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Amióta a Föld létezik, az éghajlat folyamatosan változik 
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Az utóbbi kb. 4-5 millió év jól modellezhető 
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A kb. 100 ezer évenként ismétlődő jégkorszakok oka a keringési 
pályaelemek ciklikus változása 

 
Nem mindegy, hogy télen vagy nyáron vagyunk közelebb a naphoz 

Mivel a szabad vízfelület és a szárazföld albedója eltér, nem mindegy, hogy éves 
átlagban a déli vagy az északi félteke kap több napfényt 
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Planetáris albedó = kb. 30% 
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Fontos tényező a forgástengely dőlésének imbolygása 
 
A dőlés most kb. 23,5 fok, ez kb. 21,5-24,5 fok között ingadozik  

 
 
 
1 fokos változás 
miatt  
a sarkkörök 
kb. 110 km-rel 
eltolódnak 
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Keringési és forgási paraméterek ciklikus 
változásának periódus ideje 

 

 Milankovics  
szerint 

Bacsák  
szerint 

 
Keringési pálya excentricitása 
 

100 ezer év 92 ezer év 

 
Forgástengely dőlési szöge 
 

41 ezer év 40 ezer év 

Forgástengely dőlési iránya az 
ellipszis alakú keringési pálya 
nagytengelyéhez képest 

23 ezer év 110 ezer év 
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Szerepet játszanak az időjárás alakulásában egyes 
kozmikus hatások, a bolygóközi térben zajló 
meteorológiai események, például a napszél 
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A bolygó termikus egyensúlya 
 
D átmérőjű bolygó esetén a napsugárzással 
szembeni hatáskeresztmetszet: 
H = D2π/4 
A bolygó felszíne: 
F = D2π = 4H 
 

A bolygó 4-szer akkora felületen sugározza ki a világűr felé azt az energiát, 
amit a napsugárzásból elnyel 
Besugárzási teljesítmény: E = kb. 1368 Watt/m2  
Planetáris albedó: a = kb. 0,3 
Elnyelt teljesítmény: 1368*(1–0,3) = kb. 958 Watt/m2  
Világűr felé kisugárzott teljesítmény: 958/4 = kb. 240 Watt/m2 
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A hivatalos klímamodell vitatja a termikus egyensúlyt 
Forrás: Prof. Dr. Miskoczi Ferenc előadása 
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Az atmoszférikus „üvegház” nem 
igazi üvegház! 

 
Az igazi üvegházat merev 

üveglemezek alkotják 
 

Az atmoszféra nem szilárd 
burkolata a bolygónak, hanem 

folyamatos áramlásban lévő közeg, 
amely hatalmas hőenergiát szállít 

fel a magasba, ahonnan az a 
világűr felé kisugárzódik 
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Emlékeztetőül néhány fontosabb sugárzási törvény 
Planck törvény: a kisugárzás spektruma 

a hőmérséklettől függően 
 
Stefan-Boltzman törvény: a kisugárzott 

teljesítmény arányos a hőmérséklet 
negyedik hatványával 

 
Wien eltolódási törvény: a max. 

sugárzáshoz tartozó hullámhossz 
fordítottan arányos a hőmérséklettel 

 
Beer-Lambert törvény:  
Folyékony vagy légnemű közegen áthatoló 
sugárzás intenzitása a megtett optikai úthossz 
függvényében exponenciálisan csökken 
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A klímamodellt eredetileg a Mars 
bolygóra dolgozták ki még az 1960-
as években, és jó egyezést mutatott a 
mérésekkel 
 

A két bolygó tulajdonságai azonban 
nagyon eltérőek 

 

 Mars Föld 
Átlagos felszíni hőmérséklet 210 Kelvin 289 Kelvin 
Max. felszíni kisugárzás hullámhossza 13,8 mikron 10 mikron 
Levegő széndioxid tartalma 95 % 0,04 % 
Szabad vízfelület nincs 70 % 
Felhőzet a felszín felett nincs 66 % 



14 

 
Üvegházhatás mértéke = a bolygó felszíni és külső emissziós hőmérsékletének eltérése 

