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Jégmag kronológia

Éves rétegek számolása
Jég és gáz zárványok izotóp vizsgálata → rétegek 
korrelációja)

Proxik
Éves laminák vastagsága → csapadék mértéke
δ18 O, δD → hőmérséklet
Gáz zárványok (CO2, CH4, NO, ) → légkör egykori összetétele
Jég kémiai elemzése → légkör egykori összetétele, por, vulkánkitörés, 
emberi tevékenység, stb.

3. Klímaváltozások okai: óceán – atmoszféra kölcsönhatás → 
103 éves események



A klímát befolyásoló egyéb tényezők: 1. Thermohalin 
cirkuláció (≠ szél által keltett, pl. Golf áramlás)

Hő és sótartalom (sűrűség) különbség

1. Hideg mélységi vizek keletkezése 
(sarkvidék) → mélybeli áramlások 

2. Alacsonyabb szélesség → 
feláramlások → felszíni áramlások

Szerep: hőtranszport

Globális melegedés: THC 
gyengül → tengeri 
ökoszisztémák, klímazónák 
eltolódása, stb.



A klímát befolyásoló egyéb tényezők: 
2. Bioszféra visszahatások

Klíma ↔ növényzet (fotoszintézis)

Elhalt maradványok anaerob lebomlása → CH4 →CO2

Növényzet: albedo csökkentése, páratartalom nő → „üvegházhatás”

Pollen és növényi makrofosszília rekordok



A klímát befolyásoló egyéb tényezők: 
3. Vulkáni események

Mount Pinatubo (Philippines) 1991: 20 millió t kénvegyület! = 
3-4 W/m2 besugárzás csökkenés 

Atmoszféra CO2 tartalmának megkétszereződése (280 ppm 
→560 ppm) = 4 W/m2 besugárzás növekedés 

Tambora (Indonesia) 1815: 5-10X Pinatubo → 1816 „nyár 
nélküli év”

Toba (Sumatra) 73 ky: 5 X Tambora → Fennoskandináv 
jégtakaró kiterjedése (MIS 4)



A klímát befolyásoló egyéb tényezők: 
4. Légköri por hatása

É-afrikai sivatagok: 50-70%, ázsiai sivatagok: 10-25%

Besugárzás elnyelése és visszaverődése

Felhőképződési gócok



IPCC 2001

A2: Nagyon heterogén világ, növekvő népesség, gazdasági fejlődés regionális 
és  fragmentált. („rossz”)
B2: Helyi megoldások a gazdasági, szociális és környezeti fenntarthatóságra. 
Népesség nő, de lassabban, mint A2, közepes gazdasági fejlődés. Környezet 
védelme és társadalmi egyenlőség irányába mozdul el. („jó”)
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GLOBAL MODEL

REGIONAL MODEL

LOCAL MODEL

Klímamodellek - leskálázás



PRUDENCEPRUDENCE (2070-2100) (2070-2100): : Téli hőmérséklet és csapadék Téli hőmérséklet és csapadék 
(enyhe és nedves telek északon)(enyhe és nedves telek északon)



PRUDENCEPRUDENCE (2070-2100) (2070-2100): : Nyári hőmérséklet és csapadék Nyári hőmérséklet és csapadék 
(meleg és száraz nyarak délen)(meleg és száraz nyarak délen)



Évszakos hőmérséklet változás (°C) a Kárpát medencében 
2070-2100 (PRUDENCE project)



Évszakos csapadék változás (%) in a Kárpát medencében 
2070-2100 (PRUDENCE project)
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