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azonban jelentősen redukálta a légköri metán 
mennyiségét, másrészt bizonyos baktériumok 
kihalásához vezetett. A metán kivonása ismét 
csökkentette a hőmérsékletet, míg a baktéri-
umok részleges kihalása némileg megemelte 
a szén-dioxid koncentrációját.

6. Záró megjegyzés

Mint láttuk, az élet keletkezését egyebek 
mellett az éghajlat (Naptól mért távolság) és 
az őslégkör összetétele alapvetően befolyásol-
ták. A bioszféra viszont a későbbiek során 
meghatározta a légkör összetételét, biztosítva 
ily módon saját fejlődését. Magasabb rendű, 

valamint szárazföldi élethez ugyanis az oxigén 
elengedhetetlen. Másrészt a bioszféra egyrészt 
közvetlenül, másrészt az üledékképződésen 
keresztül (Lovelock, 1988) szabályozta a lég-
köri üvegházhatást: a Nap energiakisugárzá-
sának megfelelően csökkentette a légköri 
szén-dioxid koncentrációját. Mindez alapve-
tő volt az ember kialakulásához, és annak a 
számunkra kedvező környezetnek a fenntar-
tásához, amelyet ismerünk, és olyan termé-
szetesnek tartunk.

Kulcsszavak: kezdeti bioszféra, őslégkör, légkör 
és éghajlat
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Bevezetés

Az üvegházhatású gázoknak – főként a veze-
tő ipari országokban – az utóbbi két évtized-
ben bekövetkezett növekvő mértékű kibo-
csátása és az ennek megfékezését célzó erőfe-
szítések elmaradása (Kiotó, 1997 stb.) egyre 
fokozódó érdeklődést, sőt feszültséget kelt 
nem csupán a meteorológiával foglalkozó 
szak emberek és jövőkutatók, hanem a kormá-
nyok, sőt a lakosság széles körében is. Ezzel 
összhangban az éghajlattal kapcsolatban álló 
tudományterületek képviselői is egyre na-
gyobb mértékben terjesztik ki kutatásaikat az 
éghajlat egyes elemeinek vizsgálatára, továb-
bá a várható következmények elemzésére.

A Föld múltjának megismerésére irányu-
ló geológiai kutatások vizsgálják a kontinen-
sek helyzetének, alakjának, méretének válto-
zásait, a folyamatosan képződő és elnyelődő 
óceáni lemezeket, a főként ezekhez kötődő 
vulkanizmussal, a hegyláncok felgyűrődésével, 
továbbá a tengeri és szárazföldi üledékképző-

dés különböző kérdéseivel együtt. Ez utóbbin 
belül kiemelt figyelmet fordítanak az üledék 
jellegének, mennyiségének, eloszlásának 
változásaira, minthogy ezek a képződmények 
őrizték meg számunkra kövület formájában 
a mindenkori élet nyomait, amelyeknek egy-
irányú változásain, fejlődésén a földtörténeti 
múlt tagolása ma is alapszik. Az aktualizmus 
elvét szem előtt tartva az üledékek jellege és 
a bennük lévő ősmaradványok alapján már 
a geológiai kutatás korai szakaszában rekonst-
ruálni próbálták a képződmények keletkezé-
si körülményeit, beleértve az adott időszak 
és terület hőmérsékletének és csapadékmeny-
nyiségének értékelését is. A tudomány fejlő-
dése a későbbiekben lehetővé tette, hogy a 
radioaktív elemek bomlási termékeinek mé-
rése alapján a földtörténeti időszakok tartama 
években is kifejezhetővé váljék, majd a stabil 
izotópok rendszeres mérésének köszönhető-
en a környezet állapotára vonatkozó egyéb 
körülmények is egyre pontosabban számsze-
rűsíthetők lettek. Ezek sorában kiemelkedő 
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jelentőségű az oxigén nehéz izotópjának (O18) 
tér- és időbeli mennyiségi eloszlására vonatko-
zó adatok ismerete, mert ennek változása igen 
szoros összefüggést mutat a tengervíz hőmér-
sékletének változásával. A növekvő adatok 
birtokában a geológia tehát rekonstruálni 
ké pes az egyes kontinensek helyzetének idő-
beli változásait (időleges egyesülését, szétvá-
lását, forgását), a tengerrel borítottság mérté-
kének változását, tengerek, tavak mélységének 
és hőmérsékletének, továbbá a csapadék 
mennyiségének és eloszlási jellegének válto-
zását, módosulásait is, és mindezek alapján 
egyre nagyobb megbízhatósággal képes a 
földtörténeti múlt éghajlatának rekonstruk-
ciójára is.

