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Az emberi tevékenységből származó légköri vízgőznek,  
5 különböző szinten jelentkező, különleges viselkedése  

okozhatja az éghajlatváltozást és a globális felmelegedést 
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ABSTRACT 

A special and unusual behaviour of atmospheric water vapor over the next five levels are distinguished: 
1) molecular, 2) association, condensation, 3) phase transitions connected with moistness transport 4) pre-
cipitation, especially at the level of the clouds, 5) Human activities induced strong differences at the level of  
the Northern and Southern hemispheres.  

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A légköri vízgőz különleges és rendkívüli viselkedésének a következő öt szintje különböztethető meg: 1) 
molekuláris, 2) asszociációs, kondenzációs, 3) fázisátalakuláshoz kapcsolható nedvességszállító, 4) csapadék-
képződés, főleg a felhők szintjén, 5) az északi és déli félteke között, emberi tevékenységek hatására kialakult, 
határozott különbség szintje.  

 
Kulcsszavak: légköri vízgőz; molekuláris, asszociációs, kondenzációs, nedvességszállító, felhő és ÉFT 

szint, emberi eredetű vízgőz, ÉS melegedése, globális felmelegedés, éghajlatváltozás.  

1. BEVEZETÉS  

Az éghajlatváltozásokkal és a globális felmelegedéssel kapcsolatban az utóbbi években komoly véle-
ménykülönbségek fogalmazódtak meg, anélkül, hogy a fő irányultság, a követési vonal, törést szenvedett volna. 
Nehezen képzelhető el irányváltoztatás mivel ezt a problémakört rendkívüli módon átszőtte a politika. Nagyha-
talmi politikai érdekek hálójában vergődik a globális felmelegedés kutatása, de különösen igaz ez az esetleg 
alkalmazásra kerülő módszerek megválasztásában. A legfőbb hivatkozási alapot az IPCC (International Panel of 
Climate Change) munkaközösségei és a körülöttük jelentkező népes kutatócsoportok elképzelései és eredményei 
képezik[1a-1c]. Az éghajlatkutatás eredményei egy állandóan változó adatgyűjteményt képviselnek. A légkörben 
kialakuló áramlásrendszerek bonyolult termodinamikai és hidrodinamikai sajátságainak vizsgálatát feltételezik 
[2]. Az éghajlattal kapcsolatban mért mennyiségek zöme elvileg nem reprodukálható [3a, b], s ez a fizika egyik 
legfontosabb mérési alapelvének megsértését jelenti a légkörkutatásban. Sokan, főleg akik az emberiségnek a 
földi éghajlatra gyakorolt hatását jelentéktelennek és elhanyagolhatónak tekintik, a Pentagon-jelentés hirtelen 
éghajlatváltozásra vonatkozó megállapításait fogadják el irányadónak [4]. Miskolczi Ferenc [5a-b] a NASA űr-
kutatási hivatal időjárási adatbázisát felhasználva, a légkör energetikai folyamataira vezetett le összefüggéseket, 
melyek szerint nincsen és nem is lesz globális felmelegedés. Szerinte az üvegházhatás a természet által jól szabá-
lyozott, egyensúlyban tartott folyamat. Mindezek ellenére elfogadja azt, hogy az egyes földrajzi övezetek és 
régiók éghajlatváltozása bekövetkezhet. Ezen cikk szerzője viszont, elsősorban emberi tevékenység által az 
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utóbbi 2-3 évszázadban folyamatosan légkörbe kerülő mind nagyobb mennyiségű vízgőz hatásának tulajdonítja 
a növekvő üvegházhatást, a vele kapcsolatos időjárás változást, az Északi Sark (ÉS) nagy mértékű melegedését, 
jegének olvadását és az általános felmelegedést [6a – f]. 