Forrás: Prof. Dr. Miskoczi Ferenc előadása 
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Lehetséges következtetések 
1) Mivel a vizsgált időszakban 
csökkenő üvegházhatás mellett 
növekedett a felszíni 
hőmérséklet, a közöttük 
feltételezett oksági összefüggés 
nem megalapozott 
 
2) Mivel a felszíni hőmérséklet 
növekedésével együtt járt a 
széndioxid koncentráció 
növekedése, feltételezhető, hogy 
nem a több széndioxid az oka a 

magasabb hőmérsékletnek, hanem éppen a melegedés miatt növekszik a 
levegő CO2 tartalma 
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Az elmúlt félmillió évben a széndixid koncentráció növekedése általában nem megelőzte, 

hanem követte a felszíni hőmérséklet emelkedését 
Forrás: Prof. Dr. Reményi Károly akadémikus előadása 
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Az effektív optikai rétegvastagság jelentősége az üvegházban 
 
Ha az összes levegőt lehoznánk a felszínre, atmoszférikus nyomáson kb. 7730 méter 
vastag réteget képezne 
Ezen belül néhány gáz rétegvastagsága a következő: 
 

Nitrogén  kb.  6036 méter 
Oxigén  kb.  1618 méter 
Argon  kb.  72 méter 
Széndioxid  kb.  3 méter 
Ózon  kb.  0,003 = 3 mm 

 
A felszínről származó hőmérsékleti 
sugárzás ezeken a rétegeken halad 
keresztül és nyelődik el bennük, 
miközben az intenzitása 
exponenciálisan gyengül 
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Elnyelő közegen áthaladó sugárzás 
intenzitása a megtett optikai úthossz 
függvényében exponenciálisan 
csökken  
 
Eközben az egységnyi optikai 
úthosszon mérhető elnyelődés is 
csökken  
 
Ha megnöveljük a közeg optikai 
rétegvastagságát például a 
duplájára, az elnyelődés nem fog 
duplázódni  
 
Az atmoszférában található üvegház 
gázok mennyiségének növekedésekor 
a hatásuk nem arányosan növekszik  
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Az üvegház gázok hatékonysága, infravörös elnyelő képessége 
óriási eltéréseket mutat 

 

Mivel ezek a hatásukat eltérő hullámhosszakon fejtik ki, és a hatásuk 
nem lineárisan függ a koncentrációtól, ellentmondó becslések vannak, 

hogy milyen mértékben hatnak közre az üvegházhatásban 
 

Példa 
 

 optikai rétegvastagság  
az atmoszférában 

becsült  
üvegházhatás 

széndioxid 3 méter 10-20 % között 

ózon 3 mm = 0,003 méter 5-8 % között 



23 

 
Az üvegház hatásban sem a 

széndioxidnak, sem a metánnak 
nincs jelentős szerepe, az igazi 
meghatározó tényező a vízgőz 

 
Az üvegház hatást nem tudjuk 

észrevehető mértékben 
befolyásolni, mivel az 
automatikusan beáll a 

termodinamika törvényei 
szerint a bolygó termikus 
egyensúlyának megfelelő 

szintre 
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Az atmoszférában arányosan 
jelen lévő gázok optikai 

rétegvastagsága 5600 méter 
felett a felére csökken 

 
Ez nem vonatkozik a 

sztratoszférában található 
ózonra 
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A gázokat alkotó molekulák 
bizonyos hullámhosszakat 
nyelnek el, ezt a jelenséget 
hasznosítják gáz és folyadék 
összetételek mérésénél a 
spektrofotometriában  

 
A széndioxid főleg a 4,3 és 15 
mikron hullámhosszúságú 
komponenseket nyeli el 
 
Műholdas mérések szerint ezeken a 
hullámhosszakon a széndioxid már 
csaknem mindent elnyelt, a 
koncentráció további növelése az 
üvegházat alig befolyásolja 
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A víz kitüntetett szerepe a klímaszabályozásban 
 

A Bolygó felszínének több mint 2/3-át víz borítja 
 

A víz tulajdonságai 
 Magas fajhő 
 Magas olvadási hő 
 Magas párolgási hő 

 
Fontosabb funkciói 

 Felhőképződés 
 Üvegházhatás 
 Konvekciós hőenergia szállítás 

 
Prof. Dr. Miskolczi Ferenc kutatásai szerint a bolygón a víz körforgása képes 

kompenzálni a széndioxid üvegház hatását 
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A víz párolgási hője 2257 kJ/kg 
A Földön a csapadék átlagos éves mennyisége kb. 1040 mm 

