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Az emberi beavatkozások következtében a légköri COAz emberi beavatkozások következtében a légköri CO22  
koncentráció 1750 óta 31 %-al (280 koncentráció 1750 óta 31 %-al (280 →→ 365 ppm), a CH 365 ppm), a CH44 151  151 
%-al (700 %-al (700 →→ 1745 ppb) nőtt, mai értékük a legmagasabb az  1745 ppb) nőtt, mai értékük a legmagasabb az 
elmúlt 420 ezer év soránelmúlt 420 ezer év során
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A földfelszín  átlaghőmérséklete 0,6 °C-al emelkedett a 20. A földfelszín  átlaghőmérséklete 0,6 °C-al emelkedett a 20. 
században: az 1990-es évtized a legmelegebb évtized, 1998 században: az 1990-es évtized a legmelegebb évtized, 1998 
pedig a legmelegebb év volt 1861 óta. pedig a legmelegebb év volt 1861 óta. 
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Következmények: Következmények: 
szélsőséges időjárási szélsőséges időjárási 
események → óriási események → óriási 
gazdasági károkgazdasági károk



Klímaváltozás hatása felszín alatti vizekreKlímaváltozás hatása felszín alatti vizekre

 Utánpótlódó mennyiségek változásaUtánpótlódó mennyiségek változása
 Párolgás és növények párologtató hatásának Párolgás és növények párologtató hatásának 

(evapotranspiráció) megváltozása(evapotranspiráció) megváltozása
 Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák károsodásaFelszín alatti vizektől függő ökoszisztémák károsodása
 Felszín alatti - felszíni vizek kapcsolataFelszín alatti - felszíni vizek kapcsolata
 A felszín alatti vízbázisok eredeti állapotára gyakorolt hatásA felszín alatti vízbázisok eredeti állapotára gyakorolt hatás

Különböző hidrogeológiai rendszerek különbözőképp reagálnakKülönböző hidrogeológiai rendszerek különbözőképp reagálnak



Karszt területek

Nyári vízhiányok a csökkenő 
beszivárgás miatt

(vízvisszatartás, vízkorlátozás, 
alternatív források)

A vastag háromfázisú lösz miatt lassan 
reagáló rendszer, tendencia 
meghatározásához vízháztartási 
modellezés szükséges 

Völgytalpakon káros 
vízszintcsökkenések, kiszáradások 
(legmélyebb helyzetű FAVÖKOK 
védelme, levezető árkok 
megszüntetése, vagy öntözés)

Löszös dombvidékek



Homokhátságok

Vizsgálandó az utánpótlódás, 
növényzet megváltozásának 
hatása a dombhátakon. 

A laposokban talajvízszint-
csökkenések, bepárlódások, 
növényzetváltás.

Magas talajvízállású
   síkvidéki területek

Csökkenő vízszintek a növekvő 
párolgás és csökkenő utánpótlás miatt. 
Többlet ivóvíz-igények ivó-, és 
mezőgazdasági céllal, további 
készletfogyások. 

Ökoszisztémák veszélyeztetése. 
Sérülékenység fokozódása.



Klímaváltozás és emberi tevékenység együttes hatásaKlímaváltozás és emberi tevékenység együttes hatása

Szárazság

Csökkenő 
vízszintek

Talajban végbemenő 
változások

Növényzet 
változása

Növekvő 
hőmérséklet

Növekvő 
öntözés

Növekvő 
ivóvízigény

Túlzott 
vízemelés

Területhasználat 
változása

Gazdasági 
változások





Klíma → litoszféra, atmoszféra, hidroszféra és bioszféra 
kölcsönhatása, visszacsatolási folyamatok



Klímaváltozások: Klímaváltozások: múlt,múlt, jelen,  jelen, jövőjövő
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