A légkörben nagyon sokféle gáz található, legtöbb közülük kis mennyiségben fordul elő. Ezek közül ke-
rülnek ki az ún. üvegházgázok, amelyek szinte teljes mértékben áteresztik a rövidebb hullámhosszú, nagy-
energiájú napsugárzást, viszont jelentős mértékben elnyelik a Föld-felszín hosszabb hullámhosszú, kisebb 
energiájú kisugárzását, felmelegítve ez által a legalsóbb levegőréteget. A légkör eredendően és jelentősebb 
mennyiségben a következő 9 gázt és egy gőzt tartalmazza: N2, O2, Ar, H2O, CO2, Ne, H2, He, Kr, Xe. Az első 
három, 99.9%-át teszi ki a száraz, vízgőzmentes levegőnek. A szén-dioxid kb. 300 éve állandóan növekvő 
mennyiségben fordul elő (1. ábra), és a melegházhatás első számú okozójának tekintik, jóllehet erre közvetlen 
bizonyítékok nincsenek. A vízgőz, mely az üvegházhatás valóban elsőszámú okozója, az alsó légkörben na-
gyon egyenlőtlen, 0,1% és 4% között változó eloszlásban található, mennyisége nagymértékben függ az éghaj-
lati körülményektől, a hőmérséklettől és a légköri nyomástól, valamint a földrajzi (helyi) feltételektől. Légköri 
mozgékonysága, kicserélődése és munkavégző képessége rendkívüli. A vízgőz az üvegházgázoknak Királynő-
je kellene legyen, de jelenleg, sajnos csak Hamupipőkéje.  

A gázokon és a vízgőzön kívül, finom eloszlásban cseppfolyós és szilárd anyagok, ún. aeroszolok is 
előfordulhatnak légkörünkben, melyeknek szerepe ugyancsak jelentős.  

Jelen dolgozat az emberi eredetű vízgőz éghajlat-módosító hatását igyekszik kihangsúlyozni, jóllehet ez 
nem könnyű feladat, mivel csak közvetett bizonyítékokkal lehet számolni. Ez esetben a víz különleges saját-
ságaiból és a földi körülmények közötti rendkívüli viselkedéséből kell kiindulni. Több mint tízmilliárd, köz-
vetlenül emberi tevékenységhez kapcsolódó, különböző méretű, fizikai, vegyi vagy biológiai alapon működő 
vízgőzfejlesztő veendő figyelembe. Ezeken kívül az emberi tevékenységekhez közvetett módon kapcsolható, 
nagyszámú vízgőzfejlesztővel is lehet számolni.   

 
 
 

  

1.ábra 
A légkör CO2 tartalmának exponenciális  

növekedése, havi átlagos ábrázolással. Manua Loa 
(Hawai) mérőállomás adatai alapján [7b], [8a]. 

 
 

2. ábra  
A teljes függőleges víz-tartalom globális áttekintése 

mm-ben, 1989 júliusában [7a]. 

 

 

2. A LÉGKÖRBEN ELŐFORDULÓ VÍZ RENDKÍVÜLI VISELKEDÉSÉNEK KÜLÖNBÖZŐ 
SZINTJEI 

A légköri víz különleges viselkedésének a következő öt szintje különböztethető meg: 1) molekuláris, 2) 
asszociációs, kondenzációs, 3) fázisátalakuláshoz kapcsolható nedvességszállító, 4) csapadékképződés, főleg a 
felhők szintjén, 5) az északi és déli félteke között, emberi tevékenységek hatására kialakult, határozott különb-
ség szintje. 
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2.1. Molekuláris szint. A 3-5 atomos molekuláknak az üvegház hatásban betöltött szerepe 
A levegő összetevőinek egy része, a nemesgázok, egyatomosak és gömbszimmetrikus elektronelosz-

lással bírnak, míg a fő összetevő, kétatomos molekulák, nem polárisak. Ennek következtében, a napsugárzás-
sal csak rendkívül korlátozottan lépnek kölcsönhatásba, Elsősorban a három háromatomos molekulának, az 
O3, CO2 és H2O rövidhullámú napfényelnyelését és a hosszúhullámú földi sugárzáselnyelését kell megvizs-
gálni. Nyilván még érdeklődésre tarthat számot a metán, nitrogén oxidok és kénoxidok ilyenszerű viselkedése 
is. A 3. ábra a légkör üvegházgázainak eléggé hosszúhullámú (lágy ibolyántúli, látható és vörösön inneni tar-
tományának) fényelnyelését mutatja be.   

Az ózon főleg a felső, de az alsó levegőrétegekben is előfordul. A sztratoszférában kialakítja az ún. 
ózonpajzsot. Háromszög alakú molekulaként könnyen lép kölcsönhatásba a napfény különböző energiájú 
fotonjaival. Elnyeli az ibolyántúli sugárzást, üvegházhatása is van, visszatartva a Föld felületéről kibocsátott 
hősugarak egy részét.  

