények
kártevők dél, délkelet árvíz
károsodása,
kevés
árvíz
felől, napégés,
víztartalék, árvíz
Ősszel szintén okozhat károkat a megnyúlt vegetációs időszak, és a korai fagyok. A téli kemény hidegek
enyhülnek, a hóborítottság bizonytalanabbá válik, kevesebb lesz a szélsőségesen hideg periódus, de a hótakaró
nélküli fagy ritkábban, de továbbra is okozhat károkat. A hótakaró alsó határán a hőmérséklet lényegesen
magasabb, mint a felületén, és a hőmérsékleti ingadozás is a felső rétegben nagyobb. A hótakaró kis hővezető
képessége folytán mérsékli a talaj lehűlését, ami lehetővé teszi a növények áttelelését. A hó borította talajon így
kevésbé valószínű az olyan alacsony hőmérsékletek kialakulása, ami a talajban lévő növényi szerveket és a
talajlakó állatokat károsítaná.
Növényzet jövőbeni fejlődésének alakulását mindenképpen befolyásolja az a tény, hogy a szén-dioxid
koncentráció növekszik, ami fokozza a növények fotoszintézisét. Emiatt nő a biomassza és kisebb arányban a
termés is. Módosulhat egyes növényi részek tömegének aránya. A nagyobb CO2 koncentráció csökkenti a
növények fajlagos párologtató képességét, ezzel javítja a rendelkezésre álló víz hasznosulását.
A CO2 szint növekedésére, illetve a hőmérséklet és csapadék változására együttesen az ún. C3-as növények
mutatnak nagyobb gyarapodást. Gazdasági növényeink többsége, mint a búza, árpa, bab, burgonya a
fotoszintézis típusa alapján a C3-as kategóriába tartozik, mivel a légköri szén-dioxidot három szénatomos cukor
formájában kötik meg. Ezzel szemben, a C4-es kategóriába tartozó növények, mint a kukorica, köles, és cirok
fotoszintézisének négy szénatomos cukor a végterméke. A C4-es növények fotoszintézise nagyobb
fényintenzitás esetén hatékonyabb, mint a C3-asoké, azaz egységnyi levélfelületen több szén-dioxidot kötnek
meg alacsonyabb vízellátottsággal is. Noha a fotoszintézis optimális hőmérséklete magasabb a C4-es növények
esetében, vízigényük mégis csak mintegy 50 százaléka a C3-as növényekének.
A fenti hatásokat komplex termésbecslő modellekben szokás mennyiségileg figyelembe venni. Ilyen modellek
sokfelé használatosak, sőt egy intézet, a Joint Research Center (Trieszt) híres európai kutatóközpontként több
ilyet is használ abból a célból is, hogy az előrejelzett éghajlatváltozások és CO2 koncentráció növekedése
alapján megbecsüljék a stratégiai élelmiszernövények várható terméshozamának alakulását. Egy ilyen számítási
sorozatot mutat be a 8.1 ábra. Két különböző általános cirkulációs modell által előrebecsült éghajlati változást
kombináltak egy-egy termésbecslő modellel. Az eredmény egy területileg tarka kép Európára vonatkozóan. A
Kárpát-medence térségének válasza ugyanakkor e számítás szerint kedvező: magasabb termésre számíthatunk.
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8.1 ábra: Két általános cirkulációs modell által előrejelzett éghajlatváltozás szerint 2080-ra várható (az adott
területi bontás mellett nem specifikált növény-együttesre vonatkozó) termésváltozások, balra a Brit
Meteorológiai Hivatal Hadley Center, jobbra a német MaxPlanck Institute (Hamburg) éghajlati modellje
alapján. Az eredmények érdekessége, hogy a Kárpát-medencében javulást adnak, ellentétben a következő
táblázatokkal.
Egy konkrétabb agro-ökológiai mutatóra is elkészült egy hasonlóan európai igényű számítás. Ez a mennyiség az
őszi búza virágzásának időpontja, amely a 8.2 ábra tanúsága szerint 1975 és 2007 között sokfelé 5 nappal, a
Kárpát medencében 0-3 nappal korábban köszöntött be. Ez a számítás is növénynövekedési modellen alapul, de
a meteorológiai adatok tényszerűek.

8.2 ábra: Az őszi búza becsült virágzási időpontjának változása 1975 és 2007 között. (MARS adatbázis, JRC,
Trieste)

9.8. 8.3 Számítások hazai forgatókönyvekkel készült
hatásvizsgálatok alapján
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A következőkben a 0,5-től 4 oC-ig terjedő tartományon mutatjuk be bizonyos empirikus forgatókönyvek (Mika,
1996) nyomán valószínűsíthető agro-hidrológiai és ökológiai (növénytermesztési) következményeket (8.2 és 8.3
táblázat). A táblázatok oszlopaiban rendre a következő információk láthatók: a célzott változó, aminek a
számítását a globális melegedés adott mértékére számolták a szakértők. E két oszlopot követi maga az
eredmény, majd a számítás forrása következik. A két utolsó oszlopban a hatásvizsgálati modell, illetve a
globális változást térben és időben specifikáló eljárások jelennek meg.
Az agro-hidrológiai számításokban (8.2 táblázat.) a kis változásokra a vízmérleg vizsgált komponensei
néhányszor tíz százalékos csökkenést mutatnak. A víz-stressz gyakorisága ugyanakkor egyes növénykultúrákra
közel 100 %-kal nő! Ugyanakkor a 2-4 K fokos változásokra a hidrológiai számítások csak kisebb csökkenést
mutatnak, sőt a CO2 direkt hatását figyelembe véve már a vízmérleg javulására utalnak.
Az ökológiai és növénytermesztési számításokban a kis változásokra az eredmények itt is az ökológiai
jellemzők néhányszor tíz %-os romlását mutatják. Különösen súlyos a homokpuszta-gyepek fajszámának
csökkenése és az erdőtüzek gyakoribbá válása. A CO2 közvetlen hatása ugyanakkor sokat javít, sőt néhány
esetben előnyösre fordítja a változásokat. A nagy változásokra adott ökológiai válaszok már általában
kedvezőek, kivéve az erdőtűz-gyakoriság drasztikus, több száz %-os növekedését.
Látható tehát, hogy kezdetben folytatódik a tíz százalékokban kifejezhető romlás, amely a kritikus szélsőségek
terén ennél nagyobb is lehet. Ugyanakkor két fokos változás esetén a romlás megáll. A szén-dioxid tartalom
növekedése önmagában kedvező folyamat, amely több tekintetben legalább részlegesen ellensúlyozza a klíma
szárazabbá válásának negatív hatását.
8.2 táblázat Becsült agro-hidrológiai változások (M'88, M'93a és M'00: Mika 1988, 1993a, ill. 2000; R91 és
D96: időjárás-generátor Racskó et al., 1991 ill. Domonkos, 1996)

Környezeti
változó

Globális változás Hatás a körny. Forrás
változóban

Talajnedv. 4-es + 0,5 K
vetésforgóban:évi
átlag/aug.

- 20 % /

Huszár
1996

Hatásvizsg.
módszere
et

al., talaj+nö-vény
mod.

/- 20 %

Leskálázás
térben (időben)
szeletelés M'88
(föld.an., gen.)

Megj
egyzé
s
Nem
definiált
rövidítés
ek
használa
ta
problém
ás
Talajnedv. kuk. u.a.
monokultúra:évi átlag
/ aug.

-18 % /

u.a.

Növények évi u.a.
transpi-rációja:
4-es vetésforgó

vetésforg:- 6%

Kuk.
u.a.
vízfelvétele
tenyész-időszak:

vetésforg.:- 10 % u.a.

u.a.

u.a.

/- 19 %

Huszár
1999

et

al., talaj+nö-vény
mod.

kuk.mono- 6 %

monokult.:- 10%
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4-es vetésforgó
Vízstresszes
u.a.
napok
évi
száma:
4-es
vetésforgó

kukorica: + 37 % u.a.

Vízstressz napok u.a.
évi száma: kuk.
monokult.

+ 50 %

u.a.

Talajnedv. 4-es + 0,7 K
vetés-forgó évi
átlag / aug.

-6%/

Huszár
1996

Szárazság+ 0,75 K
stressz
kockázata: búza

abszolut:-5 %

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

őszi búza: + 9 %

et

al., talaj+nö-vény
mod.

/- 67 %
Kovács
Dunkel,98

relatív: -30 %

- növénymodell

szeletelés '88
(föld.an., gen.)
fejl. szeletelés M'88
(idő.an., R91)

Megj
egyzé
s
Nem
definiált
rövidítés
ek
használa
ta
problém
ás
Szárazságstressz
kockázata:
kukorica

u.a.

abszolut:20%

u.a.

u.a.

u.a.

relatív:+130%

Denitrifikáció
u.a.
átlagos mértéke
kuk. alatt

- 19 %

u.a.

u.a.

u.a.

Beszivárgás
a u.a.
kuk.
gyökérszintje alá

átlag: - 44 %

u.a.

u.a.

u.a.

Nitrát
u.a.
bemosódás
a
talajba a kuk.
alatt

átlag: - 48 %

u.a.

u.a.

u.a.

Relatív
+2K
talajnedvesség
kukorica
(évi (1,5xCO2)
átlag /aug.)

- 3 -5 / -5 -7%

gyakoriság:-35 %

gyakoriság:-35 %

Nováky et al., növény1996
+CO2 is: +1/ 6%
talaj mod.

GCM, M'93a
(D'96:lesk.,gen.

Megj
egyzé
s
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Nem
definiált
rövidítés
ek
használa
ta
problém
ás
)
Relatív
u.a.
talajnedvesség:
burgonya (évi
átlag/aug.)

- 3 -7 / -5 -7%

Öntözővíz
u.a.
szükség.
kuk.
(évi összeg)

- 0, + 2 %

Öntözővíz
szükség.
burgonya
össz.)

+ 23 - 32 %

u.a.
(évi

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

+CO2 is:: -1/7 %

+CO2:-25-29%

+ CO2:-2-12%

Relatív
+4K
talajnedvesség
kukorica
(évi (2xCO2)
átlag /aug.)

+ 2 / -5 -14 %

Relatív
u.a.
talajnedvesség:
burgonya (évi
átlag/aug.)

0,+1/ -5 - 13%

Öntözővíz
szükséglet
kukorica
összeg)

+ 11 %

Öntözővíz
szükség.
burgonya
össz.)

u.a.

u.a.
(évi

CO2 is: 12/-20%

CO2 is:11/21%

+CO2:-45-48%

u.a.
(évi

+ 53 - 68 %
+CO2:-13-28%

8.3 táblázat: Becsült növény-ökológiai változások (az egyes jelöléseket l. a 8.1 táblázatnál)

Környezeti
változó

Globális változás Hatás a körny. Forrás
változóban

Homokpuszta- + 0,3 K
gyepek fajszáma

- 40 %

Kovács-Láng
et., al

Hatásvizsg.
módszere
területi

Leskálázás
térben (időben)
össze- szeletelés M'88
(--)

Homokpuszta: u.a.
gyep borítottság
aránya

- 50 %

u.a.
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Egyéves fajok u.a.
részaránya

16 %-ról

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

42 %-ra
A kontinentális/ u.a.
ny.-európai
fajok aránya

1,2-ről

Búza termése

-5 %

u.a.

1,9-re
Kovács
Dunkel,98

- növényfejl.modell

szeletelés M'88
(id.an.20-20 év)

CO2 is:+5 %
Kukorica
u.a.
tenyész-időszak
hossza

-5%

u.a.

u.a.

u.a.

Kukorica
termése

- 15 %

u.a.

u.a.

u.a.

u.a.

CO2 is: - 10 %
Fűfélék
+ 0,5 K,
(Festuca, Stipa)
csak csap.
biomasszája

- 8 - 10 %

Erdőtűzek

+ 50 - 60 %

Bussay, 1995

2 erdőtűz index szeletelés M'88
(?)
(--)

Magas
u.a.
erdőtűzkockázatú
állapot
gyakoriság

+ 100 %

BussayBihari,'98

1 erdőtűz index

Tenyészidőszak u.a.
hossz. (5,10,15
oC küszöbök)

5-10 oC:+3-4%

Kukorica termés u.a.
(vetésforgó:búza után
kuk.)

évente+ 49- 55% Erdős-Mika, '93 területi
szevetés
2 évente + 37 51%

U.a.,
de u.a.
kukorica
monokultúrával

+ 14 - 45 %

u.a.

u.a.

u.a.

Burgonya
termése

-15 - 21 %

Bussay, 1995

növényfejl.modell

szeletelés M'88

+ 0,5 K

Kroel-Dulay
al.,

et növény

(egyenletes vált.)

gyakorisága

u.a.

fejl. szeletelés M'88

szeletelés M'88
(--)

direkt számítás

Mika, 1992

15 oC: + 5-9%

szeletelés M'88
(--)

átlag: -19 %

ösz- szeletelés M'88
(--)

(--)

(Megyei+orsz.
átlag)
Búza termése

+ 0,75 K

-10 %

Kovács
Dunkel,98

- növényfejl.modell

CO2 is:+ 25 %
Kukorica

u.a.

- 10 %

u.a.
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tenyész-időszak
hossza
Kukorica
termése

u.a.

- 25 %

u.a.

u.a.

u.a.

Bussay, 1995

növ. fejl. modell

GCM, M'93a

CO2 is: - 5 %
Tenyészidőszak + 1 K
hossza: kukorica

-19 - 30 %
átlag: -26 %

(--.)

Fűfélék
+ 2 K,
(Festuca, Stipa)
csak hőm.
biomasszája

+6-8%

Magas
+2K
erdőtűzkockázatú
állapot
gyakoriság

+ 100 - 200 %

Tenyészidőszak u.a.
hossza:

kukorica - 5 - 7 % Nováky et al., növény1996
burgonya+ 4 - 8
talaj mod.
%

Kroel-Dulay
al.,

et növény

fejl. GCM, M'93a
(egyenletes vált.)

(nem szignif.)
BussayBihari,'98

3 erdőtűz index

GCM, M'93a
(D'96:lesk.,gen.)

BussayBihari,'98

3 erdőtűz index

Magas
+4K
erdőtűzkockázatú
állapot
gyakoriság

+ 200 - 300 %

Tenyészidőszak u.a.
hossza: kukorica

kukorica - 7 - 11 Nováky et al., növény%
1996
talaj mod.
burgonya+ 8 10%

GCM, M'93a
(D'96:lesk.,gen.)

GCM, M'93a
(D'96:lesk.,gen.)

GCM, M'93a
(D'96:lesk.,gen.)

