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Hnatthitastig Jarðar í 65 milljón ár 
Hitinn hefur lækkað um nærri 15°C  (Patrick Moore)



5 hlýindaskeið á 425.000 árum



Hitasveiflur síðustu 10.000 ára
Hlýjast fyrir 4-5000 og 6-8000 árum



Hitastigssveiflur á Norðurhveli 
Síðustu 2000 árin, hlýjast um 1130



Hitastigsfrávik á Norðurskautssvæði
Frá 1800, hlýjast um 1940



Ársmeðalhitastig, Reykjavík, 1881-2011. 
Hungurdiskar (Iceland Weather blog) Trausti Jónsson, 21.3.2012.



Hitastig Akureyri      (NASA Giss)



Ársmeðalhiti á Stórhöfða 1918-2020
Hitatölur frá Veðurstofu Íslands. Hlýjast 1941=6,26  Kaldast 1979=3,71 C° 

(Frjálst land)



Ársmeðalhitastig, Bandaríkin
Blátt: Bein óbreytt mæligildi. Rautt: Breytt, „aðlöguð“ mæligildi



Meðalárshiti, Marquette, Bandaríkin  
Gulgræni ferillinn er aflesnar óaðlagaðar hitamælingar



Yfirborðshiti sjávar, Austur Grænland  
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019PA003692



Norðurskautsís, útbreiðsla 1900 -2016



Hafís, Norðuríshaf, 1981-2021. 
Minnstur 2006 (vor) og 2012  (haust)



Hafís, Suðuríshaf, 1981-2021. 
Vaxandi 1981-2021



  Styrkur koltvísýrings í lofthjúpnum
 í milljónustu hlutum rúmmáls  GEOCARB III (Berner and Kothavala 2001)



Hitabreytingar hafa verið óháðar breytingum 
á styrk CO2  í 570 milljón ár (Patrick Moore)



Kolefnishringrás Jarðaryfirborðs



Upptaka andrúmslofts á innrauðri geislun frá jarðaryfirborði
Absorbtion of infrared radiation by atmosphere („greenhouse effect“). 

ResearchGate (Rohde)



Loftslagsbreytingar
Hitabreytingar

-Hæsti hiti frá lokum síðustu ísaldar var fyrir 8 
þúsund árum

-Hæsti hiti frá Landnámi var um 1130, hæsti síðustu 
100 árin um 1940, næsthæsti um 2003

-Hlýnun á Íslandi 1918-1941 og 1979-2003

-Kólnun á Íslandi 1960-1979 og 2014-2020

-Hæsti hiti á Norðurhveli (1920-2020)  var um 1940

-Breyting á sjávarborðshreyfingum lítil (1920-2020)

-Hitabeltislægðir ekki marktækt meiri (1920-2020)

-Skógareldar ekki meiri eða algengari (1920-2020)

-Veðuröfgar svipaðar og áður (1920-2020)



Áhrif koltvísýrings á hitafar

-Aukning í magni koltvísýrings í lofthjúpnum hefur hverfandi 
áhrif á hitastig á Jörðinni

-Lofthjúpurinn tekur nú þegar upp mesta þá hitageislun sem 
CO2 getur tekið upp

-CO2 og hitastig hafa sveiflast óháð hvort öðru í amk. 600 
milljón ár

-CO2 lofthjúpsins óx úr 0,03 í 0,04 % milli 1920 og 2020

-CO2 lofthjúpsins var um 1 % þegar mest þróun jurtalífs varð

-Jörðin grænkar, gróðurvöxtur eykst með hærri CO2 styrk

-Hrjóstrug og köld svæði gróa upp með hærri CO2 styrk

-Sjávarsúrnun hverfandi, sjórinn er basískur og getur ekki 
orðið súr