 
 

 

 
3. ábra 

Üvegházgázok abszorpciója 0.01-100μm  
(UV-lágy, látható, IR) tartományban [7b, c]  

4. ábra 
 A víznek HCl-al és salétromsavval képzett  

 klasztere -73 oC-on erősebb H-kötésekkel gyűrűs  
 vegyületet képez, de 25 oC-on a gyűrű felhasad,   

és lánccá alakul [13] 

A lineáris szén-dioxid molekula alapállapotban nem poláris, gerjesztett állapotban azonban polárissá, és 
így alkalmassá válik a sugárzásokkal való kölcsönhatásokra. A Földről visszasugárzott, ún. terresztriális su-
gárzásokat nyeli el. 

A vízgőz különleges szerepe az üvegházhatásban elsősorban annak tulajdonítható, hogy a V-alakú, il-
letve lapított (torzított) tetraéderhez, vagy látszólag háromszöghöz hasonlítható, hajlított szerkezetű, aszim-
metrikus pörgettyű típusú vízmolekulák állandó dipólus nyomatékkal rendelkeznek. Ezáltal kölcsönhatásba 
léphetnek az elektromágneses sugárzásnak mind a látható, mind a mikrohullámú, illetve infravörös összetevő-
ivel. A víz az egyetlen olyan szabálytalan szerkezetű molekula, amely viszonylag jelentős töménységben van 
jelen a légkörben, nagy tartalékokkal rendelkezik a Föld felszínén (pl. az óceánokban), és a légkörben is képes 
halmazállapot-váltásokra. Színképe nagyon bonyolult szerkezetű. Gyenge gerjesztésnél a hosszúhullámú su-
gárzás, míg a többi fotonos gerjesztés a rövidhullámú sugárzás elnyelését okozza.  

A 3. ábrával összhangban, de elméleti elgondolások alapján is [9], a földi sugárzások elnyelésének 65-
70%-áért a vízgőz a felelős. Más meggondolások alapján ez az elnyelés elérheti a 80%-ot is. A szén-dioxid 
viszont csak 20-24 %-os elnyelést biztosít a vörösön inneni tartományban. Az ózon 6-8%-os elnyelésért, a 
metán és nitrogén-oxidok további 6-8%-ért felelősek. 
 

2.2. Hidrogén kötésen alapuló asszociációs szint 
A vízmolekulák H-kötéseket alakítanak ki szinte minden légköri alkotóval (még a szén-dioxiddal is). 

Vegyi kölcsönhatásba lépve víztartalmú képződmények, klaszterek képződnek [10, 11], amelyek főleg a föld-
közelből visszasugárzott hosszúhullámú fényenergiát nyelhetik el, és minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál 
állandóbbak az asszociátumok. Elterjedtek a víz-víz ( 7>n>1, ahol n az assszociátumban szereplő vízmoleku-
lák számát jelöli), a kénsav-víz klaszterek, a HNO3+HCl tartalmú hidrát (4. ábra), és a nemes-gázokkal kiala-
kuló víztartalmú, eléggé instabil, van der Waals erőkkel összetartott képződmények [12]. A 4. ábrán feltünte-
tett két elnyelési színkép közül a felső bonyolultabb, a klaszterben erősebb kötések kialakulására utal, össz-
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hangban az alacsonyabb hőmérséklettel. Szobahőmérsékleten a színkép egyszerűbb az előbbihez képest, a 
klaszterben a kötések gyengébbek, a gyűrű felhasad a HNO3 és HCl molekulák között, és lánc képződik [13].   
 

2.3. A légköri vízgőz fázisátalakulásai – a kondenzáció szintje 
A légköri vízmolekulák kondenzációja és p-T diagram alapján [14] értelmezhető  fázisátalakulása egye-