9.9. 8.4 A klímaváltozás és a szőlőtermesztés kapcsolata
E pontban a szőlő és a bor termesztési feltételeiben várható változásokat fejtjük ki, példaként arra, hogy milyen
szempontok játszanak szerepet a növénytermesztés várható változásaiban.
Éghajlati okok miatt szőlőtermő vidékek a Földön csak két keskeny sávban találhatók. A nagyobbik az északi
szélesség 40-50. szélességi foka között húzódik, itt vannak a legnagyobb európai és észak-amerikai
termőhelyek. A déli szélesség 30-45°-a közötti zónában pedig Chile, Argentína, Dél-Afrika, Ausztrália és ÚjZéland foglal helyet. A két sáv között szőlőtermesztésre gyakorlatilag nincs lehetőség a forró levegő és a
csapadékhiány (legtöbb helyen) miatt. Az ezekről a vidékekről származó kis mennyiségű bor alkoholtartalma
magas, s kevésbé zamatosak. Ilyen például az észak-afrikai vörösbor, melyet magas alkoholtartalma és sötét
színe miatt főként a könnyebb, világosabb európai borokkal házasítanak. A termősávtól délre eső területeken a
likőrborok készítésére szakosodtak, ilyen például a spanyol sherry, a portugál madeira, a szicíliai marsala, a
patrasi és számoszi görög likőrbor, ill. néhány ciprusi desszertbor. Persze vannak kivételek is, készítenek finom
borokat magasabban fekvő -pl. 1000 méteres magasságban a libanoni Bekaa-völgyben, 800 méter magasan az
izraeli Golán-fennsíkon, vagy 500 méteres magasságban a szicíliai dombvidéken.
Az 50°-tól északra nincs elegendő fény és alacsony a hőmérséklet, fennáll a veszély, hogy a szemek nem érnek
be, a bor pedig túl savanyú lesz. A szőlőtermesztésre csak a nagyon kedvező lankákon és medencékben van
lehetőség, ezek az ún. ökológiai rések. Ilyen rés pl. a németországi Ahr völgye és a Rajna középső szakasza. A
szőlőtőkék beéréséhez a napsütéses órák számának el kell érnie az 1300-t évente, ez 9°C-os évi
középhőmérsékletnek felel meg. A vegetációs időszakban (március-július) min. 20000 lux fényerőre van
szüksége a szőlőnek a szükséges tápanyagok beépítéséhez. A felszíni vizek közelében a fényerősség ezt a
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határértéket felhős égbolt esetén is eléri (víz fényvisszaverése). Az európai termősávtól északra a kései fagyok
és a hideg telek (az európai szőlőfajták –20 fokig tűrőképesek) további kockázatot jelentenek. A fagytűrő fajok
pedig még nem terjedtek el igazán.
Az éghajlatváltozás befolyásolja a szőlőművelés termőterület elhelyezkedését, a termés minőségét és
mennyiségét is. A tenyészidőszakra jelzett hőmérséklet-és csapadékváltozás emiatt átrajzolhatja a Föld
borvidékeinek térképét. Várható az is, hogy a szőlő érésének időtartama is módosul, ugyanis hosszabb
fagymentes időszakokat jeleznek a modellek a század közepére. E hatásokon keresztül a hőmérsékletben és a
csapadékban bekövetkező változások a borok jellegét is erősen módosíthatják. A globális felmelegedés a
kontinenseken elterjedt fajok élőhelyeinek térképét is átrendezi. Ha változik a hőmérséklet és a csapadék, a
termőterület elhelyezkedése eltolódik, és kiterjedése is változik. A tapasztalat szerint a szőlő akkor adja a
legjobb minőségű termést, ha a termőterülete a 10 és a 16 °C-os izoterma között helyezkedik el. A 10 °C alatti
izotermától északra (a déli féltekén ettől délre) már nem érik be a gyümölcs, a 16 foknál magasabb évi
középhőmérsékletnél pedig a nagy forróság tesz kárt a növényben.
A modellek azt mutatják, hogy 2050-re a vegetációs időszakban a szőlő termesztéséhez legoptimálisabb
hőmérsékletek izotermái már 160-300 km-rel tolódnak el a pólusok felé (szemben az 1999-es 80-240 km-rel). A
bortermő vidékek éghajlati paramétereit vizsgálva úgy látszik, hogy mind a 27 vizsgált régióban 2 °C-os átlagos
hőmérsékletemelkedés várható az 1999-hez képest. A legnagyobb melegedés Portugália területén várható
(mintegy 2,8 °C 2050-re). Az északi féltekén ugyanez 2,1 °C., a délin valamivel most is kevesebb (1,7 °C).

9.10. 8.5 A mezőgazdaság alkalmazkodásáról (Vahava, 2006
nyomán)
A klímaváltozás és az időjárás súlyosan károsíthatja a természeti környezetet, a természeti erőforrásokat. A
mező- és erdőgazdaság elemi érdeke a természeti erőforrások védelme. A felmelegedés, a csapadékhiány, az
időjárási anomáliák gyakoriságának növekedése csökkenti a termőképességet, a száraz talajok felszínét a szél
károsítja, a lezúduló vízmennyiség pedig nemcsak a termőréteget mossa el, hanem a termést, a közlekedési
infrastruktúrát, az épületeket, gépeket, berendezéseket is veszélyeztetheti. A mezőgazdaság klímaváltozásra való
felkészülése nemcsak a lakosság élelmiszerellátásának biztonságát, termésfeleslegek előállítását, az exportot,
hanem a mezőgazdaságban hasznosuló természeti erőforrások fenntartható „újratermelését” is szolgálja.
Fontos hangsúlyozni, hogy a légköri viszonyok változékonysága miatt egy időben és komplex módon szükséges
felkészülni a klímaváltozás várható hatásaira, a bőséges és az ínséges évekre, a tartalékok képzésére, a
feleslegek levezetésére.
Magyarországon, ahol 100 évből 28 száraz, aszályos volt, ahol gyakori az aszályos évek egymást követő
sorozata, s egyes években pedig – például 2000-ben – árvíz, belvíz, aszály és fagykár is előfordul, ott a várható
felmelegedés rendkívül élesen veti fel az élelmiszerellátás hazai biztonságát. Kritikus években az import
termékek ára is meredeken emelkedik, nő a beszerzés nehézsége, fokozódik az ország kiszolgáltatottsága. Ennek
kockázata a növénytermelés alkalmazkodóképességének erősítésével csökkenthető, következményei pedig
mérsékelhetők. Az alkalmazkodás – amivel a továbbiakban foglalkozunk – a fajták megválasztásától a
talajművelésen, a biztosításon át a segélyekig terjed, melynek terheiből a termelő, az egyén, az állam és a
társadalom egyaránt osztozik.
Hazánkban az egy lakosra jutó bőséges termőföld ellátottság és a síkterületen fekvő, jó és közepes minőségű
termőterület elkényeztette az embereket. Magyarországon még az aszályos 2003-ban is megtermett az ország
kenyere, de a várható szárazság és a hőség ront a termelési kilátásokon. 2004-ben viszont a bőség zavara okozott
feszültségeket az alacsony állatállomány és a logisztikai hiányosságok miatt.
A szántóföldi növénytermelésben a jövő kulcskérdése a csapadék befogadása és megőrzése, a szárazságot,
esetenként a nagy csapadékot egyaránt figyelembe vevő talajművelés, valamint az öntözés bővítése. A
szántóföldi növénytermelésben meghatározó a termőhelyi adottságokhoz és a növény igényeihez igazodó
technológia, a szárazságtűrő, illetve a szélsőséges hatásokat jobban tűrő fajták fokozottabb termelésbe vonása,
illetve nemesítése, a helyi adottságokhoz alkalmazkodni képes fajták használata, a növénytermelési szerkezet
aránymódosításai, kedvezőbb vetésváltási feltételek előmozdítása.
A melegedés, szárazodás érzékenyen érinti a tápanyagok hasznosulását. Az eddigi gyakorlatban az aszálykárok
megelőzésének egyik eszköze a műtrágyázás volt, de a kísérletek azt bizonyítják, hogy tartós aszályban a
műtrágya hasznosulás lecsökken, több növénynél pedig akár terméscsökkentő is lehet. Aszályban a
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tápanyagbőség hátrányos tápanyag-koncentrációt eredményezhet. Gyengébb termőképességű termőhelyeken
felértékelődik a vetésváltás, a vetésforgó, a zöldtrágyázás szerepe. A szántóföldi növényeknél a magyar
búzanemesítés eredményeképpen megtalálhatók szárazságtűrő genotípusok, amelyek az átlagosnál kevesebb
csapadék esetén statisztikailag is igazolhatóan nagyobb termés elérésére képesek, mint a fajták többsége. Az
ilyen fajtajelöltek folyamatos nemesítése elengedhetetlen a klímaváltozás okozta károk mérsékléséhez.
A növényvédelemben az eddigi tapasztalatok alapján várható, hogy a klímaváltozás következtében új növényi
kórokozók és kártevők, illetve gyomok jelennek meg hazánkban is. Ezek a hagyományosakhoz képest
agresszívebbek, és tömeges megjelenésük is valószínűsíthető. Viszonylag új folyamatról van szó, ezért az
alkalmazkodásban megnő a szaktudás, az előrejelzés, a szervezett szaktanácsadás, az integrált növényvédelem, a
korszerű technikai eszközök, valamint a védekezőszer tartalékok szerepe. A növényi betegségek, a kártevő
állatok és a gyomnövények elleni védekezésben a precíziós technika, valamint a gyomnövénytan eredményeinek
elterjesztése a cél. Így kevesebb hatóanyag, vegyszer jut a talajba. A biológiai védekezés felkarolása is égetően
fontos teendő a felkészülésben.
A klímaváltozás hatásai számos kérdést vetnek fel az állattartásban, az állattenyésztésben, az állati termékek
előállításában, a belföldi igények kielégítésében és az exportban. A válaszok sürgetőek és bonyolultak, mert a
lecsökkent állatállomány, a naturális hatékonysági mutatók kedvezőtlen alakulása, a technikai-technológiai
feszültségek, az elhanyagolt legelők jelzik a megoldásra váró feladatok összetettségét. Mindezt súlyosbították az
utóbbi évek hőségnapjai és csapadékhiányai, melyek megviselték az állatokat, rontották a szántóföldi
takarmányok és gyepek hozamait, valamint minőségét, továbbá rávilágítottak az épületek, technológiák,
valamint a takarmányozás hiányosságaira.
Az állattenyésztésben éles viták zajlottak hazánkban, több alkalommal is a fejlesztés irányait és arányait
illetően. A hazai éghajlati adottságok mellett a gabonára alapozott állattartásban általában kisebb az időjárási
eredetű kockázat, mint szálas-lédús takarmányokat fogyasztó állomány körében. A gabonára alapozott
állattartást a meleg-száraz tendencia erősödése kevésbé érinti hátrányosan, a fajlagos hozamok csökkenése és a
takarmányok esetleges minőségromlása ellenére. Az abrakfogyasztó állatállomány csökkenése miatt, jó időjárás
esetén gabonafeleslegek halmozódnak fel és okoznak jelentős értékesítési, szállítási, tárolási problémákat. Ilyen
esetekben a megoldás többirányú: megfelelő és elegendő tároló kapacitás kiépítése, aktív piackeresés az
értékesítéshez, bioenergetikai hasznosítás, illetve az állatállomány növelése, hogy a gabona hússá, illetve állati
termékké alakuljon át.
A hazai gyümölcstermelés évszázados harcot folytat az extrém időjárási jelenségek hatásaival, miközben
kielégítette a hazai fogyasztók igényeit, s a külpiacokon is megjelentek a hungarikumok, amit a kiváló minőség
(méret, alak, szín, sav-, cukor-, vitamintartalom, húskeménység, tárolhatóság, polctartósság stb.) magyaráz. A
hőmérséklet-emelkedés, szárazodás, az extrémitások fokozódása tovább növeli a kockázatot, a hozamok, a
minőség és a termésbiztonság várható romlása miatt. A meggy, cseresznye, dió, szilva, alma, más
gyümölcsféleségekhez képest a jövőben is biztonságosabban termelhető.
A szőlőtermelésben és a borászatban a zónahatár északabbra tolódása várható, miközben a negatív
klímahatások, mint a fagyás, száradás, rothadás, a szőlőtőkék élettartamának csökkenése, a termés és a bor
mennyiségi és minőségi romlása is bekövetkezhet. Ezek részbeni kivédésében megnő a meteorológiai és
növényvédelmi előrejelzések szerepe. A fajtaszerkezet átalakulása valószínűsíthető. Nagyobb szerephez
juthatnak a csemegeszőlő fajták, a kései érésű fajták, valamint a vörösbort adó fajták, továbbá az egyes fajták
eltérő genotípusai. Fokozódik az aszály- és téltűrő, ún. klímarezisztens fajták szerepe, jelentősége. A
technológiák változtatását az öntözés, a talaj- és növényvédelem, fitotechnikai műveletek, a csapadék
hasznosítása, a hűtés általánossá tétele és a munkafolyamatok gyorsítása jelzik. Mindez kedvezően hathat a belés külpiaci kínálatra a borpiaci versenyben.
A zöldségtermelésben 15-20 faj termelése folyik nagyobb mértékben, és további 15-20 faj elő- vagy
utónövényként játszik szerepet. Ezek biológiai igényei nagyon változatosak: melegigényűek, hidegtűrők, illetve
kisebb-nagyobb vízigényűek. A szabadföldi termelésben a melegigényes fajok – paprika, paradicsom, uborka,
görögdinnye, csemegekukorica – termésátlaga az intenzív technológiák alkalmazásával nagyobb mértékben
emelkedett, mint a hidegtűrőké, tehát elsősorban az előbbiek termelésére célszerű a továbbiakban
összpontosítani. A hidegtűrő fajok – zöldborsó, káposztafélék – esetében a korai, tavaszi termelés
perspektivikus, amikor az átlaghőmérséklet még kedvez ezek fejlődésének.
Az erdőgazdálkodás szinte kizárólag az ökológiai adottságokon alapszik, ezért az időjárási körülményekben
bekövetkező változások igen érzékenyen érintik az erdők összetételét, sokoldalú szerepkörét, valamint
jövedelmezőségét. A magyarországi erdőkben a csapadékcsökkenés, az aszály és a szélsőséges időjárási
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jelenségek egyértelműen nyomon követhetők. Ezek jelzik a valószínűsíthető felmelegedés és szárazodás
jövőbeni hatásait, s kapaszkodót nyújtanak a felkészüléshez, az alkalmazkodáshoz, a további erdőkárok
mérsékléséhez. Így például csökkent a talajvízszint, eltűntek a felszíni kisvizek; a szárazság miatt a vadak az új
erdősítések fiatal rügyeit, hajtásait rágják. Megnőttek a töréskárok a szél, ónos eső, vizes hó miatt;
megszaporodtak az erdőtüzek; a hirtelen lezúduló csapadék eróziós károkat okozott; a lelassult talajélet miatt
pusztultak a kevésbé szárazságtűrő fafajok; egyes erdei kártevők elszaporodtak. Zala megyében, egyes helyeken
a bükkösökben 30-50%-os a pusztulás; a Duna–Tisza közén 1000 hektár homoki tölgyes, borókás, nyáras
károsodott, vagy pusztult el. 16000 hektár mocsaras, lápos, láperdős, valamint 38000 hektár szikes gyep és tó
károsodott jóvátehetetlenül; a kidőlt vagy derékba tört fák, letört ágak sokhelyütt rongálták a
villamosvezetékeket, lakóépületeket, akadályozták a közlekedést stb.
Magyarország sajátossága a viszonylag alacsony erdősültség és a lombos fafajok magas aránya. A
makroklimatikus viszonyok az ország jelentős részén (elsősorban az Alföldön) már most is határhelyzetet
jelentenek a főbb erdőalkotó fafajok számára. A hazai erdők megmaradásában jelenleg sem a csapadék, hanem a
talajvíz játszik lényeges szerepet. A jövőben a talajvízszint megtartása, pótlása az erdők megmaradásának,
felújításának és telepítésének kulcsa, amiben a természetes, különösen a tavaszi, nyárelejei csapadék
elfolyásának megakadályozása sokat segíthet! Egy aránylag csekély mértékű melegedés és csapadékcsökkenés
is olyan károkat okozhat, amelyeket a természetes önszabályozó mechanizmusok, de az emberi beavatkozás sem
tud kiegyenlíteni. A vegetációs övek feltételezhető elmozdulása leginkább a zárt erdőtakaró és az erdőssztyep
határvonalánál várható, de minden bizonnyal a változások a hűvösebb és csapadékosabb zónákat (bükkös- és
gyertyános-tölgyeseket) is érintik majd.
Miközben a valószínűsíthető felmelegedés, szárazodás és az extrém időjárási jelenségek gyakoriságának
növekedése tetemes károkat okozhat hazánk faállományában, egyre fokozódik a zöldfelületek szerepe. Az erdők
és általában a zöldfelületek sokoldalú hatásuk miatt – CO2 elnyelés és szén lekötés, oxigén kibocsátás,
árnyékolás, pára megőrzése, esztétikai hatások, a szelek mérséklése stb. – a légkörvédelem és az alkalmazkodás
semmi mással nem helyettesíthető elemei. (A szántóföldi növények, rétek-legelők, gyümölcsösök, szőlők is
zöldfelületek, jelentős oxigén kibocsátással és CO2 elnyeléssel.)