A földtörténet klímaváltozásainak elem-
zésével szeretnénk rámutatni arra, hogy a 
geológiai múltnak fontos üzenete van a tár-
sadalom és különösen a döntéshozók számá-
ra az emberiség jövőjét alapvetően befolyáso-
ló stratégiai döntések mérlegelésénél.

A klímatényezőkről általában

Az éghajlat a Földre ható rendkívül összetett, 
gyakran ellentétes irányú külső és belső hatá-
sok eredőjeként alakul ki. A külső hatások 
közül minden kétséget kizáróan a Napból 
származó besugárzás a legfontosabb, de egyéb 
külső (kozmikus) tényezők, például Nap-
rendszer bolygóinak a Föld pályaelemeit 
módosító hatása, vagy a kozmikus testek 
be csapódása is fontos szerepet töltenek be, 
ugyanakkor nagyobb időtávlatokban a Nap-
rendszernek más rendszerekhez viszonyított 
helyzete ma még felbecsülhetetlen változások 
okozója lehet. Földünk klímáját végső soron 
a litoszféra, az atmoszféra, a hidroszféra és a 
bioszféra összetett és bonyolult kölcsönhatása 
szabja meg. Az éghajlatot meghatározó ténye-
zők, illetve azok sajátosságának nyomai a 

kőzetben megőrződhetnek, és megfelelő 
módszerekkel azokból kinyerhetők. A külső 
tényezőkön túlmenően ezek sorában az egyik 
legjelentősebb a kontinensek konfigurációjá-
nak a földtörténet során bekövetkezett válto-
zása volt. A kontinensek alakja, mérete, el-
oszlása, ezen belül a magas hegyláncok elren-
deződése alapvetően befolyásolja az óceáni és 
légköri áramlások kialakulását. 

A fenti tényezők hatásának eredőjeként 
kialakuló éghajlat leginkább meghatározó 
jel lemzője a hőmérséklet. A nagyszámú oxi-
génizotóp-mérésnek köszönhetően a földtör-
ténet fanerozoikumának (a többnyire szilárd 
vázzal rendelkező szervezetek maradványait, 
nyomait őrző utóbbi mintegy 570 millió éves 
szakaszának) globális átlaghőmérséklet-elosz-
lására ma már számszerűsített értékekkel is 
rendelkezünk, de a Föld teljes történetére 
kiterjedő hőmérsékletváltozásnak mindmáig 
csak relatív értékei adhatók meg a Föld na-
gyobbik, afanerozoós (a napjainktól számított 
570 millió év előtti) szakaszára. A teljesebb 
kép érdekében (1. ábra) ezért mi is az utóbbi 
megoldást választottuk a hőmérsékletváltozás 
bemutatására (Merrits, 1998). Az ábráról 
rendkívül tág határok között változó időtarta-
mú hideg klímájú (eljegesedési) időszakaszok 
olvashatók le. Ha a jelenlegi, még befejezetlen 
hideg klímaszakasztól el is tekintünk, az ér-
tékek 15 és kb. 430 millió év között változnak. 
Ezzel összhangban nem ismerhető fel szabály-
szerűség az egyes hideg klímaszakaszok között 
eltelt idő hossza tekintetében sem, amely 
105–1000 millió év között változik. Mindamel-
lett figyelemre méltó, hogy a fanerozoikumon 
belül ezek az értékek lényegében 100–200 
millió évnek adódnak, főként, ha figyelmen 
kívül hagyjuk az ábrán nem szereplő, rend-
kívül rövid idejű oligocén eleji hűvös klímá-
jú intervallumot. Ha azonban azt is figyelem-
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1. ábra • A Föld relatív globális hőmérsékletének változását mutató görbe az eljegesedési idő-
intervallumok (vízszintes sávozás), a kiugróan nagy átlaghőmérsékletű időintervallumok 
(rácsozott szakaszok), valamint az eljegesedések időtartamának és az eljegesedések közötti 
időtartamoknak a feltüntetésével, továbbá a kontinensek időben változó helyzetének szemlél-