di és meghatározó viselkedést képvisel (5. ábra). A hármaspontban külön-külön, három görbe – a párolgási, 
olvadási és szublimációs görbe – dér-, jég- és gőzvonal találkozik. Alsó légkörünkre jellemző nyomás-
hőmérséklet tartományban (≤ 1.1 bar, -40º-100º C) a levegő összetevői közül csak a víz hármas-pontja találha-
tó (0.006 ºC =273.156 K hőmérsékleten és 6.11 mb gőznyomáson), amelyben ennek a különleges és jelentős 
folyadéknak, a víznek mindhárom fázisa (vízgőz, víz, jég) egyensúlyban van egymással. A vízgőz cseppfolyó-
sodásának, fagyásának, elgőzölgésének lehetőségét a hármaspontja körül kiszínezett p-t tartomány adja vissza. 
Földünk azért az élet bolygója, mivel a felszínhez közeli légköre olyan jól körülhatárolt hőmérséklet és nyo-
mástartománnyal bír, amelyben csak a vízgőz cseppfolyósodik, illetve alakul át hóvá vagy jéggé. Légköri 
körülmények között a többi összetevőnek a hármas pontja nem valósul meg, tehát egyik sem cseppfolyósodik. 
A víz dér-, jég- és gőzvonala felett csak a víz mehet át folyadék, illetve jég állapotba. A szén-dioxid dér-, jég- 
és gőzvonala felett a vízen kívül a szén-dioxid is cseppfolyósodhatna, illetve jéggé alakulhatna, de ilyen kö-
rülmények nem valósulnak meg a légkörben. A levegőben jelentős mennyiségben előforduló gázokat az ábrán 
megfelelő pi-ti középpontú körök jelzik. Az adott gáz hármaspontját a kör középpontja és az ebben meghúzott 
vonalak, a dér-, jég- és gőzvonalak közelítő irányát jelölik.  

 

 
5. ábra 

A levegő néhány összetevőjének, de különös részletességgel a vízgőz   
és szén-dioxid nyomás-hőmérséklet (p=f(t)) függése.   
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A Föld hidrológiai rendszerében a légkör víztartalma a legkisebb, az óceánok, a sarkvidéki jégtakaró és 
a szárazföldi vízkészlettel való összehasonlításban, jóllehet jelentős szerepet játszik a hidrológiai körforgás-
ban, hisz a légköri vízgőz gyorsan, átlagosan 10-12 naponként cserélődik ki. A légkör e hidrológiai rendszer 
szívének tekinthető, mivel a vízgőz, a p-t fázisdiagram alapján bekövetkező fázisátalakulásaival elősegíti a víz 
állandó mozgását, szállítását.  

 
2.4. A felhők révén kibontakozó csapadékképző és nedvességszállító szint 
A víznek ez a negyedik szinten megmutatkozó rendkívüli sajátsága, a Föld időjárási folyamataiban és 

az éghajlati viszonyok kialakításában meghatározó szerepet játszik. A hőmérséklet- és nyomáskülönbségek 
miatt kialakuló függőleges és vízszintes nedvesség-szállítás mindhárom halmazállapotban, és az egész földi 
légkörre kiterjed. A légkör egy nagyon összetett dinamikus rendszer [2, 15] 

 
A zivatarcellák keletkezésénél egy kiváltó impulzus (pl. az emberi eredetű vízgőz hirtelen megjelenése) 

a beindult felszálló mozgást egy adott ponttól magától emelkedővé változtathatja. Az éghajlati modellek túl 
durva felbontásúak ahhoz, hogy figyelembe vegyenek minden kisebb légköri képződményt, pl. nagy tó fölött 
megjelenő felhőt, vagy a lejtőszelet egy meleg nyári napon.  

A légkörben legalább a következő négy globális mérlegfeltételnek kell teljesülnie: 1) a vízforgalom 
mérlege, 2) a hőháztartás mérlege, 3) Föld-légkör rendszer impulzusmomentum mérlege, 4) a légtömegek 
eloszlásának egyensúlya. Így kialakul vízszintes szállítás (advekció) a száraz területeken, főleg a trópusok és a 
közepes szélességek között, illetve függőleges szállítás (konvekció) a trópusokon, ahol a magas 
cumulonimbus tornyok képződnek, valamint a nagyskálájú emelkedő és süllyedő mozgások a magas szélessé-
geken, ahol a réteges felhők az uralkodók. 

 
2.5. Az északi és déli félteke között, emberi tevékenységek hatására kialakult, határozott különb-

ség szintje – a légköri vízgőz különleges és rendkívüli viselkedésének ötödik szintje 
Az északi és déli félteke közötti különbségek alapvetők. A VFe (vízzel/jéggel borított területek) a Föld 

felületének több mint 2/3-át teszik ki (1. Táblázat). Az ÉFT-én a SzF felülete kétszer nagyobb mint a DFT-én, 
sőt a lakosság közel 90%-a az ÉFT-n  tevékenykedik [16] és bocsátja a légkörbe a tőle eredő vízgőz legalább 
90%-át.   
 