10. 9. Az ember és települései
10.1. 9.1 A városi hősziget-hatás
A városi hősziget kialakulásának okai régóta ismertek. A mesterséges beépítés sötétebb felületei, a szellőzés
kiegyenlítő hatásának mechanikai korlátozása, a csatornázottság miatt lecsökkent párolgás, mint hőleadási
forma, valamint télen a fűtés, nyáron a hűtés által a légtérbe kerülő hőtöbblet emeli a belváros hőmérsékletét a
külterületekhez képest. E különbség a derült, szélcsendes napok kora esti óráiban a legerősebb. Maximális
mértéke jól közelíthető a házak magasságából és az utcák szélességéből képzett hányados logaritmusával. A
léghőmérséklet a főváros belterületén is több fokkal magasabb a természetes értéknél. Az épületek kisugárzása
késő estig nyújtja a melegedést.
a) b)
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9.1. ábra A város és a külterület eltérő viselkedése ideális, derült időben. (a) A hőmérséklet napi menetének
-hőmérséklet eltérése a belterületi és a
külterületi műholdas pixel-adatokban Budapesten (2001-2004). Bartholy et al., 2005 adatai alapján; (c) A városi
területek és a külterület léghőmérsékletének éves átlagos különbsége (°C) a szegedi mobil mérések (2002-2003)
alapján (Unger, 2006); (d) Az éves csapadékátlag (mm) izovonalai (Urbana, Illinois, a pontozott vonal a város
határa) (Landsberg, 1981).
A felszínközeli légtérben tapasztalható hősziget erőssége jellegzetes napi menetet és a városon belül
meglehetősen eltérő mértéket mutat (9.1.a ábra). A napi menet legfőbb jellemzője, hogy a késő délutáni és az
esti mérsékeltebb lehűlés miatt a hajnali minimumhőmérséklet sem olyan alacsony, mint a külső területeken.
Ugyanakkor napkelte után a város légtere lassabban melegszik fel. Ezek eredőjeként a hősziget intenzitása
napnyugta után gyorsan növekszik és kb. 3-5 órával később éri el a maximumát. Az éjszaka hátralévő részében
lassan, de egyenletesen csökken a különbség a hőmérsékletek között, majd a csökkenés napkeltekor felerősödik.
A városi hősziget jelenségét a távérzékelési technikák elterjedésével kellő térbeli felbontással tudjuk bemutatni.
Ez a mérési mód a felszín kisugárzási hőmérsékletét (más kifejezéssel kinetikus hőmérsékletét) teszi
megismerhetővé, mégpedig csak és kizárólag a derült napokon. Az ELTE Meteorológiai Tanszék munkatársai
meghatározták a nagyvárosok belterületei hőmérsékleti többletének éves menetét (Pongrácz et al., 2010).
Eszerint, a városi hősziget hatás évi ingása meghaladja az éjszakait (9.1b. ábra), ezen belül a nappali hőszigethatás a június hónapban a legerősebb. Ugyanakkor, az éjszakai hősziget hatás (belváros-külváros különbség) is
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az év meleg felében nagyobb, mint az év többi hónapjában. Évi átlagban a nappali és az éjszakai hősziget-hatás
között csekély a különbség (1,8°C illetve 2,1°C).
Ezzel szemben, a 9.1.b ábra megmutatja, hogy az 1985-ig terjedően a belváros (nyitott kert, ekkor még nem a
háztető) és a külterület közötti eltérés éves menete a léghőmérsékletben egészen más jellegű, mint az a
kisugárzási hőmérséklet esetében megfigyelhető. A műholdról ugyanis nyáron, a hőmérőházban pedig inkább
télen jelentkezik nagyobb eltérés. A legalacsonyabb éjszakai léghőmérsékletben jelentkező, a bel- és a külváros
közötti különbség hasonlóan sima, mint a kinetikus hőmérsékleteké. A felszín közeli léghőmérséklet és a
kisugárzási hőmérséklet kapcsolatáról lásd legújabban Unger et al. (2010) tanulmányát.
A hőmérséklet horizontális változása a város szerkezetétől, övezeteitől függ (9.1.c. ábra). A hőmérséklet a
külterülethez képest a külvárosi résztől a centrum felé haladva először hirtelen, majd kisebb mértékben
növekszik. Sajátos ezzel kapcsolatban a csapadék nagyváros körüli alakulása. A belváros függélyes emelő
hatása folytán több felhő keletkezik, amely azonban a csapadékát csak a város szélmögötti oldalán, attól
bizonyos távolságra adja le (9.1.d ábra).
A hősziget kifejlődésének mértékére az időjárási tényezők (különösen a szél és a felhőzet) is jelentősen
befolyással bírnak, s kialakulásukra kedvezőek a magas nyomású (anticiklonális) helyzetek, amikor általában
derült az ég és közel szélcsend van. Szegeden az 1978–1980 között végzett vizsgálatok szerint az anticiklonális
helyzetekben erősebb a hősziget intenzitása, mint a ciklonális helyzetekben (lásd a 9.1 ábrán). A geográfus
közelítés szerint a városi klíma kialakulása a földrajzi elhelyezkedéstől kezdve a szennyező anyagok
kibocsátásán keresztül a népesség számától függ, a mérnöki közelítés viszont sokkal lényegre törőbb. A
városhatás logaritmikusan függ a lakosság számától. A beépítettség jellege is fontos szerepet játszik, ugyanis az
épületek magasságának és az épületek közötti távolságnak (utcaszélességnek) arányával együtt nő a város
hőmérséklet-növelő hatása.
Az időjárási tényezők (különösen a szél és a felhőzet) is jelentősen befolyással bírnak a hősziget kifejlődésének
mértékére. Kialakulásának kedveznek az anticiklon helyzetek, amikor derült az ég és közel szélcsend van.
Szeged példájából merítve: anticiklonális helyzetben közelítőleg kétszer erősebb a hősziget intenzitása, mint
ciklonális helyzetben. Ez az a pont, ahol a globális klímaváltozás találkozik a városi hőszigettel: az anticiklonok
számának várható növekedésével tovább erősödik a városhatás anélkül, hogy a beépítettség fokozódna.

9.1 ábra. Az anticiklonális helyzet esetén kb. kétszer erősebb a hősziget intenzitás, mint ciklonális helyzet esetén
a Péczely-féle makroszinoptikus típusokban (Szeged 1978-1980) (Unger, 1996)
A következőkben Budapest adatain is megismételtük Unger (1996) azon vizsgálatát, amely –Szegedre – a
hősziget-hatás cirkulációs típusok szerinti, feltételes mértékét számszerűsítette. A maximumhőmérséklet
következő pontban említett, furcsa viselkedése miatt az csak a minimumhőmérsékletekre végeztük el (9.2 ábra).
Ennek alapján a főváros esetében is megerősítést nyert, hogy a hősziget-hatás az anticiklonális helyzetekben
valamivel erősebb, mint a ciklonális helyzetekben.
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9.2 ábra. Városi hősziget-hatás az éjszakai minimumhőmérsékletben Budapest belterülete (Kitaibel Pál u.) és
külterülete (Pestszentlőrinc) között az egyes Péczely-típusokban (1954-1985). Mindkét szélső időszakban az
anticiklonális helyzetek esetén nagyobb a különbség

10.2. 9.2 A hősziget-hatás kapcsolata a globális felmelegedéssel
A hősziget-hatás cirkulációs típusokkal való fenti szembesítése az anticiklonokat jelölte meg a legnagyobb
különbség hordozójának. A fenti példákból merítve, anticiklonális helyzetben kétszer erősebb a hősziget
intenzitása, mint ciklonok esetén. Mivel a légnyomás egyes számítások szerint a nyári félévben várhatóan
emelkedik a globális melegedéssel párhuzamosan (Mika, 1988), a hősziget hatás várhatóan a beépítettség
további fokozódása nélkül is erősödhet (Mika, 1998). Ugyanígy, télen az utóbbi 50 évben (1955 és 2005 között)
az Atlanti Európai térségben, s így hazánk térségében is, hatalmas területen nőtt a légnyomás, vagyis a derült
anticiklonális időjárási helyzetek aránya nő, a borult, ciklonális helyzetek rovására (9.3 ábra). A nagytérségű
folyamatok modellezésével ugyanakkor ez a változás csak kisebb részben magyarázható. (Ezzel kapcsolatban l.
a 4. és 5. fejezetet.)

9.3 ábra. A tengerszinti légnyomás trendjei 1955-2005 a mezők tízévenkénti téli átlagai alapján (Gillett et al.,
2005). A baloldalon a megfigyelt értékek, a jobboldalon pedig nyolc globális klímamodell átlagos szimulációja
látható, melyekben az üvegház-gázok, a szulfát-aeroszolok, a sztratoszférikus ózon, a vulkáni aeroszolok és a
naptevékenység alakulását is figyelembe vették. A mértékegységek: hPa/50év illetve m·s-1/50 év (a
geosztrófikus szélsebesség esetén)

10.3. 9.3 A mikroklíma módosításának lehetőségei
A klímaváltozás tehát nagy valószínűséggel maga után vonja a nyári nagyon magas hőmérsékleteket,
gyakoribbá válnak az anticiklonális helyzetek, melyek mind a szennyezett levegő „beragadásának”, mind a
nyári, hosszantartó hőhullámok kialakulásának kedveznek. A tengerszinti légnyomás trendjeinek növekedése, az
anticiklon-hajlam erősödéséhez, ezáltal a növekvő városhatás kialakulásához vezet. A hőségriadó szempontjából
kritikus napi középhőmérsékletek trendjei a ’70-es évek közepétől emelkedő tendenciát mutatnak. A globális
hőmérséklettel párhuzamosan gyakoribb a küszöb–átlépések száma is. Ezzel egy időben az átlagos „napi
csapadékosság” is növekszik, azaz a csapadékos napokon lehullott átlagos csapadék mennyisége nő. Ez azt
jelenti, hogy nő az eseti vízbevétel, tehát nagyobb csatorna-kapacitás szükséges.
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A jövőben egyre fontosabb lesz az adaptáció, mind a rövid távú, mind a hosszabb távú alkalmazkodás. A rövid
távú alkalmazkodáshoz az egészségügy orvosmeteorológiai előrejelzéseket, riasztásokat használ fel, mivel a
hőhullámok a városi populációt fenyegetik a legjobban. Ezért is nagyon fontos, hogy az illetékes hatóságok a
megfelelő időben, vagy amilyen korán csak lehet, meghozzák a szükséges döntéseket. (A hőhullámok egészségi
hatásairól a következő pontban szólunk.)
A hosszabb távú, tartós alkalmazkodásnak több módja is van. A várostervezésben az utcai és beltéri hőstressz
csökkentése a cél, zöld és tágas nyílt terek, a légáramlás kialakításával, fák ültetésével, az albedó és az
antropogén hőtermelés csökkentésével. Az épülettervezés is fontos szerepet kap: a beltéri hőstressz csökkentése
érdekében növelni kell az épületek hőkapacitását, s a lakhelyek megfelelő tájolásával a hatékony besugárzást
szükséges szabályozni. A zöld növénnyekkel borított tető csökkenti a nappali felmelegedést, és kissé az éjszakai
lehűlést is. Ez a megoldás drágább ugyan, de előnye az időtállóság, ami a hőháztartás és a vízháztartás
kiegyensúlyozottságában fontos szerepet játszik. Az ilyen típusú tetők albedója nagyobb, több fényt vernek
vissza és a szokásos tetőzettel ellentétben a víz lassabban zúdul az utcára és folyik el a csatornákba. A felsorolt
lehetőségeket röviden a 9.1.táblázatban foglaltuk össze.
9.1 táblázat. Lehetséges lépések a városi túlmelegedés enyhítésére

A beavatkozás jellege:

A beavatkozás módja

Rövidtávú alkalmazkodás

Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hőségriadó: többlet-kapacitás az egészségügyben

Tartós hatás-mérséklés I. Várostervezés

zöld és tágas nyílt terek, fák;
szellőzés, légáramlás;
albedó;
antropogén hőtermelés;

Tartós hatás-mérséklés II. Épülettervezés

hőkapacitás növelése;
a lakóhelyek égtájak szerint tájolása;
a besugárzás szabályozása;
a passzív hűtés lehetőségeinek bővítése;

10.4. 9.4 A hőhullámok egészségi hatásai
A városi egészségi problémák (Páldy et al., 2005) gyakorta megkeserítik a városlakók életét.
Nyáron a gyakran egy időben jelentkező hőhullámok és az erős UV sugárzás okoz gondokat.
Hőhullámon egy igen magas hőmérséklettel járó, rendszerint több napon át tartó időszakot értünk. Ezek
jellemzően ugyanúgy anticiklonális, azaz nyáron meleg, szélcsendes, derült és száraz (csapadékmentes, sőt
alacsony relatív páratartalmú) időben jelennek meg, mely feltételek a magas UV sugárzás kialakulásának is
kedveznek. Magyarországon az elmúlt években a hőhullámok igen gyakoriak. Ezek káros hatásainak
csökkentése érdekében 2004-től bevezették az alábbi hőségriasztási fokozatokat:
1. fokozat (tájékoztatási fokozat): az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja
a 25 °C-ot.
2. fokozat (1. fokú riasztás): az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25
°C-ot.
3. fokozat (2. fokú riasztás): az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 27
°C-ot.
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A hőhullám hőstresszt, napszúrást és hőgutát okozhat. Kánikula idején a hőstressz súlyos veszély mind a
munkahelyeken, mind vezetés közben, mind otthon. Akkor kell számolni ezzel a veszéllyel, amikor a
testhőmérséklet a normális fölé emelkedik (38 °C felett). A napszúrás a szervezet válasza a nagy melegre.
Számos jelről felismerhető: erős izzadás, gyengeség, izomgörcsök, sápadtság, szédülés, hányinger, hányás,
ájulás. Hőguta akkor következik be, amikor a szervezet már nem tudja kontrollálni a testhőmérsékletet. A
testhőmérséklet gyorsan emelkedik (39 °C fölé), a hőleadás elégtelen, a test nem tud lehűlni. A bőr vörös,
száraz, gyors és erős a pulzus, kínzó fejfájás, szédülés, hányinger, zavartság és eszméletlenség jellemzi. A
hőguta halálos is lehet, vagy tartós mentális károsodást idézhet elő.
Erős UV-sugárzás. A Nap nélkül elképzelhetetlen az élet a Földön, de nyáron az erős napsugárzás – különösen
az ózonréteg elvékonyodása, majd ezen a néhány százalékkal alacsonyabb értéken maradása óta – veszélyes
lehet az egészségünkre. A lakosság tájékoztatása érdekében bevezetett UV index a Napból a Föld felszínére
érkező ultraibolya sugárzás erősségét mutatja. Az UV index segítségével egyértelműen és könnyen
meghatározható az UV sugárzás erőssége, és annak megfelelően a szakemberek által javasolt óvintézkedések
módja is.
9.2 táblázat: Az UV sugárzás megnövekedése miatti riasztás fokozatai (NFM, 2011)

UV sugárzási szint mértéke

UV index

Javasolt óvintézkedések

Gyenge

0,1 – 2,9

Nem kell védekezni. Biztonságosan
tartózkodhatunk a szabadban.

Mérsékelt

3 – 4,9

Korlátozzuk a déli napon eltöltött
időt!

Erős

5 – 6,9

A
védekezés
ilyenkor
már
szükséges!
Tartózkodjunk
árnyékban/fedett helyen! Fedjük
bőrünket,
viseljünk
inget,
szemüveget, kalapot és használjunk
napvédő krémet!

Nagyon erős

7 – 7,9

Fokozott
védekezés
szükséges.
Kerüljük a szabadban tartózkodást
11 és 15 óra között! Ha mégis a
szabadban
kell
tartózkodnunk,
keressünk árnyékot! Az ing, a
napszemüveg, a kalap és a naptej
használata elengedhetetlen!

Extrém

8+

Különleges védekezés szükséges.
Kerüljük a szabadban tartózkodást
11 és 15 óra között! Ha mégis a
szabadban
kell
tartózkodnunk,
keressünk árnyékot! A hosszú ujjú
ing, a napszemüveg, a kalap és a
naptej használata kiemelten fontos!

Amennyiben az UV index másnapra várható értéke eléri a 7,5-es értéket, az Országos Meteorológiai Szolgálat
ún. UV riasztást ad ki, amely visszavonásig érvényben marad.
A magas UV index érték élettani hatásai: Az erős UV sugárzás káros az emberi bőrre, a szemre és az
immunrendszerre, de a növényeket és az állatokat is károsítja (az ultraibolya fény a növényeknél
terméscsökkenést és erdőpusztulást idéz elő). Továbbá:
1. a fokozott UV sugárzás a bőr leégését, szeplősödést, a bőr korai öregedését és bőrrákot okoz,

94
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Éghajlatváltozás, hatások, válaszadás

1. a fokozott UV sugárzás a szaru- és a kötőhártya gyulladásához vezethet a szemben, és szürkehályog
kifejlődését okozza vagy gyorsítja,
1. a fokozott UV sugárzás gyengíteni képes az emberi immunrendszert. Ezáltal növelheti a fertőzések
kockázatát, és korlátozhatja a betegségek elleni védekezés hatékonyságát.

