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(Alkalmi) definíciók

• Klímatudomány: IPCC WG-I (2007, Scientific 

Basis), és ami azóta az első vonalbeli 

tudományos szakirodalomban megjelent

• Állítás: csak az IPCC ++ alapján, és csak a 

legfontosabbak (nem IPCC sorrendben 

hanem a másik oldal érveire válaszul)  

• Klímaszkeptikus: ugyanazt kutatja, ugyanarról 

érvel, természettudományos alapon 

• Érvrendszer: szokásos ellenérvek, amelyek 

rendre megjelennek a klímaváltozásról, 

annak okairól, folytatódásáról, stb.  



Egy rendezett szkeptikus kiadvány
http://www.climatechangereconsidered.org/

http://www.heartland.org/publications/NIPCC report/PDFs/NIPCC Final.pdf


Szkeptikusok érvei (kiemelések)

• 1. Nincs is változás (mérési hiba)

• 2. Van változás, de természetes eredetű 

• 3. Tökéletlenek a modellek, nem biztos, hogy 

folytatódik a melegedés

• Nem jelentős a melegedés (földtörténeti léptékben)

• Ha folytatódik is, több az előnye, mint a hátránya

• A műszaki haladás önmagában megoldja a kérdést

• Nem kényszeríthetjük a gazdaságot a saját 

törvényei ellen
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Két „paradoxon”
Poláris térségek: minden olvad és 

melegszik, kivéve az Antarktisz 

körüli tengeri jeget! Ózon-hatás?

Az utóbbi tíz évben megállt a melegedés! 

Van-e külső oka, vagy belső fluktuáció?

Az ENSO is tükrözi (l. egy későbbi ábrán.)
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2. Bizonyíték a klímaváltozás emberi eredére: „HÁTRAJELZÉS”



AZ UTÓBBI FÉL ÉVSZÁZAD MELEGEDÉSE 

CSAK AKKOR NEM EMBERI HATÁS, HA 

1. ERŐSEN TÚLBECSÜLT AZ ÜVEGHÁZ-

HATÁS ERŐSÖDÉSE

és

2. VALAMILYEN KÜLSŐ TÉNYEZŐ, VAGY 

BELSŐ INGÁS OKOZZA A VÁLTOZÁST. 

Ma mindkét ellenérv „igazolására” hallunk egy-egy előadást.



Külső tényező?

A naptevékenység a teljes energetikailag

aktív tartományban 1960 óta stagnál



Belső ingás? Van, de ritkán „szalad el”

a klíma belső ingás hatására

GCM-ek (IPCC, 2001) Paleoklíma rekonstrukció



HadAM3 túlbecsli a felső 

troposzféra vízgőztartalma

okozta negatív visszacsatolást

Jég-albedó pozitív visszacsatolás:

a modellek nagyon eltérnek

egymástól, többségük alul-

becsli az évszakos menet

szerint e visszacsatolást. 

Valószínű, hogy ez a klíma-

változás szerint is így igaz.

3. „TÖKÉLETLENEK A MODELLEK! „

AZOK, DE KÉT PÉLDA ARRA, HOGY 

EBBŐL NEM A KISEBB, HANEM  A 

NAGYOBB ÉZÉKENYSÉG KÖVETKEZIK!



Figure 3.20

Óceán feletti vízgőz-tartalom,

műholdakról RSS SSM/I 

Trenberth et al., 2005a nyomán.

Ugyanez a GFDL 

légköri modelljében, 

valós óceáni határ-

feltételekkel (SST)

VÍZGŐZ SZEREPE



A FELHŐZET SZEREPE:

A sugárzás-többletes területeken 

csökken, a veszteségeseken nő!

A 19 elérhető modellből származó megváltozások. A modellek évközi 

változékonyságával szemben szignifikáns változásokat pontozás jelöli.

(IPCC WG-I, 2007: Chapter 10, Supplement)



Ha csak kisugárzás lenne, 

annak paramétere

-3,2 Wm-2C-1 Az ábrán levő

visszacsatolások ezt az értéket módosítják.

Figure 8.14. Comparison of GCM climate feedback parameters 

for water vapour (WV), cloud (C), surface albedo (A), lapse rate 

(LR) and the combined water vapour plus lapse rate (WV + LR) in 

units of W m–2 C –1. (IPCC, WG-I)

Figure 8.14vízgőz felhő

Q = -λ .T

albedo labilitás  együtt

A vízgőz és a felhőzet

a GCM-ek szerint 

a változást erősítő folyamat! 
(„POZITÍV VISSZACSATOLÁS”)



BIZTOS-E, HOGY AZ EMBERI 

TEVÉKENYSÉG OKOZZA?

ΣΣ: NEM BIZTOS!  CSAK 

„NAGYON VALÓSZÍNŰ” 

(≥ 90 % : IPCC, 2007).



MAJD MEGLÁTJUK…

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

mika.j@met.hu