tetésével (Merritts, 1998 nyomán)
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be vesszük, akkor a permi és jelenlegi jégkor-
szak közötti 245 millió évet egy 215 és egy 30 
millió éves szakaszra kell tagolni. Mindazon-
által az utóbbi évtizedben egyre többen szá-
molnak a naprendszer egészének 240 mil lió 
éves ciklusával is, amelynek során a naprend-
szer változó transzparenciájú és változó gra-
vi tációs terű környezetbe kerül, ami a besu-
gárzás mértékét is jelentősen befolyásolhatja. 
A hideg klímaszakaszok közötti kiugróan 
nagy átlaghőmérsékletű időintervallumok 
közül csupán a kréta időszak esik a fa ne rozoi-
kum ra.

A fanerozoikum éghajlatát Alfred G. 
Fischer (1986) jelentős mérvű egyszerűsítések-
kel, összevonásokkal melegházi (greenhouse) 

és hűtőházi (icehouse) szakaszokra tagolta (2. 
ábra). A hűtőházi szakaszok középső részére 
estek az eljegesedési periódusok, míg a két 
me legházi szakasz közül a mezozoós–kaino-
zoós szakasz közepét jelentő kréta időszakra 
hőmérsékleti maximum, az ópaleozoikum 
közepére rövid idejű eljegesedés esik. Az 
óceánokban jelentősebb mérvű oxigénhiány 
(anoxia) a melegházi szakaszok jellemzője 
(Racki, 1999), amit az idéz elő, hogy a sarki 
jégsapkák hiánya miatt csökken a tenger-
áramlások intenzitása, ezért a tenger aljzatán 
felhalmozódó szerves anyag oxigén hiányában 
nem bomlik el. A jégtömegek elolvadása kö-
vetkeztében megemelkedett tengerszint, vagy-
is a kontinensek megnövekedett tengerrel 

2. ábra • A fanerozoikumi éghajlat leegyszerűsített eloszlási képe a melegházi és hűtőházi sza-
kaszokkal, jégtakarókkal, anoxikus szintekkel (A és B), a levegő-oxigén és szén-dioxid eloszlá-
sával, a kontinensek tengerrel borítottságával és a vulkanizmus mértékének időbeli változásá-

val (Fisher, 1984 nyomán, módosítva, kiegészítve)

való borítottsága, valamint a vulkáni tevékeny-
ség intenzitási csúcsa jó egyezést mutat a 
melegházi periódusok eloszlásával. Közelítőleg 
ezekkel látszik korrelálni a mindenkori légkör 
szén-dioxid mennyiségének eloszlása is, ame-
lyet az ásványokban lévő zárványokból hatá-
roznak meg. Ennek a diagramon (2. ábra) 
lát ható legnagyobb értéke – ami a mai érték-
nek tizenkétszerese – a paleozoós melegházi 
szakasz legelejére esik. Feltűnő ugyanakkor, 
hogy a mezozoós–kainozoós melegházi sza-
kasz legnagyobb szén-dioxid-tartalma, ami 
egy melegházi szakasz közepére esik, a mainak 
csupán négyszerese volt. A fenti tények egy-
értelművé teszik, hogy a ma leginkább meg-
határozónak tekintett melegházhatású gázok 
legjelentősebbjének, vagyis a szén-dioxidnak 
az eloszlásán, valamint a vulkáni aktivitás 
mértékén túlmenően, ma még egyértelműen 
meg nem határozható további okoknak is 
jelentős szerepük lehetett az éghajlat fentiek-
ben jelzett, később részletezendő alakulásá-
ban. Ezek sorában az egyik legfontosabb a 
Naptól származó besugárzás mértékének 
ugyancsak különböző okokra visszavezethető 
változása lehetett. Az adatok szerint (2. ábra) 
a légkör oxigéntartalmának változása a szén-
dioxid-tartalom változásával alapvetően ellen-
tétes lefutást mutat. Ennek leglátványosabb 
megnyilvánulása, hogy a szén-dioxid-tarta-
lom eddigi (karbon időszaki) minimuma, 
amely a mai értéknél is kisebb volt, teljesen 
egybeesik az oxigéntartalom eddigi maximu-
mával (kb. 35 %). Ugyanakkor ez az összefüg-
gés nem tekinthető mindenütt egyértelmű-
nek: esetenként együttfutásra is van példa, 
ami erősíti az egyéb tényezők alkalmankénti 
meghatározó szerepének lehetőségét is. To-
vábbi fontos adalékot jelent az egyes tényezők 
szerepének változékonyságára a szén-dioxid-
tartalom és a hőmérséklet eloszlásának egy-