10.5. 9.5 Az időjárási frontok hatásai
Amikor a légköri alkotóelemek szinte mindegyike egyszerre, rövid idő (néhány óra) alatt, jelentős mértékben
megváltozik, időjárási front tevékenységéről beszélünk. Ilyenkor szervezetünk már a felszínen is észleli a
magasban zajló változásokat.
A légköri paraméterek e gyors változásaira az emberi szervezetben
kialakuló válasz egyénenként változó lehet. Ezért megkülönböztetünk nem érzékeny, front-érzékeny, illetve
front-beteg embereket.
A hőmérsékletváltozás nem azonos mértékű a teljes légoszlopban. Az alsó és felső szintek
hőmérsékletváltozásának erőssége a frontok élettani hatását nagyrészt meghatározza. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat operatív gyakorlatában rögzítésre kerülnek a napi időjárási helyzetek
orvosmeteorológiai kódjai táblázatos formában. E kódok értelmezését egy tipikus mérsékeltövi ciklon területén
mutatjuk be (9.4 ábra).
A Kárpát-medence földrajzi sajátosságai között, az egyértelmű szektorok mellett, a „3, 4”-es helyzet is gyakran
előfordul. A tapasztalatok szerint ennek az időjárási helyzetnek van a legerősebb fiziológiai, sőt patológiai
hatása. A 9.4 ábrán szereplő kódok szerinti helyzetekhez a jelzett tünetcsoportok társulnak leggyakrabban. Ha
több típus is fellép egy napon belül, mindkét típus tünetei megjelennek az erre érzékeny egyéneknél.

9.4 ábra A mérsékeltövi ciklonok területén elkülönülő időjárási szektorok orvos-meteorológiai osztályozása
(kódjai)
9.3 táblázat: Az OMSZ-nál használt front- kódolás szerinti tünet-együttesek. (Bártfai E. és Gál Zs., 1998: Az
időjárás-változások hatása az egészségre. Természet Világa Különszám 88-89.)

A fronthatások objektív vizsgálatának kulcsa, hogy megbízhatóan meg tudjuk-e mondani egy-egy ember
frontérzékenységének mértékét. Tapasztalható ugyanis, hogy szubjektíve nagyon sokan érzik front-érzékenynek
magukat. Ugyanakkor az eddigi frontérzékenységi vizsgálatok ezt a magas arányt nem támasztják alá (Fülöp A.,
2008). Ugyanakkor az sem bizonyított, hogy a jelenleg használatos frontteszt igazán alkalmas a
frontérzékenység megbízható mérésére. Jelentős hiányossága ugyanis a Kérdő István (1964) által kifejlesztett
tesztnek, hogy igen nagyszámú kérdés (50 db) mellett az egyik frontérzékenység válaszai mindig az eső, az
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ezzel ellentétes érzékenységeké mindig a második oszlopban vannak. A kitöltésben fáradók gyakrabban húzzák
be az első oszlopot. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor egy kontrollcsoportnál megcseréltük a válaszokat,
megfordul a frontérzékenység statisztikája is!

10.6. 9.6 Járványok, betegségek
A klímaváltozással kapcsolatban egyre többször kerülnek szóba a járványok és a különféle betegségek. A
történelem során egyes, –az éghajlat megváltozásával is kapcsolatba hozható betegségek, járványok óriási
pusztítást végeztek. Azonban napjainkban is vannak olyan betegségek, amik korábban nem voltak jelen egy-egy
régióban, s a fokozódó melegedés hatására jelennek meg, illetve elterjedési területük, előfordulási gyakoriságuk
megnövekszik.
Európában az elmúlt évtizedekben főként a szúnyogok által terjesztett betegségek jelentették a fő problémát.
Ilyenek például a sárgaláz, a malária, a Dengue-láz és az agyhártyagyulladás. Egyes modellszámítások szerint a
jövőben az emberi lakosság 60%-a fog olyan területen élni, ahol kapcsolatba kerülhet a maláriával. A változó
éghajlat többféle módon is pozitív hatással van a szúnyogokra: meleg időben gyorsabban szaporodnak,
hőhullámok idején pedig a malária kórokozója fele annyi idő alatt fejlődik ki. A nagyobb mennyiségű,
gyakoribb csapadék pedig megfelelő szaporodó helyet biztosít a szúnyognak a visszamaradó pocsolyák és pangó
víz által.
Másrészről a természeti katasztrófák után gyakran üti fel a fejét valamilyen fertőző betegség. Ezen a fejlett
országokban megfelelően kiépített egészségügyi hálózattal képesek felülkerekedni, de a fejlődő országokban ez
még nincs megfelelően megoldva, így a legnagyobb egészségügyi katasztrófák az amúgy is hátrányban lévő
országokat sújtják. Magyarországon is egyre gyakrabban jelentenek problémát az éghajlatváltozással
kapcsolatos betegségek. Az enyhe telek miatt a kullancsok könnyen átvészelik az évszakot, és tavasszal pedig
egyre korábbi időszakban jelennek meg a parkokban, erdőkben, mezőkön. Emellett a hantavírus is megjelent
térségünkben, mely egy rágcsálók által terjesztett betegség, amire az enyhe tél és a sok csapadék van „jótékony”
hatással. A bőségesebb gabona terméssel általában együtt jár a nagyobb egérpopuláció, mely e betegség
terjesztője. Az ember közelében élő rágcsálók könnyen kapcsolatba kerülnek az emberrel, ami során az ember
tüdejébe kerülhet a kórokozó.

11. III. A VÁLTOZÁS MEGFÉKEZÉSE (10-12. fejezet),
Elkerülendő potenciális éghajlati ugrások és a
mérséklés lehetőségei
11.1. 10.1 Elkerülendő ugrások
Az IPCC legújabb jelentése szerint (IPCC WG3, 2007, Ch. 1) a világ energia igénye minden kontinensen
monoton növekszik (1. ábra). A gazdaság konszolidálása után már a volt Szovjetunió utódállamai is több
energiát igényelnek, mint a mélypont éveiben. E pontban az Egyesült Nemzetek és a Sigma-Xi klímaváltozással
és fenntartható fejlődéssel foglalkozó Tudományos Szakértői Csoportjának „SZEMBESZÁLLÁS A
KLÍMAVÁLTOZÁSSAL: A kezelhetetlen elkerülése és az elkerülhetetlen kezelése” címen világszerte 2007.
február 28-án közzétett munkában kifejtett számításokat hívjuk segítségül. Célunk a megújuló energiaformák
kínálta kibocsátás-csökkentés összevetése a mérséklés más lehetőségeivel.
Az energiatermeléssel összefüggő CO2 kibocsátás 2005-ben mintegy 7,5 GtC volt, aminek 60 %-át az
iparosodott országok, míg 40 %-át a fejlődő országok állították elő. (Többnyire csak a széntartalmát szokták
számolni, de a 12-es atomsúlyú szén és a 16-os atomsúlyú oxigén súlyarányaiból egyértelmű, hogy kibocsátott
szén-dioxid mennyisége ennek 44/12-ed szerese, vagyis csaknem 30 GtCO2.) A földhasználat okozta kibocsátás
további 0,7 - 3.0 GtC, ami többnyire az erdőirtás, talajművelés és a tarlóégetés nyomán kerül a légtérbe.
Noha a múltban, és még jelenleg is az iparosodott országok bocsátják ki a legtöbb szén-dioxidot, a népesedési és
gazdaságfejlődési tendenciák alapján egyértelmű, hogy a 21. század során Kína, India, Brazília, Mexikó,
Indonézia, és még további fejlődő országok előbb-utóbb többet fognak kibocsátani, mint a mostani vezető
országok. (Az egy országra vetített kibocsátás már ma is Kínában a legnagyobb, valamivel megelőzve az
Amerikai Egyesült Államokat.)
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Amerika

Amerika

Európa

volt

Közel- Afrika Ázsia

Szovjetúnió Kelet

10.1 ábra: Az energiaigény alakulása (Mtoe), a Föld egyes régióiban, az 1971-2003 időszakban (IPCC WG-III,
2007).
Mindez arra utal, hogy bármennyire látjuk is a klímaváltozás veszélyeit, arra nem számíthatunk, hogy a világ
energia-igénye a jövőben önmagától csökkenne. A történelemben ilyenre ugyanis csak a mély gazdasági
válságok és átalakulások, illetve a világháborúk éveiben volt példa, sőt akkor sem a Föld valamennyi térségére
kiterjedő érvénnyel.
10.1 táblázat: A földi éghajlat azon kritikus billenő pontjai, amelyet elérve a melegedés már kritikus minőségi
ugrást szenvedhet. (Az ugrásokat a 10.2 ábrán, valamint a 6. fejezetben illusztráljuk.)

Érzékeny térség

Globális küszöb

A változás időléptéke

Következmény

Arktikus jégtakaró, nyáron

+0,5–2 oC

~ 10 év (gyors)

többlet-melegedés

Grönlandi jéghátság

+ 1 – 2 oC

~ 300 év (tartós)

+ 2 - 7 m óceáni
vízszintemelkedés

Ny-Antarktisz-i

+ 3 – 5 oC

~ 300 év (lassú)

+ 5 m óceáni
vízszintemelkedés

+ 3 – 5 oC

~ 100 év (fokozatos)

Az
európai
időjárás
átalakulása, de

self-jégtömb
É-atlanti szállítószalag gyengül

nem jégkorszak
Az éghajlatkutatók körében általános vélekedés szerint, a globális átlaghőmérséklet mintegy 0,2 oC-os
évtizedenkénti emelkedése önmagában nem okozna megoldhatatlan alkalmazkodási feladatot az emberiség
legnagyobb hányadának. Azonban, a folyamatos felmelegedés elérhet olyan kritikus küszöbértékeket, ahol az
egyenletes mennyiségi változás minőségi ugrásba torkollhat. Az ilyen pontokat „kritikus billenő pontok”-nak
nevezzük. A 10.1 táblázatban összefoglaltuk az ismert billenő pontok közül azokat, amelyek az egész földre
kiterjedő változást hozhatnak. (Ezen kívül még kb. egy tucat regionális jelentőségű billenő pontot ismerünk,
például az El-Nino La Nina oszcilláció erőteljesebbé válásával kapcsolatosan.
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A táblázatból kitűnik, hogy 3-5 oC között a Nyugat-Antarktiszz-i self-jégtömb megolvadása, és az óceáni
szállítószalag legyengülése drámai tengerszint-emelkedéssel, illetve az időjárás átrendeződésével (de az újabb
kutatások szerint nem „jégkorszakkal”) fenyeget. Látható az is, hogy az északi tenger jegének visszahúzódását
már aligha tudjuk megakadályozni. Végül, a grönlandi jégsapka olvadásának perspektívája már azt is előre
vetíti, hogy nem elég lefékezni, majd megállítani a változást – mégpedig a kritikus 3 oC melegedés előtt –,
hanem még a 300 év lejárta előtt vissza is kell hűteni, vagyis csökkenő szén-dioxid koncentrációt kell elérni,
mert különben a grönlandi jég makacsul folytatja az olvadást és emeli a tengerszintet.

11.2. 9.6 Járványok, betegségek
A klímaváltozással kapcsolatban egyre többször kerülnek szóba a járványok és a különféle betegségek. A
történelem során egyes, –az éghajlat megváltozásával is kapcsolatba hozható betegségek, járványok óriási
pusztítást végeztek. Azonban napjainkban is vannak olyan betegségek, amik korábban nem voltak jelen egy-egy
régióban, s a fokozódó melegedés hatására jelennek meg, illetve elterjedési területük, előfordulási gyakoriságuk
megnövekszik.
Európában az elmúlt évtizedekben főként a szúnyogok által terjesztett betegségek jelentették a fő problémát.
Ilyenek például a sárgaláz, a malária, a Dengue-láz és az agyhártyagyulladás. Egyes modellszámítások szerint a
jövőben az emberi lakosság 60%-a fog olyan területen élni, ahol kapcsolatba kerülhet a maláriával. A változó
éghajlat többféle módon is pozitív hatással van a szúnyogokra: meleg időben gyorsabban szaporodnak,
hőhullámok idején pedig a malária kórokozója fele annyi idő alatt fejlődik ki. A nagyobb mennyiségű,
gyakoribb csapadék pedig megfelelő szaporodó helyet biztosít a szúnyognak a visszamaradó pocsolyák és pangó
víz által.
Másrészről a természeti katasztrófák után gyakran üti fel a fejét valamilyen fertőző betegség. Ezen a fejlett
országokban megfelelően kiépített egészségügyi hálózattal képesek felülkerekedni, de a fejlődő országokban ez
még nincs megfelelően megoldva, így a legnagyobb egészségügyi katasztrófák az amúgy is hátrányban lévő
országokat sújtják. Magyarországon is egyre gyakrabban jelentenek problémát az éghajlatváltozással
kapcsolatos betegségek. Az enyhe telek miatt a kullancsok könnyen átvészelik az évszakot, és tavasszal pedig
egyre korábbi időszakban jelennek meg a parkokban, erdőkben, mezőkön. Emellett a hantavírus is megjelent
térségünkben, mely egy rágcsálók által terjesztett betegség, amire az enyhe tél és a sok csapadék van „jótékony”
hatással. A bőségesebb gabona terméssel általában együtt jár a nagyobb egérpopuláció, mely e betegség
terjesztője. Az ember közelében élő rágcsálók könnyen kapcsolatba kerülnek az emberrel, ami során az ember
tüdejébe kerülhet a kórokozó.

12. III. A VÁLTOZÁS MEGFÉKEZÉSE (10-12. fejezet),
Elkerülendő potenciális éghajlati ugrások és a
mérséklés lehetőségei
12.1. 10.1 Elkerülendő ugrások
Az IPCC legújabb jelentése szerint (IPCC WG3, 2007, Ch. 1) a világ energia igénye minden kontinensen
monoton növekszik (1. ábra). A gazdaság konszolidálása után már a volt Szovjetunió utódállamai is több
energiát igényelnek, mint a mélypont éveiben. E pontban az Egyesült Nemzetek és a Sigma-Xi klímaváltozással
és fenntartható fejlődéssel foglalkozó Tudományos Szakértői Csoportjának „SZEMBESZÁLLÁS A
KLÍMAVÁLTOZÁSSAL: A kezelhetetlen elkerülése és az elkerülhetetlen kezelése” címen világszerte 2007.
február 28-án közzétett munkában kifejtett számításokat hívjuk segítségül. Célunk a megújuló energiaformák
kínálta kibocsátás-csökkentés összevetése a mérséklés más lehetőségeivel.
Az energiatermeléssel összefüggő CO2 kibocsátás 2005-ben mintegy 7,5 GtC volt, aminek 60 %-át az
iparosodott országok, míg 40 %-át a fejlődő országok állították elő. (Többnyire csak a széntartalmát szokták
számolni, de a 12-es atomsúlyú szén és a 16-os atomsúlyú oxigén súlyarányaiból egyértelmű, hogy kibocsátott
szén-dioxid mennyisége ennek 44/12-ed szerese, vagyis csaknem 30 GtCO2.) A földhasználat okozta kibocsátás
további 0,7 - 3.0 GtC, ami többnyire az erdőirtás, talajművelés és a tarlóégetés nyomán kerül a légtérbe.
Noha a múltban, és még jelenleg is az iparosodott országok bocsátják ki a legtöbb szén-dioxidot, a népesedési és
gazdaságfejlődési tendenciák alapján egyértelmű, hogy a 21. század során Kína, India, Brazília, Mexikó,
Indonézia, és még további fejlődő országok előbb-utóbb többet fognak kibocsátani, mint a mostani vezető
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országok. (Az egy országra vetített kibocsátás már ma is Kínában a legnagyobb, valamivel megelőzve az
Amerikai Egyesült Államokat.)

Észak-

Latin-

Amerika

Amerika

Európa

volt

Közel- Afrika Ázsia

Szovjetúnió Kelet

10.1 ábra: Az energiaigény alakulása (Mtoe), a Föld egyes régióiban, az 1971-2003 időszakban (IPCC WG-III,
2007).
Mindez arra utal, hogy bármennyire látjuk is a klímaváltozás veszélyeit, arra nem számíthatunk, hogy a világ
energia-igénye a jövőben önmagától csökkenne. A történelemben ilyenre ugyanis csak a mély gazdasági
válságok és átalakulások, illetve a világháborúk éveiben volt példa, sőt akkor sem a Föld valamennyi térségére
kiterjedő érvénnyel.
10.1 táblázat: A földi éghajlat azon kritikus billenő pontjai, amelyet elérve a melegedés már kritikus minőségi
ugrást szenvedhet. (Az ugrásokat a 10.2 ábrán, valamint a 6. fejezetben illusztráljuk.)