1. Táblázat. A Föld és a féltekék szárazföld(SzF) illetve óceán(VFe) megoszlása 
 

3 földi terület  km2      % 3 földi felület  km2        % 3 szárazföld     km2     % 3 ÉFT-terület  km2   % 

Föld       510072000  100   VFe         361126400  100 SzF         148945600 100 ÉFT   255036000    100

VFe        361126400 70.8 VFeÉFT  154547240 42.8 SzFÉFT  100588760 67.5 SzF    100588760   39.4

SzF         148945600 29.2 VFeDFT 206579160  57.2 SzFDFT   48456840 32.5 VFe   154547240   60.6 

 
 
Rákóczi Ferenc a múlt század végén az ELTE Meteorológiai Tanszékén [8d, 8e], kiértékelte a légköri 

vízgőz mennyiségét és megoszlását a két féltekén havi lebontásban (2. Táblázat). Az ÉFT-én nyáron és külö-
nösen augusztusban a legnagyobb a légkör vízgőztartalma, míg januárban a legkisebb. A DFT-ére is igaz a 
megállapítás, csak januárban van a nyári meleg hónap és augusztus a leghidegebb téli hónap. Az emberi tevé-
kenységek következtében termelt vízgőz nyáron megemelkedik az ÉFT-én, míg télen cseppfolyósodik vagy 
kifagy, és a két félteke vízgőztartalma egyenlővé válik. Bebizonyítható, hogy augusztusban több mint 25%-a 
az ÉFT vízgőz-tartalmának emberi  eredetű többlet, mely bekerül a légkörözésbe, és az Északi Sarkra (ÉS) is 
jut belőle. Januárra a többlet eltűnik a már jelzett okok miatt. Olyan adatok is rendelkezésünkre állnak [17, 
18], amelyek bizonyítják, hogy a nyári hónapokban az ÉS-ra nagy mennyiségű csapadék hull, mely az északi 
tengerek vizének nyári hőmérsékletét is emeli.   

 
2. Táblázat. A két félteke és a Föld légkörének átlagos vízgőztartalma, 1012 tonnában, havi és évi lebon-

tásban 



Műszaki Szemle  52 37 

 
Átlag                                       6.7                             6.1                    12.74 

 

 
6. ábra 

 A Föld két fajta sugárzási energiájának változása  
a földrajzi szélességgel 

A trópusokon kívüli övezetnek (350 – 900 és -350 – -900 ) energia hiánya van, mivel több energiát sugá-
roz ki, mint amennyit a Naptól kap (6. ábra). A szubtrópusok nagy sugárzási bevétele nem a légkört melegíti, 
hanem az óceánok vizének párologtatására fordítódik. Ez a vígőz az Egyenlítő felé szállítódik, ahol a csapa-
dékképződés miatt latens hő szabadul fel, amely melegíti a légkört. Ezáltal az Egyenlítő övezete egy általános, 
sark felé mutató, intenzív feláramlás színterévé válik [2c]. A sarkvidék sugárzási veszteségének legnagyobb 
részét földközelben a vízgőz szolgáltatta rejtett (latens) hő pótolja. 

 

3. AZ ÉSZAKI SARKVIDÉK JELENLEGI ÁLLAPOTA HŰEN TÜKRÖZI AZ EMBERI ERE-
DETŰ LÉGKÖRI VÍZGŐZ FELMELEGEDÉST OKOZÓ HATÁSÁT 

Az utóbbi tíz-húsz év nyarán az északi sarkvidék (ÉSV) hőmérsékletének emelkedése és jegének előre 
nem látható, felgyorsult olvadása megy végbe. Az Északi Jeges Tenger néhány éve nyaranta áthajózható, mely 
az emberi történelemben még eddig soha sem fordult elő. 2010 nyarán, Grönland környékén (7a. ábra) a hő-
mérséklet és az olvadás mértéke meghaladta a 2007-es értékeket, és ezzel a legmagasabb csúcsra emelkedett. 
Augusztus 3/4-én egy nagyjából 260 négyzetkilométeres felületű óriás darab szakadt le az Észak-Nyugat-
grönlandi Petermann gleccserből. A Petermann gleccser jégnyelve eddig a Grönlandban észlelt legnagyobb 
egészben leváló jégsziget (7b. ábra). Az Európai Űrügynökség (ESA) Envisat nevű műholdjának szeptember 
elsejei felvételeiből összeállított, ASAR detektorral rögzített radarképei szerint, a jéghegy mintegy 28 kilomé-
terre távozott a gleccser születési helyétől. Szeptemberben a Petermann jéghegy már két részre tört. Az ÉNy 
grönlandi Petermann gleccser 2010 nyarán bekövetkezett hirtelen olvadását és átalakulását sok szakember 
pontosan előrelátta [16], mely a szakterület szép sikerének tekinthető. Ez is bizonyítja Földünk felületének és 
légkörének állandó, lassú melegedését. A sark és a sarki jég kutatói szerint melegedő világunkban a legna-
gyobb mértékű melegedés a sarkokon várható. 
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7a. ábra 
 Grönland szigete, délen Izland, DK-en Skandinávia kör-