Ennek utánpótlását a felszínről négyzetméterenként átlagosan 
1,04 tonna víz párolgása fedezi 

A felhőképződés során a vízgőz kicsapódása több km 
magasságban történik, és ott adja le a párolgási hőt, ahol az 

üvegház sokkal gyengébb, mint a talajszint közelében 

Úgy is mondhatjuk, hogy a bolygónk nagyrészt vízhűtéses 

Ráadásul az üvegházhatás kb. 60-70%-át is a vízgőz okozza 
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A széndioxid biológiai és ökológiai jelentősége 
 

A Földön a legfontosabb élelmiszer és oxigén termelő folyamat 
úgy zajlik, hogy a növények leveleiben vízből és széndioxidból 

oxigén felszabadulás mellett szénhidrátok képződnek 
 

Ha kivonnánk a levegőből a széndioxidot, a növények hamarosan 
elpusztulnának, az állatok és az emberek éhen halnának 

 
Ha a levegőben legalább 0,1 % széndioxid lenne, a jelenlegi 

koncentráció 2,5-szerese, felszámolható lenne a Földön az éhezés 
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A széndioxid nem látható, átlátszó, mint a tiszta levegő 
A széndioxid nem káros anyag, jót tesz 

a növényzetnek, javítja a 
mezőgazdasági terméshozamokat 

Előnyös élettani hatását a széndioxidos 
gyógyfürdők tapasztalata igazolja 

Ha tényleg káros lenne, nem szabadna 
széndioxiddal dúsított üdítő italokat 

forgalomba hozni 
A Nobel díjas Oláh György szerint a 
széndioxid a jövő fontos nyersanyaga 
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A széndioxid geológiai-geofizikai körforgása 
A földkéregben lévő szén legnagyobb része, legalább 85%-a, széntartalmú 

kőzetekben (mészkő, dolomit) van lekötve 
Hogy kerül a széndioxidból a szén a kőzetekbe? Hát igy: 
1) Széndioxid + vízgőz                    szénsav (savanyú eső) 
                        CO2 + H2O   =   H2CO3   
2) Bazalt + savanyú eső                 víz + mészkő + kvarchomok 
               CaSiO3 + H2CO3 = H2O + CaCO3 + SiO2   

A kőzetek idővel lesüllyednek, megolvadnak, a mészkő elbomlik, a 
széndioxid a tűzhányókon és termálvizeken keresztül ismét kijut a légkörbe 
A folyamat jelentős része az óceánokban zajlik, ebben fontos szerepük van a 

kéreglemezek törésvonalainál működő mélytengeri vulkánoknak 
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Következtetések 
 A legutóbbi jégkorszak 10-12 ezer évvel ezelőtt fejeződött be, 

azóta melegedés zajlik, amely legalább 30-40 ezer évig tart, és 
emberi beavatkozással nem befolyásolható 

 A Föld termikus egyensúlyban van, az üvegház mértéke ennek 
megfelelően alakul ki a termodinamika törvényei szerint 

 A levegőben lévő széndioxid a felszín infravörös kisugárzásából 
szinte már mindent elnyelt, amit elnyelhetett, a koncentráció 
további növekedése hatástalan 

 A természetes eredetű melegedés miatt növekszik a levegőben a 
széndioxid koncentráció és nem fordítva 

 A széndioxid csökkentésére irányuló értelmetlen és reménytelen 
szélmalomharc több kárt okoz, mint hasznot 
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Vihar Budapesten, 2015. június 10. 

 
Talán ezt is a széndioxid okozta? 
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CZUPI KÖNYVKIADÓ 

Nagykanizsa 

www.czupi.hu 

a könyv kiadását támogatta: 
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Ajánlott honlapok: 

http://www.enpol2000.hu 
http://www.realzoldek.hu 
http://klimaszkeptikusok.hu 
http://realiszoldtv.hu 
http://www.zoldvalasz.hu 
http://www.greenfo.hu/ 