Érzékeny térség

Globális küszöb

A változás időléptéke

Következmény

Arktikus jégtakaró, nyáron

+0,5–2 oC

~ 10 év (gyors)

többlet-melegedés

Grönlandi jéghátság

+ 1 – 2 oC

~ 300 év (tartós)

+ 2 - 7 m óceáni
vízszintemelkedés

Ny-Antarktisz-i

+ 3 – 5 oC

~ 300 év (lassú)

+ 5 m óceáni
vízszintemelkedés

+ 3 – 5 oC

~ 100 év (fokozatos)

Az
európai
időjárás
átalakulása, de

self-jégtömb
É-atlanti szállítószalag gyengül

nem jégkorszak
Az éghajlatkutatók körében általános vélekedés szerint, a globális átlaghőmérséklet mintegy 0,2 oC-os
évtizedenkénti emelkedése önmagában nem okozna megoldhatatlan alkalmazkodási feladatot az emberiség
legnagyobb hányadának. Azonban, a folyamatos felmelegedés elérhet olyan kritikus küszöbértékeket, ahol az
egyenletes mennyiségi változás minőségi ugrásba torkollhat. Az ilyen pontokat „kritikus billenő pontok”-nak
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nevezzük. A 10.1 táblázatban összefoglaltuk az ismert billenő pontok közül azokat, amelyek az egész földre
kiterjedő változást hozhatnak. (Ezen kívül még kb. egy tucat regionális jelentőségű billenő pontot ismerünk,
például az El-Nino La Nina oszcilláció erőteljesebbé válásával kapcsolatosan.
A táblázatból kitűnik, hogy 3-5 oC között a Nyugat-Antarktiszz-i self-jégtömb megolvadása, és az óceáni
szállítószalag legyengülése drámai tengerszint-emelkedéssel, illetve az időjárás átrendeződésével (de az újabb
kutatások szerint nem „jégkorszakkal”) fenyeget. Látható az is, hogy az északi tenger jegének visszahúzódását
már aligha tudjuk megakadályozni. Végül, a grönlandi jégsapka olvadásának perspektívája már azt is előre
vetíti, hogy nem elég lefékezni, majd megállítani a változást – mégpedig a kritikus 3 oC melegedés előtt –,
hanem még a 300 év lejárta előtt vissza is kell hűteni, vagyis csökkenő szén-dioxid koncentrációt kell elérni,
mert különben a grönlandi jég makacsul folytatja az olvadást és emeli a tengerszintet.

10.2 ábra: A lehetséges katasztrófa-ugrások két illusztrációja. Balra az Nyugat-Antarktisz-i self-jég
elhelyezkedése, jobbra pedig a grönlandi jég olvadásának alakulása az 1978-2008 időszakban. A piros sáv itt az
év folyamán bármely napon olvadást mutató területeket jelöli.
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10.3
ábra: A földi átlaghőmérséklet maximális változása hat különböző kibocsátási forgatókönyv család esetén.
Mindegyik család fő jellemzője a kibocsátás tetőzésének éve. Ezek az I.-VI. családban rendre 2000-2015, 20002020, 2010-2030, 2020-2060, 2050-2080, illetve 2060-2090. Vagyis, ahhoz hogy bolygónknak esélye legyen
elkerülni a +3 oC-os kritikus melegedést, legkésőbb 2020-tól kevesebb üvegház-gázt szabad csak kibocsátania,
mint a megelőző években.
E szakasz végén, a 10.3 ábrán az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 2007 évi Jelentése alapján
bemutatjuk, hányféle jövőbeli forgatókönyvet feltételezett a Testület, illetve ezek közül melyekben van
esélyünk, hogy elkerüljük a +3 oC-os kritikus melegedést. Anélkül, hogy a népességre, energiaszerkezetre,
globalizáció fokára, tekintettel levő, összesen 177 különféle feltételezés-halmazt kibontanánk (lásd az IPCC DÖ
(2007) 77. oldalán, a http://www.met.hu/omsz.php?almenu_id=climate&pid=climate_ipcc&mpx=0&pri=0
honlapcímen), fordítsuk figyelmünket egyetlen évszámra. Ez ugyanis megmutatja, hogy mely évekig engedheti
az emberiség tovább emelkedni a széndioxid kibocsátást ahhoz, hogy a kritikus küszöböt jó eséllyel elkerülő
„I.”, vagy a még erre reményt nyújtó „II.” forgatókönyv-család szerinti globális melegedésen belül maradjunk.
Az egyik esetben legkésőbb 2015-ben, a másikban 2020-ban vissza kell fordítanunk a széndioxid (pontosabban
az összes üvegházgáz széndioxid egységbe átszámított) kibocsátását. Ez a kibocsátás-csökkenés természetesen
egy jó ideig a koncentrációk további növekedésével, vagyis a hőmérséklet további, de talán lassuló ütemű
emelkedésével fog járni. Hiszen, az üvegházgázok természetes nyelői nem tudják ellensúlyozni a mostani, pláne
a még ennél is magasabb kibocsátást. A légköri koncentrációk emiatt még a mainál jóval alacsonyabb szintű
kibocsátás mellett is növekedni fognak. Megfordítva, a koncentrációk állandó értéke csak a mainál 60-80 %-kal
kevesebb kibocsátás mellett következhetne be! Tehát, a klímaváltozás mérséklésének végcélja ennek a hatalmas
mértékű csökkenésnek az elérése (sőt a grönlandi jégre tekintettel, később további fokozása).

12.2. 10.2 Az üvegházgáz kibocsátás csökkentésének
lehetőségei
Az energetikai eredetű CO2-kibocsátás csökkentési lehetőségeit az alábbi, jól ismert képlet alapján célszerű
áttekinteni:
CO2 = népesség x (GDP/népesség) x (TPES/GDP) x (CO2/ TPES), (1)
ahol CO2 – az egy év alatt a Földön végbement szén-dioxid kibocsátás,
népesség – a Föld teljes népessége,
GDP – a Föld lakói által előállított bruttó össztermék (összehasonlítható áron)
TPES – az összes felhasznált primer energia.
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A zárójelben levő hányadosok megérdemlik, hogy külön névvel illessük őket, hiszen mindegyikük fontos
szerepet játszik a kibocsátásban:
GDP/népesség – az egy főre jutó bruttó össztermék,
TPES/GDP – az energiatermelés intenzitása
CO2 / TPES – az energiatermelés karbon-intenzitása,
CO2/GDP – (az előző kettő szorzata) a kibocsátás-intenzitás
A fenti képletbe behelyettesítve a a 2005. év számadatait, a következő mutatókat kapjuk:
6,42 109 fő x 6541US$/fő x 12,1 MJ/US$ x 14,8 kgC/GJ = 7,5 1012 kgC = 7,5 GtC,
ahol a GJ az energia egysége, kgC pedig CO2-kibocsátás széntartalma, kilogramm egységben.
Visszatérve az (1) képletre, és szembesítve azt az 5. ábra szerinti tendenciákkal, vegyük sorra, hogy a jobb
oldalon álló szorzat négy tényezőjében mik a kibocsátás-csökkentés kilátásai.
1. A népesség számának alakulásával kapcsolatban nem lehetnek illúzióink, az továbbra is erősen növekedni
fog. Ha nem így lenne, az igen nagy problémára utalna, pl. járványszerű fertőző betegségekre, tömegeket
érintő éhínségre, vagy kiterjedt háborúkra. Talán arra van esély, hogy a növekedés üteme valamelyest
csökkenjen.
2. Ugyancsak nem kívánatos az egy főre jutó össztermék csökkenése, habár ez számszaki értelemben mintegy
„magától” is végbemehet. Hiszen a népesség a szegényebb országokban növekszik erőteljesen (a
legfejlettebbekben inkább csak stagnál). Tehát, ha a világ népességének növekedési üteme meghaladja a
bruttó össztermék növekedési ütemét, akkor a szorzat eme második tényezője csökken.
Igazi mérséklési lehetőséget a harmadik és a negyedik tényező adhat.
1. Ez egyik kedvező változás lehetne, ha egységnyi terméket kevesebb energia felhasználásával tudnánk
előállítani. Ez a 10.4 ábra szerint már egy stabil tendencia, ami a 80-es évektől gyorsuló ütemű, s a termelés
és a fogyasztás energiatakarékosságát egyaránt tartalmazza. E lehetőségek áttekintése ugyan túlmutat e
jegyzet célkitűzésén, mégis a 11.4 alfejezetben, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia bemutatásakor e
lehetősekre is röviden kitérünk.
2. A másik kedvező lehetőség, ha a felhasznált energia kevesebb széndioxid felszabadulással jár. Jelenleg a
CO2/TPES arány évente 0,2 %-kal csökken a technológia általános fejlődése, a nagy anyag- és energiaigényű termékekről az intelligensebb, informatika vezérelte termékek felé. Ugyanakkor a csökkenés a 20.
század végén valamivel még erőteljesebb volt! Ebben a körben a lehetőségek három csoportját
különböztetjük meg. (a) A fosszilis alapú energiák kategóriáján belüli csökkentés. (b) A nem fosszilis
energiák preferálása. (c) A kibocsátott szén-dioxid számottevő hányadának tartós kivonása a légkörből. Ez
utóbbi lehetőség világszerte a kutatás és a demonstráció, egyben széleskörű szakmai és környezet-etikai viták
homlokterében áll, amelynek ismertetése azonban túlmutat könyvünk célkitűzésén. Részletesebben az (a) és
még inkább a (b) lehetőséget mutatjuk be.
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1
0.4 ábra: A széndioxid kibocsátást meghatározó (1) formula szerinti tényezők alakulása (1870-2005). Forrás:
IPCC DÖ (2007).
További javulás a fosszilis energiák terén két vonatkozásban remélhető: (a) a szén-bázisú energiaforrásokon
belül a kisebb veszteséggel felhasználható forrásokká (pl. elektromos energia, potenciálisan akár hidrogén) való
hatékony átalakítás; (b) minél több földgáz, kevesebb olaj és még kevesebb szén felhasználásával nyerni ki a
szükséges energiát. A háromféle forrás ugyanis 1 GJ energiát rendre 14, 19 illetve 24 kgC felszabadulásával
termel meg.
Mindkét elvi lehetőségnek vannak gyakorlati korlátai, mint pl. az utóbbinak a pont fordított arányban
rendelkezésre álló feltárt lelőhelyek. Ám, annak a ténynek a tudatában, hogy mivel az üvegházhatás annyiféle
folyamat eredménye, hogy úgysem fékezhető meg egyetlen határozott beavatkozással, csak a sok részleges
lehetőség egyenkénti következetes kihasználásával, a fosszilis energiaformákon belül e lehetőségeket is
figylembe kell vennünk.

12.3. 10.3 Az üvegházgáz-kibocsátás csökkentésének
lehetőségei
Kibocsátás-csökkenés érhető el, ha a felhasznált energia kevesebb szén-dioxid-felszabadulással jár. Ennek elvi
lehetőségeivel, gyakorlati megvalósíthatóságával számos kutatás foglalkozik. Ezen elvi lehetőségeket a 10.5
ábra szerinti konkrétabb megoldások válthatják valóra. A számításokat négy különböző modell végezte,
amelyek ismertetése az IPCC 2007. évi Jelentése III. Munkacsoportja anyagának 3. fejezetében a 202-203.
oldalon a 3.23 ábrához kapcsolt ismertetésben található (http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm).
Az ábrán négy különböző gazdasági elemző modell eredményei láthatók, valamint az is, hogy a különböző
modellek eredményei között is jelentős eltérés figyelhető meg. A 2030-ig illetve 2100-ig lehetséges kibocsátásmegtakarításokhoz (a CO2 kibocsátás mérsékléséhez) eltérő mértékben bár, de minden, az ábrán szereplő, s az
alábbiak szerint csoportosítható megoldás hozzájárulhat.
1. A fosszilis alapú (szén-dioxidot termelő) energia felhasználásának csökkentése
2. A nem fosszilis (szén-dioxidot nem termelő) energiák előtérbe helyezése
3. A kibocsátott szén-dioxid számottevő hányadának tartós kivonása a légkörből.
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10.5 ábra: A különféle megoldások viszonylagos szerepe a szén-dioxid kibocsátás mérséklésében közép- (20002030) illetve hosszú távon. (IPCC DÖ, 2007 DÖ-9. ábra) A négy vízszintes oszlop négy különböző modell
eredményeit mutatja. Ezek felülről lefelé: AIM, IMAGE, IPAC, MESSAGE). A sötétebb árnyalatú oszlopok a
650 ppm-es CO2-egyenértéken történő stabilizációra vonatkoznak, az ezt további kibocsátás-mérsékléssel
kiegészítő, világosabb vonalak 490-540 ppm-es stabilizációhoz szükséges mérséklést mutatja. A nem CO2 a
többi üvegházgáz kibocsátása terén elérhető mérséklésre utal.
Az ábrából kitűnik, hogy a megújulók már középtávon (2030-ig) is többet nyújtanak, mint amit akár a fosszilis
anyagokon belüli átterhelés nyújthat a széntől a földgáz irányában, akár pedig a nukleáris energia bővítésétől
remélhetünk. Ebben a távlatban ugyanakkor az energiatakarékosság és a nem CO2 gázok terén elérhető
csökkentés még jelentősebb, mint a megújulók szerepe.
Hosszabb távon, a teljes 21. század során a megújuló energiák szerepe tovább nő. Bár az egyes modellek között
jelentős az eltérés mind a megújulók ígérte csökkentés, mind a többi forma hatásának becslésében, a megújulók
szerepét hibahatáron belül egyenlő értékűnek mondhatjuk az energia-takarékosság, a szénmegkötés és a nemCO2 gázok mérséklése által remélhető kibocsátás-csökkentéssel. Más szóval, a megújuló energiák teljes
évszázadra vetített halmozott szerepe mindenképpen jelentősebb lehet, mint a fosszilis energiákon belüli
struktúra-javítás, a nukleáris energiák bővítése és az erdészeti nyelők szerepe! Ez az ábra tehát kulcsfontosságú
érv a megújuló energia-források kiemelt környezetvédő szerepe mellett.

10.6 ábra: A szárazföldeken is elérhető megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségei a három nagy
ellátórendszerben való felhasználhatóság szempontjából.
Végül, a 10.6 ábrán bemutatjuk, hogy az egyes megújuló energiaforrások milyen nagy energia-ellátó
rendszerhez tudnak csatlakozni. Ez az ábra rámutat, hogy az ilyen energiarendszerek elterjedése elsősorban
annak a kérdése (lesz a jövőben), hogy mennyire (lesznek) gazdaságosak az egyes fajták. Hiszen minél nagyobb
arányban valósul meg az éghajlatváltozások mérséklése szempontjából nagyon kívánatos részaránynövekedésük az ellátásban, annál nagyobb megterhelést jelent majd mindannyiunk számára, amennyiben
továbbra sem sikerül ezen formák költségeit lefaragni, a technológiák alkalmazását olcsóbbá tenni.
A megújuló energiaforrásokat a kibocsátás-mérséklést a következő pontban részletezzük, mégpedig az IPCC
legújabb, 2011-es Speciális Jelentése alapján.

12.4. 10.4 Megújuló Energiaforrások – Világszemle 2011
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (az IPCC) közzé tette azt a Speciális Jelentését, amely a
megújuló energiaforrások aktuális helyzetét és jövőbeli lehetőségeit tekinti át. Az IPCC három évig készült
Speciális Jelentése az aktuális szakirodalom alapján áttekinti a megújuló energiaforrások tudományos, műszaki,
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környezeti, gazdasági és társadalmi vonatkozásait a kormányok, kormányközi szervezetek és valamennyi
érintett fél számára.
Az alábbiakban ebből négy kérdést érintünk a Jelentés Döntéshozói Összefoglalója alapján:
1. Milyen az egyes megújulók energiaforrások használatának részesedése a Világ energiafelhasználásában
(2008-ban)?
2. Mire elég a potenciálisan hozzáférhető megújuló energiakészlet?
3. Igaz-e, hogy a megújuló energiák sokkal kedvezőbbek az üvegházhatás tekintetében?
4. Hogyan viszonyulnak a megújuló energiaformák költségei a hagyományosakéhoz?
A megújulók részesedése (2008)
A megújuló energiák részaránya terén a Világ 2008-ban átlagosan éppen azt a 13 százalékot teljesítette a teljes
energiatermelésből, amit hazánknak 2020-ra kell elérnie az EU tagjaként tett vállalásában (10.7. ábra). Ebből a
pontosan 12,9 %-ból a legnagyobb tétel a biomassza (10,2 %), aminek csaknem 2/3 része (62 %-a) egyszerű
biomassza-égetés és csak a fennmaradó bő 1/3 a korszerű cseppfolyós és gáznemű bioenergia. Ebből az is
következik, hogy a megújuló energiák csaknem fele a tűzifa és más növényi származékok elégetése, elsősorban
a legszegényebb országokban!
További jelentős – de a korszerű bioenergiáénál kisebb – hányadot képvisel a Világ átlagos részesedésében a
vízenergia (2,3 %). Hazánkból nézve meglepő, hogy ez a szám kissé meghaladja a nukleáris energia
részesedését (amit ez a jelentés sem sorol a megújuló energiák közé).