vonalai, ÉNy-on néhány ÉK kanadai sziget 

7b. ábra 
 A Petermann gleccser és jégnyelve 

 
Az óceán felmelegedése okozza (talán) a legnagyobb jégtömeg-veszteséget. A tengerre kifutó gleccse-

rek áramlásának gyorsulása révén növekszik a szárazföldi jég olvadása is, végső soron mindkettő az óceán 
melegedése miatt [19]. Az 1997-es grönlandi óriás, tengerre kifutó gleccser, a Jakobshavn Isbrae gyors olva-
dását, (a Nature Geoscience online kiadásában közölt kutatási eredmények alapján [20]) az óceán felületalatti 
hirtelen felmelegedése okozta. Az online cikk szerzői az Észak-Atlanti régió légkörzésében végbemenő válto-
zásokra, folyamatokra vezetik vissza az óceán vizének hőmérsékletemelkedését. Mindez teljes összhangban 
van jelen közlemény azon megállapításával, hogy az ÉFT melegebb légköre, annak emberi tevékenységek 
okán nagyobb vízgőztartalma meghatározza nyáron a melegebb nedves levegő és sok eső eljutását az ÉSV-re, 
mely ott nagymértékben melegíti a tengerek vizét is.  

A Pennsylvaniai Állami Egyetem kutatói arra figyelmeztettek, hogy a nyári hőmérséklet 2-7 fokos 
emelkedése esetén néhány évtized alatt az egész grönlandi jégtakaró elolvadhat, 6-9 méterrel növelve a tenge-
rek vízszintjét. Földünkön az emberi élet jövőbeni alakulásának riasztó képe tárul elénk. A globális felmele-
gedés az ÉS-on mutatja meg, jól megfigyelhetően, romboló hatását. A modellezések eddigi rendszere fel-
mondta a szolgálatot, mely arra mutat, hogy a felmelegedés nem tulajdonítható csupán a CO2-nak és az eddig 
figyelembe vett üvegházgázoknak.  

Egyre inkább az Atlanti-Óceán cirkulációjának megváltozására terelődik a gyanú. Ha ugyanis módosul 
a légkör általános körzésének szerkezete, akkor az megváltoztathatja az észak-atlanti térség (általa kialakított) 
szubtrópusi és szubpoláris vízkörének az elrendeződését – ha pedig a meridionális sűrűség-gradiens például a 
poláris óceáni tartományokban a felmelegedésnek vagy a sótöménység csökkenésének következtében kisebb 
lesz, a termohalin cirkuláció legyengülhet. A globális felmelegedés kialakulását nem a globális átlaghőmér-
sékletre gyakorolt hatása adja, hanem az, hogy mennyire befolyásolja a vízgőz szállítását. Elképzelhető, hogy 
az üvegházhatás elősegíti az átmenetet az eljegesedés felé azáltal, hogy növeli a sarkok és az Egyenlítő közötti 
hőmérséklet-különbséget, és növeli a sarkok felé irányuló víz/hó szállítást. A sarkok környezetét kivéve az 
óceánok és kontinensek viszonylag melegek maradnak, bár az éghajlat egyre inkább instabillá válik. Végül a 
sarkokon felhalmozódó jég elindul a közepes földrajzi szélességű óceánok felé, és a kontinensekre is elhozza a 
jégkorszaki állapotokat. 

A jelenlegi helyzet ettől főleg abban különbözik, hogy a nagy mennyiségű emberi eredetű tavasszal és 
nyáron jelentkező vízgőz elsősorban nyáron melegíti az ÉS-t. Elmondható, hogy a vízgőz okozta földi felme-
legedés legfinomabb érzékelője az Északi Sarkvidék A feladat az lenne, hogy csökkentsük az emberi eredetű 
vízgőz mennyiségét, leállítsuk az ÉS melegedését, és visszaállítsuk, ha lehet a 100-300 év előtti állapotokat. A 
tudomány, technika és a kormányok feladata a légkör vízgőztartalmának csökkentése és az Északi-sark fagyott 
állapotának visszaállítása.  
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