10.7 ábra: Az egyes megújuló energiaforrások részesedése a teljes energiatermelésből világszerte, 2008-ban. A
biomasszából származó teljes energia 38 %-a korszerű, azaz nem a zöldtömeg egyszerű elégetése. (Más
fogalmazásban: 2008-ban még a megújuló energiaforrások csaknem fele a zöldtömeg egyszerű elégetéséből
származott!)
Ezekhez képest egy nagyságrenddel kisebb a közvetlen nap- és szélenergia, valamint a földhő részesedése a
teljes energiakészletből (0,1; 0,2 illetve 0,1 %). További két nagyságrenddel szerényebb, ma még jelentéktelen
az óceáni energia felhasználása (0,002 %).
Megkülönböztetve a felhasználás módozatait, csak az elektromos energiát tekintve a megújulók részaránya már
19 %, amiből 16 %-ot a vízenergia teljesít. A közvetlen hőenergia termelésben a hagyományos biomassza égetés
17 %-ot tesz ki, s ehhez járul a biomassza korszerű átalakítása további 8 %-kal, valamint együttesen 2 %-kal a
napenergia és a földhő. Természetesen ezek az arányok országonként és régiónként erősen különböznek.
A megújuló energiaformák részesedése az utóbbi években jelentősen növekedett, ami számos ország célirányos
támogatási rendszerének, több megújuló energiaforma költségcsökkenésének és a hagyományos energiaformák
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ezzel párhuzamos, gyors áremelkedésének köszönhető. 2009-ben a gazdasági nehézségek ellenére 32 %-kal nőtt
az új szél- és 3 %-kal az új vízenergia kapacitás. A hálózatba kapcsolt (fotovoltaikus) napenergia kapacitás 53
%-kal, a földhő kihasználása 4 %-kal, míg a vízmelegítésre és fűtésre használt napenergia 21 %-kal növekedett
2009-ben egyetlen év alatt. A Világ közútjain a biológiai üzemanyag 2008. évi 2 %-os részesedése 2009-ben
már csaknem 3 %-ra nőtt. Ez a növekmény a bioetanol évi felhasználásában 1,6 EJ (76 milliárd liter), míg a
biodízelében 0,6 EJ (17 milliárd liter) volt!
A Világ elektromos energiatermelő kapacitásában két év (2008-2009) alatt végbement mintegy 300 GW
növekedés csaknem fele, 140 GW megújuló energiaforrásokból származik. A Világ megújuló elektromos
energiatermelő kapacitásának 53 %-a immár a fejlődő országokban található.
A potenciálisan elérhető megújuló energiakészlet
A megújuló energiaformák ún. technikai potenciáljára kapott tudományos becslések ugyan jelentős mértékben
eltérnek egymástól, de abban minden számítás közös, hogy a megújuló energiakészletek lényegesen
meghaladják a jelenlegi teljes energiafelhasználást (1. táblázat). Ez a technikai potenciál a meglevő eszközök
teljes elterjedése mellett kinyerhető mennyiséget tükrözi, általában nem számolva a gyakorlati akadályokkal, de
a hatásfok majdani növekedésével sem.
Valamennyi potenciális forrás között a napenergia lehetősége a legnagyobb, de mindegyik megújuló
energiaformában nagyok a tartalékok. Ugyanakkor, a fenntarthatósági követelmények, a társadalmi
elfogadottság, a hálózatba kapcsolhatóság, valamint az infrastrukturális- és gazdasági lehetőségek hiánya
korlátozhatja a megújuló energiaformák teljes kibontakozását.
10.2 táblázat: A potenciálisan rendelkezésre álló megújuló energiaforrások a rájuk jellemző felhasználási
módokban 2008-ban világszerte felhasznált összes energiaigényhez viszonyítva.
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A megújuló energiaforrások nagy része függ az éghajlattól, ezért felmerülhet, hogy a várható globális
klímaváltozás befolyásolhatja ezeket a potenciálokat. A Jelentés ezt a változást azonban sem globális átlagban,
sem az egyes földrajzi térségek közötti arányok terén nem tartja jelentősnek bízva abban, hogy a földi
átlaghőmérséklet nem emelkedik 2 fokot meghaladó mértékben. Ezen belül, a változás leginkább a nap- és a
bioenergia területi arányait módosíthatja, míg a vízenergia talán összességében nyerhet is valamelyest a víz
körforgásának gyorsulása miatt. Ugyanakkor, a Jelentés szorgalmazza a klímaváltozás ilyen hatásainak további
vizsgálatát.
Megújulók és a fenntartható fejlődés
Az elektromos energia megújuló energiaforrásokból egy-két nagyságrenddel kevesebb széndioxid
kibocsátásával megtermelhető, mint a hagyományos fosszilis energiaformákból. A teljes életciklus minden
járulékos kibocsátását figyelembe vevő számítások mediánja szerinti szén-dioxid felszabadulását a 10.3 táblázat
mutatja be. (A számszerű becslések mediánja az az érték, amelynél kisebb és nagyobb becslés azonos arányban
fordult elő.) E számok nem tartalmazzák sem a szén-dioxid felszín alá juttatásával elérhető csökkentést, sem a
bio- és a vízenergia források kihasználásával járó földhasználati változások kieső szén-dioxid lekötését.
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További ismert előnye a megújuló energiaformáknak, hogy értelmes gazdasági tevékenységet és munkaalkalmat
teremt olyan térségekben, ahol ez más módokon kevésbé lehetséges. Emellett, a Világban ma még 1,4 milliárd
ember nem jut elektromos áramhoz és 1,3 milliárd ember számára a tűzifa elégetése az egyetlen energiaforrás.
Számukra a korszerű megújuló energiaformák terjedése az életminőség egyértelmű javulását ígéri. A megújuló
energiaformák általában biztonságosabb (egyenletesebb, zavartalanabb) energiaellátást is ígérnek, bár itt a
hálózatba juttatás körülményei sok helyen fejlesztésre szorulnak.
10.3 táblázat: A megújuló energiaforrásokból termelt elektromos energiatermelés üvegházgáz kibocsátása a
hagyományos forrásokhoz viszonyítva, számításba véve a teljes életciklus minden költségét a szénmegkötés
lehetősége nélkül. A mediánt képező becslések száma 8-10 (földhő, óceáni energia) és 226 (bioenergia) között
ingadozik. A számok a Döntéshozói Összefoglaló 8. ábrájáról leolvasott, kerekített értékek.
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További előnye a megújuló energiaforrásoknak, hogy jelentősen csökkenti a légszennyezettséget, különös
tekintettel a lakásokon belüli levegőminőségre. Előnyös, hogy megújuló energiaformáknál nem jelentkezik a
vízhez, mint hűtőfolyadékhoz való hozzáférés, mint korlátozó tényező. A térben megosztott energiatermelés
általában kisebb baleseti és terror-kockázatot jelent a hagyományos forrásoknál, bár a vízenergia termelés
kockázatai külön odafigyelést és speciális megoldásokat igényelnek.
A megújulók költségei
A Jelentés megállapítja, hogy az egységnyi energia kitermelésének költsége a megújuló energiaforrások
többségéből ma még magasabbak, mint a hagyományosaké. A teljes életciklusra vetített költségek ugyanakkor
több esetben már versenyképesek anélkül is, hogy a környezet és a biztonság szempontjából keletkező előnyöket
(pl. helyesen megállapított adók formájában) bekapcsolnánk az ún. kiegyenlített költségszámításba.
Nagyon szemléletes a DÖ 5. ábrája, amely megmutatja, hogy egyes megújuló energiaforrások költségei már ma
is beleesnek abba a sávba, amennyibe ugyanennyi energia kitermelése kerül a hagyományos energiaforrások
felhasználásával. Ez utóbbi egy széles sáv, amelybe az óceáni energiából és a napenergiából kinyert elektromos
áram kivételével minden megújuló energiacsoportból beleesik már ma is legalább egy megoldás
költségbecsléseinek a mediánja. Az ábra lényegét a 10.4 táblázat mutatja be, amelyben az összehasonlítást
szintén a mediánok alapján rögzítettünk.
10.4 táblázat: Az egyes megújuló energiaforrások kitermelési költségei a hagyományos energiaforrásokhoz
viszonyítva. Több megújuló energiaforma költsége már ma is versenyképes a hagyományos energiaforrásokkal!

Elektromos áramtermelés

Hőenergia-termelés

Üzemanyag-termelés

Biomasszából áram

Biomasszából hőtermelés

Biomasszából üzemanyag

Két típusa versenyképes, három Mind a négy típusa versenyképes
típus drágább
Napkollektor
107
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Négy típusa versenyképes, egy típus
drágább

Éghajlatváltozás, hatások, válaszadás

Napenergia áramtermelésre

Mindkét típusa versenyképes

Mind a négy típus drágább

Földhőből hőtermelés

Földhőből elektromos áram

Mind az öt típusa versenyképes.

Mindkét típus versenyképes
Vízenergia
Egy típusa van, ez versenyképes
Óceáni energia
Egy típusa van, ez drágább
Szélenergia
Egy típusa versenyképes, egy másik
drágább.
Ezek az ár-arányok energiaformánként eltérő ütemben bár, de tovább javulnak. A hagyományos energiák
árainak a kitermelési kihívásokból és más, nem mindig teljesen értett okokból származó, drasztikus emelkedése
mellett, ebben szerepet játszik a megújuló energiaformák árainak ún. tanulási görbéje is. Ez azt jelenti, hogy
minél többet termelünk egy adott formából, annál olcsóbb lesz a következő, újabb energia-mennyiségek
kitermelése. A legnagyobb csökkenést e téren a fotovoltaikus elemek mutatják, amelyek költsége 1976 és 2010
között az egy hatvanad részére csökkent. Különösen látványos a válsággal terhelt utóbbi két év fejlődése,
amelyen belül a fajlagos költség az egyharmadára csökkent! Ugyanekkora 2-4-szeres csökkenéshez a tengerparti
szélenergia esetében bő húsz évre, a bioenergia brazíliai példáján harminc évre volt szükség.
Epilógus
E sorok írója számára a bemutatott Speciális Jelentés meggyőző bizonyítéka annak, hogy a megújuló
energiaformák terjedése immár megállíthatatlan, és nem túlzás az a jövőkép sem, amely szerint 2050-re a Világ
energiatermelésének 80 %-a megújuló energiákon fog alapulni.

13. 11. Az éghajlati ugrás elkerülésének feltételei
13.1. 11.1 A klímaváltozás mérséklése
Rátérve a nem fosszilis energiákra, ebben a pontban a megújuló energiák között elvi, vagy gyakorlati okból nem
említett néhány típust tekintjük át.
A nuklerás hasadáson alapuló, ismertebb nevén atomenergia adja ma a világ elsődleges energiatermelésének
6%-át. Ezen belül, ha csak az elektromos energiára fókuszálunk, úgy ez az arány már 17%. Az előállítási
költségek világ-átlagban ma még mintegy 20 %-kal magasabbak a szén-alapú áramtermelésnél, de ez a
különbség tovább csökkenhet, vagy akár el is tűnhet, ha az emberiség meg tudja majd adóztatni a szén-dioxid
kibocsátást. Ugyanakkor, az atomerőműveket nagyban fenyegeti a nemzetközi-terrorizmus, a fegyverként való
felhasználás kísértése, valamint egy általános technikai fejlettségi, illetve politikai stabilitási szint alatt az
emberiség egészét érintő kockázat lenne e technológia elterjesztése. Emiatt már jóval a Csernobil-i baleset előtt,
az 1970-es évek közepén csökkeni kezdett a meglévő kapacitások bővítése, s az új atomerőművek építésének
üteme.
Az atommag-egyesülésen alapuló, teljesen más fizikai elvű energiatermelés ma még csak elvi lehetőség,
elsősorban a reakció szabályozása, mederben tartása okoz gondokat.
Az óceánok felszínközeli rétegeiben raktározott hőtartalom kihasználása elvben hatalmas, megújuló energiakészletet jelent. De a jól szállítható elektromos energiává való hatékony átalakítás még megoldatlan, valamint a
zord óceáni környezetben a berendezések megbízható működését csak magas költségek árán lehetne fenntartani.
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A hullámok, az ár-apály ingadozás és a tengeráramlások energiáinak kinyerése is évszázadok óta foglalkoztatja
a mérnököket. Bár itt-ott már folynak kísérletek, úgy tűnik ezen energiák sűrűsége alacsonyabb a jól ismert
megújuló energiákhoz képest. Mindeddig a magas költségek sem tették lehetővé, hogy az óceánok mechanikai
energiáit érdemben felhasználható, megújuló energiaforrásoknak tekintsük.
A globális klímaváltozás korlátozásának egyik nyilvánvaló eszköze a megújuló energiaforrások részarányának
növelése. Főként azoké, amelyek nyomán egyáltalán nem keletkezik üvegház-gáz, de a fosszilis
energiaforrásokhoz képest előnyös a biomassza-égetés is, feltéve, hogy ez valóban ilyen céllal ültetett növények
felhasználásával történik.
A szélenergia ma még világszerte alig 0,05%-át teszi ki a teljes- és kevesebb, mint 0,2%-át az elektromos
energia-termelésnek. Ugyanakkor, ez a leggyorsabban növekvő ütemű forrása az elektromos energiának. Az
energiatermelés költségei, ugyancsak világszerte, nemrég még 20-30 %-kal magasabbak voltak a hagyományos
szén-, vagy gáz alapú termeléshez viszonyítva. De az utóbbi években a fajlagos költségek jelentősen
csökkentek. A különbség nemsokára úgy is eltűnik majd, ha figyelmen kívül hagyjuk az államok
energiapreferencia célú hozzájárulásait (adómérséklés, preferált hatósági ár, stb.). A világszerte felhasznált
szélenergia a mainak a sokszorosa lehet, bár a mérsékelten szeles területek, illetve az energia forrása és
felhasználása közötti racionális távolság bizonyos korlátokat szab az elterjedésnek.
A napenergia mintegy 0,1 %-át adja a világ elektromos energia-termelésének. (Ez tehát mintegy fele a
szélenergia járulékának, s még inkább eltörpül a teljes energia-termelés viszonylatában.) Annak, hogy a
mindenhol rendelkezésre álló napenergia esetén is csak ilyen kicsik az arányok, az a fő oka, hogy ma még
drágán lehet azt elektromos energiává alakítani.
A közvetlen elektromos energiává alakítás költsége fotovoltaikus elemekkel jellemezően 3-5-szörösen,
napkollektorokkal (előbb hővé alakítva) mintegy kétszerese annak, mint amennyiért hagyományos szén-alapú
energiához juthatunk. Az árviszonyok átalakulása ennél a forrásnál is az energiatermelés megtöbbszörözését
ígéri. A közvetlen elektromos energiává alakítási módszerek közül elsősorban a fotovoltaikus eljárások terén
vannak ígéretes eredmények.
A bioenergia, ideértve annak hagyományos (tűzifa, terméshulladék, stb.) és az ipari jellegű (bioüzemanyag)
formáját, együttesen 11%-át adja a világ energiatermelésének. Ezek az energiaformák természetesen mind
széntartalmúak. Ezért, a szén-dioxid kibocsátás szempontjából csak akkor tekinthetők semlegesnek, a
kibocsátást nem növelőnek, ha az e célra telepített energia-ültetvények legalább annyi széndioxidot elnyelnek,
mint amennyi ezen anyagok elégetésekor a levegőbe kerül. (Nem ismert, hogy a fenti 11%-ból mennyi az
energetikai céllal ültetett, CO2-semleges források részaránya.) A bioenergia mennyisége is növekedhet, ám
ennek határt szab a földterületek más irányú, a világ nagy részén még a növekvő népesség élelmiszerének
megtermelésére koncentráló, kihasználtsága. További korlát lehet a rendelkezésre álló víz mennyisége, mely
egyre több térségben okoz gondot. A bioüzemanyag egyszer a közlekedés energia-igényének jelentős hányadát
képes lesz kiváltani, de ehhez még jelentősen növelni kell a termelés mennyiségét és a konverzió hatékonyságát.
A vízienergia világszerte 17%-át adja az elektromos energia-termelésnek. Az energia kinyerésének és a
felhasználás helyéig juttatásának a költségei nagyon helyfüggőek. A leginkább gazdaságos helyeket ugyanakkor
már nagyrészt kiaknázták, ezért, valamint az újabb gátrendszerek és tározók miatti társadalmi ellenérzések és
félelmek miatt, a vízi energia maximális bővülése sem fogja elérni a mai mennyiség háromszorosát.
A geotermális energia, amely elsősorban hasznos hőt és gőzt biztosít egyes helyeken, de elektromosságot is
termel bizonyos pontokon, összességében a világ energiatermelésének kevesebb, mint 0.1%-át szolgáltatja. Ahol
bőségesen van a felszín alatt forró víz és gőz (pl. Izlandon), ott a költségek versenyképesek a fosszilis
energiafajtákéval. Ám az ilyen helyek száma kevés a világon, ezért a geotermális energia kihasználása akkor
fokozódhat a mai szint sokszorosáig, ha sikerül technikai és gazdasági értelemben megoldani a nagy mélységek
energiájának felszínre hozatalát.
Jelentős a bizonytalanság a megújuló energiák változásainak előjelét illetően. Mivel a szél-, a napenergia, és a
vízi energiát vezérlő csapadék egymással kevéssé korreláló meteorológiai elemek, a biomassza pedig integrálja
az utóbbi két, egymással inkább ellentétes hatást, ez bizonyos stabilitást előlegez a megújuló energiák
összességének a klímaváltozással szemben.
Ezen belül a potenciálisan kinyerhető szél-energia inkább csökken, a napenergia egyértelműen növekszik a
felmelegedéssel párhuzamosan. A vízi energia hazai csapadék-forrásai gyengülnek, az ebből eredő átlagos
vízkészlet-csökkenés tíz százalékokban kifejezhető. A határon túli csapadék a Duna vonatkozásában inkább nő,
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a Tiszáéban csökken. A biomassza a klímaváltozás hatására kezdetben százalékos, tíz %-os nagyságrendben
csökken, de ezt legalább részben ellensúlyozza a magasabb szén-dioxid koncentráció. Megnőhet, ugyanakkor,
pl. az erdőtűz kockázata, ami az átlagos biomassza produkciót is gyengíti. A változások előjele és nagysága a
globális változás mértékétől, az energiaforrás jellegétől és az évszaktól függően is változik.
Külön-külön egyik éghajlati eredetű változás sem olyan mértékű, hogy annak a kiaknázási lehetőségeit a
következő évtizedek éghajlati változásai döntően befolyásolnák.

13.2. 11.2 További lehetséges kibocsátás-mérséklő intézkedések
Amint erre a 10. fejezetben is rámutattunk (10.4 ábra) a megújuló energiák csak egyik összetevői lehetnek a
kibocsátás mérséklésének. A további lehetőségeket a 11.1 táblázatban listázzuk, anélkül, hogy ennek
lehetőségeit részletesen taglalnánk. Megjegyezzük azonban, hogy erre a témára a 12. fejezetben még
visszatérünk.
11.1 táblázat: A kibocsátás-mérséklés reális lehetőségei. (IPCC 2007, WG-III: Döntéshozói Összefoglalók DÖ3. 68. o. Táblázat.)
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13.3. 11.3 Kormányközi egyezmények és szervezetek
A tananyagban magyarázat nélkül szerepelnek az alábbi egyezmények és szervezetek:
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményt 1992. júniusában írták alá Rióban. A Magyar Köztársaság az
ENSZ Főtitkáránál 1994. februárjában jegyezte be csatlakozását, a Keretegyezmény nemzetközi szinten 1994.
márciusában emelkedett jogerőre. A Keretegyezmény célja: „2. Cikkely, Célkitűzés: Ezen Egyezménynek és
minden kapcsolódó - a Felek Konferenciája által elfogadásra kerülő - jogi dokumentumnak a végső célja az
Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az üvegház-gázok légköri koncentrációinak stabilizálása
olyan szinten, amely megakadályozná az éghajlati rendszerre gyakorolt veszélyes antropogén hatást. Ezt a
szintet olyan időhatáron belül kell elérni, ami lehetővé teszi az ökológiai rendszerek természetes
111
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Éghajlatváltozás, hatások, válaszadás

alkalmazkodását az éghajlatváltozáshoz, továbbá, ami biztosítja, hogy az élelmiszer-termelést az
éghajlatváltozás ne fenyegesse, valamint, ami módot nyújt a fenntartható gazdasági fejlődés folytatódására.”
Napjainkra gyakorlatilag minden állam csatlakozott a Keretegyezményhez, amelynek már 2004 közepén is 188
állam, továbbá az EU volt a részese. Jelenlegi fő erőfeszítése a 2012-ben lejáró Kiotói Jegyzőkönyv megújítása,
mégpedig azt jelentősen meghaladó, érdemi kibocsátás-csökkentési vállalásokkal. Az erre 2009 decemberében,
a Koppenhágai Klímacsúcson tett világméretű kísérlet kudarcot vallott. A következő lehetőség 2010 végén
Mexikóban volt, mely szintén nem hozott látványos sikereket.
A Keretegyezményhez csatlakozó Kiotói Jegyzőkönyvet 1997 decemberében fogadták el. A Jegyzőkönyv
kötelező jogi formában tartalmazza a fejlett és átalakuló gazdaságú országok kötelezettségvállalásait. A
csatlakozó országok az üvegházgáz kibocsátás átlagosan 5,2 %-os csökkentését vállalták a 2008-12 évek
átlagában az 1990. évi (hazánk esetében az 1985-87-es) szinthez képest. Az egyes országok vállalásai nagyon
különbözőek, sőt a Jegyzőkönyv elismeri, hogy a fejlődő országok kibocsátásai tovább növekedhetnek, ha ez
szükséges a fejlődésükhöz. A megvalósítás érdekében számos kiegészítő megoldást fogadtak el. Például
lehetővé vált a szén-dioxid megkötését segítő erdőtelepítések beszámítása. Mód van arra is, hogy egy fejlett
ország a más országba telepített beruházással elért csökkentést a saját teljesítéseként könyvelje el („kvótakereskedelem” formájában). A Jegyzőkönyv 2005. február 16-án lépett érvénybe. Mivel a Jegyzőkönyvben
elfogadott korlátozás csupán töredéke a változás megállításához szükséges mértéknek, a Részes Felek folytatják
az egyeztetést.
Az ENSZ 1988-ban hozta létre a Klímaváltozási Kormányközi Testület-et (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) a WMO és az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) irányítása alatt. Jelenlegi
feladatkörében a Testület: „Értékeli a klímaváltozás hatásairól, a tudományos eredményekről, a korlátozási és
alkalmazkodási alternatívák gazdasági aspektusairól rendelkezésre álló információkat. Kérésre tudományos,
technikai és társadalmi-gazdasági tanácsokat ad az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek
Konferenciájának.” Alapítása óta az IPCC négy átfogó Helyzetértékelő jelentést (1990, 1995 2001 és 2007),
speciális jelentéseket, illetve módszertani kiadványokat állított össze. Ezek többsége a szakirodalom alapvető
forrásává vált. Az IPCC legutóbbi átfogó jelentése (2007) minden korábbinál egyértelműbben úgy foglalt állást,
hogy az éghajlatban eddig észlelt változásokért jelentős mértékben magunk vagyunk felelősek, és ha nem
történik meg a kibocsátások jelentős csökkentése, akkor már a jelen évszázad közepére lényeges változások
mehetnek végbe a földi éghajlatban, a globális környezeti rendszerben. A következő átfogó jelentés 2014-ben
várható.
Megalakulása óta az IPCC négy értékelő jelentést adott ki. Az első Értékelő Jelentés (1990) után a WMO és
UNEP között tárgyalások kezdődtek az Éghajlatváltozási Keretegyezményről, amit azután 1992-ben az ENSZ
Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferenciáján (UNCED) Rióban írtak alá. A Második Értékelő Jelentés
(1996) hozzájárult az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC – United Nation Framework
Convention on Climate Change) Kyotoi Jegyzőkönyvének (Kyoto Protocol) megtárgyalásához. A Harmadik
Értékelő Jelentést 2001-ben fogadta el az IPCC illetékes testülete. Ez a Jelentés a korábbinál meredekebbnek
mutatta be a várható változásokat azután, hogy a Második Jelentés enyhített a prognózisokon, elsősorban azért,
mert kissé túlértékelte az aeroszolok akkorra felismert hűtő hatását, és annak várható jövőbeli alakulását. A
Negyedik Jelentés 2007-ben még egyértelműbben bizonyította, hogy legalább az utóbbi fél évszázad
melegedésért nagy (a hivatalos megfogalmazás értelmében legalább 90 %-os) valószínűséggel az emberiség a
felelős.

13.4. 11.4 Hazai körkép: A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
(2008)
Ritkaság, hogy egy tudományos kérdésben egy közigazgatási dokumentumra hivatkozzunk. De most ezt
tesszük, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia címen elfogadott Országgyűlési Határozat
(http://www.kvvm.hu/cimg/documents/nes080214.pdf) tekintetében. E 114 oldalas dokumentumot ugyanis
kompetens tudósok fogalmazták és szakpolitikusok szerkesztették olyanná, hogy azt a Parlament 2008. március
17-én egyhangú szavazással érvénybe léptette.
A NÉS tudományos előkészítését a VAHAVA (VÁltozás–HAtások–VÁlaszadás) néven ismert, országos
kutatási projekt végezte el, amelynek vezetője Láng István akadémikus volt. A Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégia (NÉS) elkészítését az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 3. §-ának rendelkezése írja elő. A NÉS célkitűzéseit
2008 és 2025 között kétévenként kidolgozandó Nemzeti Éghajlatváltozási Programok hivatottak megvalósítani.
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A NÉS hazánk középtávú klímapolitikájának három fő cselekvési irányát jelöli ki:
1. az éghajlatváltozást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentése, és növekedésének megelőzése érdekében. Az
üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését az összes energiafelhasználás csökkentésével együtt kell
megvalósítani úgy, hogy a termelés és fogyasztás szerkezete a kevésbé anyag- és energia-igényes irányba
változzon;
2. a már elkerülhetetlen éghajlatváltozás kedvezőtlen ökológiai és társadalmi-gazdasági hatásai elleni
védekezésnek, az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodóképesség javításának legfontosabb
elemeit tartalmazza; valamint
3. az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítását és a klímatudatosság erősítését.
A NÉS tehát célként tűzi ki a meglevő szaktudás terjesztését és a témáról folytatott társadalmi gondolkodás
erősítését. Ugyanakkor nem tekinti önálló célnak az éghajlatváltozás, a hatások és a mérséklés problémáinak
tudományos megismerését. A cselekvés alapját képező tudás fejlesztését azonban az eredményes végrehajtás
feltételeként deklarálja, s felhívja a figyelmet ennek érvényesítésére projekt-alapú támogatási rendben.
Ugyancsak leszögezi a NÉS, hogy szükséges a releváns adatbázisokat fejleszteni, s a „válaszadás” számára
hozzáférhetővé tenni.

13.4.1. Az éghajlat változásai Magyarországon
Az éghajlat globális alakulásával párhuzamosan egyértelmű változások mutathatók ki a hazai hőmérsékleti és
csapadékviszonyokban is. A NÉS azonban nem e trendek extrapolációira támaszkodott, hanem egy
megalapozottabb forrást, az Európai Unió PRUDENCE programjának eredményeit használta fel. E kutatás
során 9 finom felbontású, számítógépes klímamodellben végeztek számításokat a 2071−2100 időszakra,
valamint az 1961-1990-es alapidőszakra. E modellbeli változások átlagos hazai eredményeit az alábbi táblázat
szemlélteti, amelyben a modellekben kiszámolt változásokat a projekt szerzői vonatkoztatták 1°C globális
átlagos melegedésre, ami 2025 körül várható.
11.2 táblázat Az 1 °C globális melegedés esetén várható változások hazánkban (NÉS, 2008)

Hazai változás 1 oC Éves
globális
melegedés
esetén

Tél

Tavasz

Nyár Ősz

Hőmérséklet (°C)

1,4

1,3

1,1

1,7

Csapadék (%)

-0,3

9,0

0,9

-8,2 -1,9

1,5

Az 1°C globális melegedést kísérő magyarországi éves csapadékösszeg gyakorlatilag változatlan. Ugyanakkor,
a csapadékváltozás megoszlása az egyes évszakok nagyon egyenetlen. Nyáron számottevő csökkenés, míg télen
hasonló arányú (de a kb. fele akkora alapérték miatt jóval kisebb abszolút mértékű) növekedés várható.
Távolabbra 2071-2100-ra tekintve, hazánkban minden évszakban jelentős melegedés várható, amelynek mértéke
nyáron a legnagyobb (4−5°C), tavasszal a legkisebb (3−3,5°C). A csapadék mennyiségében mind nyáron, mind
télen a változás mértéke meghaladhatja a 30−35%-ot.
A modellek szerint a csapadékhullás intenzitása átlagosan nőni fog, ám csökken a csapadékot adó napok
gyakorisága. Más szóval, mind az esetenként heves csapadékot adó záporok, mind az aszály kockázatát fokozó,
száraz időszakok gyakoribbá válhatnak, ha az éghajlat a modellek számításainak-, egyben a 20. századi hazai
méréseknek is megfelelően alakul.

13.4.2. Az üvegházgáz kibocsátás korlátozása
Az 1992-ben aláírt ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) cselekvési keretet nyújt a nemzetközi
összefogáshoz. Ebben a fejlett ipari országok vállalták, hogy üvegházgáz kibocsátásaik 2000-ben nem haladják
meg az 1990-es szintet. Hazánk 6 százalékos csökkentést vállalt, de nem 1990-hez, hanem a
Keretegyezményben részünkre, mint átalakuló gazdaságú ország részére engedélyezett, 1985−1987 évek
átlagához képest. Ebben a három évben az üvegházgázok kibocsátásának mértéke 113 millió tonna volt, ami a
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nehézipar összeomlását követően, 2005-re 76 millió tonnára, vagyis a kiotói vállalásnál 24,6 %-kal alacsonyabb
szintre csökkent, ám ezen belül, 1992 óta lényegében nem változott.
A NÉS az üvegházhatás mérséklésének alábbi lehetőségeit fogalmazza meg az egyes szektorokban:
Az energiaszektor kibocsátásai az alábbi módon csökkenthetők:
1. energiahatékonyság növelése (fajlagos energiafelhasználás-csökkentés);
2. energiatakarékosság növelése (az energiafogyasztás csökkentése);
3. a megújuló (szél-, nap- bio-, vízi- és geotermikus) energiaforrások térnyerése;
4. szén-dioxid megkötési technológiák alkalmazása, elsősorban erdőtelepítéssel, később esetleg a gázok
tározókba mentésével;
5. tüzelőanyag-váltás, azaz a kis fajlagos CO2-kibocsátású tüzelőanyagok alkalmazása.
A közlekedési kibocsátások csökkentése
1. a közlekedési-szállítási igények ésszerűsítésével, mérséklésével;
2. a kerékpáros, gyalogos közlekedés bővítésével;
3. a tömegközlekedést használók arányának javításával;
4. környezetbarát közlekedési-szállítási módok (vasút, belvízi hajózás, stb.) népszerűbbé válásával valósulhat
meg.
A kibocsátás csökkentése a mezőgazdaságban
1. a földhasználat-váltás megvalósulása;
2. a biogáz felhasználás elterjesztése;
3. a szállítások és az anyagmozgatás ésszerűsítése;
4. és környezetkímélő növénytermesztési gyakorlattal lehetséges.
Az ipar sokféle tevékenységében a kibocsátás csökkentése összefoglalóan
1. a közvetlen tüzelőanyag igénye és máshol megtermelt hő mérséklődő fogyasztása;
2. a gyártástechnológiai célú villamos energia fogyasztása terén kezdeményezhető.
A hulladék lényegében elpazarolt anyag, amelynek újra előállításához energia szükséges. Így
1. a hulladék hasznosítása és újra felhasználása;
2. a hulladékszegény termékek használata hozzájárul a klímaváltozás lassításához.
Az erdészet széndioxid-megkötő képessége (elnyelése) fokozható
1. a természetes erdődinamikai folyamatokra alapozott módszerek alkalmazásával;
2. a hagyományos és energiatakarékos fakitermelési és szállítási technológiákkal;
3. és új erdők telepítésével.
Azt, hogy a kibocsátás mérséklése szempontjából melyik fenti cél elérése a legfontosabb, az évenkénti Nemzeti
ÜHG Kibocsátási Leltár ad tájékoztatást. Eszerint, az éghajlatváltozás mérséklésében az energiaszektornak kell
döntő szerepet játszania, amely 2005-ben 61%-ban részesedett az üveggázok hazai kibocsátásából. Második a
közlekedési ágazat 16%-kal, s ez az egyetlen szektor, ahol sem a kibocsátás, sem a részarány nem csökken
(1985-ben, még csak hat százalék volt). A mezőgazdaság részesedése 10%, a nem energetikai iparágaké 7%,
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míg a hulladékgazdálkodásból, és a szennyvízkezelésből további 6% keletkezik. Az erdők ugyanakkor 7 %-kal
képesek csökkenti a más szektorokban keletkezett kibocsátást.

13.4.3. Alkalmazkodás a változó éghajlathoz
A klímavédelemben az alkalmazkodás, tudományos nevén adaptáció az éghajlatváltozással összefüggő hatások
és károk mérséklését és a klímaváltozás iránti érzékenység csökkentésére tett erőfeszítéseket jelenti. A NÉS a
hazai kutatási előzmények alapján az alábbi területekre gyakorolt hatásokat vázolja:
1. természetvédelem;
2. emberi környezet, humán egészségügy;
3. vízgazdálkodás;
4. mezőgazdaság: növénytermesztés, állattenyésztés, erdőgazdálkodás;
5. területfejlesztés, településfejlesztés és épített környezet.
A NÉS emellett leszögezi, hogy végrehajtás során az alkalmazkodási fejezetet más szektorokra, elsősorban a
turizmusra, a biztonságpolitikára és a várostervezésre is ki kell terjeszteni. Terjedelmi okokból e jegyzetben
csak egyetlen terület legfontosabb hatásainak felsorolását mutatjuk be.
Hazánk természetes élővilágában a klímaváltozás hatására az alábbi változások várhatók:
1. az égövre jellemző vegetáció határainak eltolódása;
2. a társulások és táplálékhálózatok átrendeződése;
3. a természetes élővilág fajainak visszaszorulása, különösen az elszigetelt élőhelyeken;
4. hosszú távon a biológiai sokféleség csökkenése;
5. inváziós fajok terjedése, új inváziós fajok (pl. kártevő rovarok és gyomok) megjelenése;
6. az élőhelyek szárazabbá válása, (pl. vizes élőhelyek eltűnése, homokterületek sivatagosodása);
7. ökoszisztéma funkciók károsodása;
8. a talajok kiszáradása, a talajban lezajló biológiai folyamatok sérülése;
9. a tűzesetek gyakoribbá válása.

13.5. 11.5 Záró gondolatok
Látható, hogy tudományosan egyetértés van abban, hogy bolygónk éghajlata csak úgy stabilizálható, ha
folytatódik a globális felmelegedés mérséklésének az 1992-es Éghajlatváltozási Keretegyezménnyel
megkezdett, majd az 1997-es Kiotói Jegyzőkönyvben továbbfejlesztett folyamata. Az is világos, hogy az
ezekben megfogalmazottaknál sokkal gyorsabb mérséklésre van szükség a jövőben ahhoz, hogy elkerüljük a
veszélyes következményeket.
Ugyanakkor, kevéssé értékelhető, hogy az elvárt lépések milyen alapvető átalakulást hoznak a gazdaságban. Ma
nehéz eldönteni, hogy ezek a lépések lendítőkerekei, vagy visszahúzó kötelezettségei lesznek-e a fejlődésnek.
Ugyanakkor, a mérséklési elvárások világszerte akkor tudnak csak megvalósulni, ha a gazdaság megannyi
érintett ágazata rálel arra az útra, amitől a kapcsolódó technológiák lendítő kerekekké, a versenyképesség
zálogaivá válhatnak. A fentiekben még nem szóltunk a „fenntarthatósági piramis” harmadik csúcsáról, az
ellátásbiztonság egyenrangú szempontjairól, ami már egy külön fejezet illetve tantárgy témája lenne.
Ezzel kapcsolatos az ENSZ nem régiben közreadott „Szembeszállás a klímaváltozással” című, s a nagyon
beszédes „a kezelhetetlen elkerülése és az elkerülhetetlen kezelése” alcímet viselő jelentése. Ez sorba veszi a
klímaváltozás korlátozása és a hozzá való alkalmazkodás megannyi feladatát.
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Az ENSZ 2000-ben megfogalmazott nyolc célt, amelyek megoldását az emberiség legnagyobb feladatának
tekinti. E célok, amiket az ENSZ 2015-ig el kíván érni, a következő: 1. A szélsőséges szegénység
megszüntetése.
2. Az általános iskolai oktatás univerzálissá tétele.
3. A nemek közötti egyenlőség előmozdítása, a nők lehetőségeinek javítása.
4. A gyermek-halálozás visszaszorítása.
5. Az anyák egészségének javítása.
6. A HIV/AIDS, a malária és egyéb betegségek legyőzése.
7. A környezeti fenntarthatóság biztosítása.
8. Globális fejlesztési együttműködés kialakítása.
A jelentés ezek mellett nem kilencedik feladatként definiálja a klímaváltozás kezelését, de olyan tényezőnek
tekinti, amely döntően befolyásolja az alap-célok többségének teljesülését. Az ajánlások többsége az első
feladattal, a korlátozással („a kezelhetetlen elkerülése”) foglalkozik. Az alkalmazkodást az alábbi két csoportba
szedett feladatcsoport képviseli:
„1. Stratégiák kidolgozása a klíma már folyamatban lévő és jövőben bekövetkező változásaihoz való
alkalmazkodás megvalósítása érdekében a klímaváltozás feltételezhető következményeinek erőforrásgazdálkodásba és infrastruktúrafejlesztésbe való integrálásával, kötelezettség vállalás a föld legszegényebb
országainak és legsérülékenyebb közösségeinek megsegítésére a növekvő számú, klímaváltozással összefüggő
kár kezelése során:
• Részletes regionális értékelések kidolgozása a sérülékeny pontok meghatározása céljából, és prioritások
meghatározása a közösségek, az infrastruktúra és a gazdasági tevékenységek alkalmazkodási kapacitásának
növelése érdekében. A kormányok például úgy érhetik ezt el, hogy elkötelezik magukat az alkalmazkodás Local
Agenda 21 akcióprogramokba és a nemzeti fenntartható fejlődés stratégiákba való integrálása mellett.
• A víz, mint természeti erőforrás, a part menti infrastruktúra, az emberi egészség, a mezőgazdaság, és az
ökoszisztémák/biológiai sokféleség védelme céljából technológiák fejlesztése, stratégiák kidolgozása az
alkalmazkodás irányítására és a természeti katasztrófák megelőzésére.
• A lakosoknak gyakorlatilag a Föld minden táján komoly kihívásokkal kell majd szembenézniük. A „környezeti
menekült” új kategóriájának meghatározása, annak érdekében, hogy a természeti katasztrófák miatt menekülni
kényszerülők támogatási igényei előreláthatóbbá váljanak.
• Az újabb fejlesztések leállítása a jelenlegi dagály legmagasabb szintjénél kevesebb, mint 1 méterrel magasabb
part menti területeken, és egyéb magas kockázatnak kitett területeken (például a hazánkban nagy mennyiségben
megtalálható ártereken).
• Gondoskodás arról, hogy a védett területek kialakítása és a biológiai sokféleség megőrzése érdekében tett
erőfeszítések során a klímaváltozás hatásait is számításba vegyék.
• Korai figyelmeztető rendszerek fejlesztése az időjárási szélsőségek jobb előrejelzése érdekében, különösen a
legsérülékenyebb országokban és régiókban.
2. Városok klíma-rugalmas és üvegházgáz-barát módon történő fejlesztése és újjáépítése a legfejlettebb
technológiák, a föld, az édesvíz, valamint a tengeri, a szárazföldi és az energia erőforrásokkal való
gazdálkodásra vonatkozó legjobb gyakorlat felhasználásával:
• A városok modernizálása, a földhasználat és a közlekedési rendszerek tervezése (ideértve a tömegközlekedés
jelentőségének növelését) az energiafelhasználás és az üvegházhatású gáz-intenzitás csökkentése, valamint az
életminőség, és az adott régióban élők gazdasági sikerének növelése érdekében.
• Minden új épület helyi éghajlatnak megfelelő tervezése és kivitelezése.
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• A meglévő épületállomány fejlesztése az energiakereslet csökkentése és a pótlólagos erőmű- kapacitásokra
vonatkozó igény növekedésének lassítása érdekében.
• Az alacsonyabb energiát és kevesebb nem megújuló energiaforrást igénylő életstílus, alkalmazkodási
lehetőségek és egyéni választások népszerűsítése.” (CEU – Czakó Veronika fordítása)

14. 12. A kibocsátás mérséklés lehetőségei otthon és
útközben
14.1. 12.1 A lakossági kibocsátás részaránya a teljes
kibocsátásból
Azt, hogy a kibocsátás mérséklése szempontjából mely ágazatok tekinthetők a legfontosabbnak, illetve az
ágazatokon belül mely területekre célszerű koncentrálni, részben az egyes ágazatok abszolút kibocsátásai
alapján lehet eldönteni (minél nagyobb a kibocsátás, annál fontosabb az adott ágazat, illetve részterület), részben
pedig annak alapján, hogy milyen mértékben célozták az eddigi klímavédelmi politikák az egyes területeket. Az
első szempont szerinti kiválasztást segíti a 12.1 ábra, amely az egyes gazdasági szektorok energiafelhasználással
kapcsolatos kibocsátásait mutatja energiafajták szerinti bontásban. A legtöbb esetben az energiahordozó fajtája
jól utal a felhasználás területére is, így ez alapján kijelölhetők a kulcsterületek. Látható, hogy a lakossági szektornak szinte minden területen meghatározó, a közületi és ipari szektornak pedig több területen is jelentős a
szerepe. Szintén jelentős a benzin- és gázolaj-felhasználással kapcsolatos kibocsátás, ami a közlekedés
fontosságára utal. Egyértelmű a földgázfelhasználás fontossága, ami – tekintve annak egyébként fajlagosan
kedvezőbb kibocsátásait – közvetve a megújuló energiák nagyobb mértékű felhasználásra irányítja a figyelmet.

12.1 ábra Az egyes szektorok energetikai eredetű CO2 kibocsátásai energiafajták szerint (NÉS, 2008)
A 12.1 ábrán látható, hogy a lakosság igen nagy hányadban, összességében mintegy 30 %-kal részesedik az
egyes energiafajták kibocsátásából.
Ezzel összefüggésben, az alábbiakban felsorolunk néhány lehetőséget, amivel csökkenteni lehet ezt a
kibocsátást úgy, hogy ezzel egy időben az energiaszámlánkat is csökkenteni tudjuk.
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14.2. 12.2 Otthoni lehetőségek
Az Európai Unió korábbi, „Változtass (Change)” programja (2006.) alapján a következő hasznos javaslatok
tehetők:
Tekerje le a fűtést!
1°C-kal csökkenő szobahőmérséklet eredménye 5-10%-os fűtés-megtakarítás és évi 300 kg-mal kisebb CO2kibocsátás.
Ne hagyja, hogy a meleg kiszökjön az ablakon!
Rövid ideig szellőztessen! Ha egész napra nyitva marad az ablak (akár csak egy kis nyílásnyira is), a 6 hidegebb
hónap alatt (10ºC vagy alacsonyabb külső hőmérséklet esetén) ez majdnem 1 tonna a többlet szén-dioxid
kibocsátás.
Programozza be a termosztátot!
Ha éjszaka, és amikor nincs otthon, alacsonyabbra állítja a hőmérsékletet 7-15%-os fűtésszámla megtakarítást
érhet el.
Kapcsolja le a villanyt, amikor nincs rá szüksége!
5 lámpa lekapcsolása évi 15-20 ezer Ft megtakarítást és évi 400 kg szén-dioxid kibocsátás csökkentést jelent.
Használjon energiatakarékos égőket!
Az energiatakarékos izzók ötször kevesebb villamos energiát fogyasztanak, és akár 10-szer hosszabb ideig
használhatóak, mint hagyományos társaik. Megvásárlásuk költségesebb, de teljes élettartamukra nézve
olcsóbbak.
Ne hagyja készenléti állapotban az elektromos készülékeket!
Egy 3 óra hosszan bekapcsolt TV, amely ezt követően a hátralevő 21 órán keresztül készenléti állapotban van,
ebben az állapotban fogyasztja az összes energia 40%-át.
Használjon ventillátort!
A légkondicionáló berendezések valóságos energiapusztítók: egy hétköznapi szobai légkondicionáló 1000 watt
teljesítménnyel működik, ami átlagosan 650g szén-dioxid-kibocsátást eredményez óránként.
Hőszigetelje megfelelően otthonát!
A falakon, tetőn és padlón keresztül távozó hő együtt, a fűtésveszteség több mint 50%-áért felel. Szigetelje a
meleg víztározóit, a központi fűtés csöveit, valamint a falak réseit, és helyezzen alumínium fóliát a radiátorok
mögé.
Fedje le edényeidet főzés közben!
Ha főzés közben az edényt lefedi, rengeteg energiát takaríthat meg. Még hatékonyabb, ha magas nyomású
főzőedényeket (kuktát), vagy gőzölőket használ: ezek körülbelül 70% energiát takarítanak meg.
Zuhanyozzon fürdés helyett!
A zuhanyzáshoz négyszer kevesebb energia szükséges. Az energia megtakarítás maximalizálásához használjon
kis vízátfolyású zuhanyrózsát, ami olcsó, és ugyanazt a komfortot biztosítja.
Hasznosítsa újra!
Az elhasznált üvegeket vigye a visszaváltókba, a papírt és kartondobozokat, műanyagot, fémdobozokat
válogassa külön a többi háztartási hulladéktól! Egy használt alumínium doboz újrahasznosítása tízszer kevesebb
energiát fogyaszt, mint egy új alumínium doboz legyártása
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Válasszon minél kevesebb csomagolóanyagba csomagolt terméket, és utántöltő termékeket!
Egy 1,5 literes üveg előállításához kevesebb energiára van szükség, és kevesebb hulladékot termel, mint három
0,5 literes üveg előállítása.
Hasznosítsa újra a szerves hulladékot!
A szeméttelepek az EU üvegházhatást okozó gázkibocsátásának körülbelül 3%-áért felelnek. Hasznosítsa újra a
szerves hulladékot. Ha a kertben van rá lehetősége, komposztáljon!
Váltson zöld energiára!
Jelenleg Európa villamos energiájának csak 14%-át állítják elő környezetbarát, megújuló energiaforrásokból,
(mint a szél, víz, fa, biogáz, napenergia stb.). Ha van rá lehetőség, helyezzen például napelemeket a háza
tetejére.
A munkába járáshoz az autó mellett, próbálkozzon más alternatívákkal! Kerékpározzon, gyalogoljon, használja
a tömegközlekedést!
Átlagosan az autóban elégetett 1 liter üzemanyag több mint 2,5 kg szén-dioxid-kibocsátást eredményez. Az EU
szén-dioxid kibocsátásának 10%-áért a személyautók felelősek.
Kerülje a rövid autóutakat!
Az üzemanyag-fogyasztás és szén-dioxid-kibocsátás aránytalanul magasabb, ha a motor még hideg.
Ha teheti, az autóját mossa kézzel!
Az autómosók sokkal több elektromos áramot és vizet használnak el, mint a hagyományos módszer.
Gondoskodjon a megfelelő gumiabroncs-nyomásról!
Ha a nyomás 0,5 bárral kisebb, a megnövekedett ellenállás miatt az autó 2,5%-kal több üzemanyagot fogyaszt és
2,5%-kal több szén-dioxidot bocsát ki.
Ne hagyja fenn autóján az üres tetőcsomagtartót!
A légellenállás és többletsúly következtében, akár 10%-kal is növelheti az üzemanyag-fogyasztást és széndioxid-kibocsátást. Amíg nem használja, szerelje le!
Ne siessen!
Ha 120 km/h sebességgel halad, az üzemanyag-fogyasztás 30%-kal magasabb, mint 80 km/h sebesség esetén.
Használja ritkábban a légkondicionálót!
Ha az autóban működik a légkondicionáló, az üzemanyag-fogyasztás és szén-dioxid-kibocsátás körülbelül 5%kal nő.
Közlekedjen vonattal!
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