bevetése. Mint láttuk, a nem kiugróan meleg 
kambrium elején a szén-dioxid-tartalom a mai 
érték tizennyolcszorosa volt, míg a jóval me-
legebb kréta időszakban csupán hatszorosa. 

Mindazonáltal nem kétséges, hogy a hő-
mérséklet alakulásában – elsősorban a meg-
szerzett hő mennyiségének megtartásában – 
az egyik legfontosabb tényező a levegő szén-
dioxid-tartalma. A kambriumot megelőzően 
a légkör szén-dioxid-tartalma erősen kérdéses, 
de a mai értéknél mindenképp jóval nagyobb, 
akár több százszorosa is lehetett. Ez valószí-
nűleg kulcsfontosságú tényező volt a Föld 
hő mérsékletének stabilizálásában a prekamb-
rium során. Az akkori kismértékű besugárzás 
miatt a hőmérséklet jóval kisebb lett volna, 
de a légkör nagy szén-dioxid-tartalma meleg-
házhatást eredményezett, amit az élet fejlődé-
sének alakulása szempontjából a szakemberek 
döntő tényezőnek tekintenek. 

A légkörben a szén-dioxid és az oxigén 
egyensúlya a biológiai ciklussal összhangban 
változik. Ennek során az oxigént a növény a 
levegő szén-dioxidjának felhasználásával fo-
toszintézis útján állítja elő, míg a szén-dioxid 
a szerves anyag oxidálódása során jön létre. Így 
a földtörténet során a bioszféra fejlődése és a 
szerves anyag lebomlásának/beágyazódásá-
nak aránya alapvetően befolyásolta a légkör 
szén-dioxid-tartalmát. A biológiai cikluson 
túl azonban két másik tényező is jelentős ha-
tással van a légkör szén-dioxid-tartalmára. Az 
egyik a vulkánok okozta exhaláció, a másik 
a szilikátos kőzetek mállása, amelyek intenzi-
tásváltozásai szoros összefüggést mutatnak a 
lemeztektonikai folyamatok sebességével. 

Felmerülhet a kérdés: hogyan ismerhetők 
fel a földtörténeti múlt éghajlatának változá-
sai, és milyen alapon beszélhetünk számszerű 
értékekről. A földtani képződményeknek, 
illetve azok bizonyos alkotóinak (ősmaradvá-
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nyok, ásványok, elemek vagy izotópok) gya-
korisága és eloszlása, a kontinensek elrende-
ződése, a szubdukciós (kéregbetolódási) övek 
helyzete és gyakorisága mennyiségi, máskor 
csak minőségi adatokat szolgáltatnak a hő-
mérséklet nagyságának, lokális és globális 
eloszlásának változásairól. A csapadék meny-
nyiségének és éves eloszlásának mértékéről 
elsősorban a növényzet (főként a leveleken 
lévő légzőnyílások sűrűsége, valamint a spó-
ra- és pollentartalom), másodsorban a klíma-
jelző kőzetek nyújtanak tájékoztatást. Az 
evaporitok például kifejezetten csapadéksze-
gény, arid (meleg) éghajlatot, a bauxitok 
tró pusi, de szezonálisan változó csapadékkal 
jellemezhető éghajlatot jeleznek (Bárdossy – 
Aleva, 1990). A nagy vastagságú, sekélytenge-
ri karbonátos rétegsorok trópusi, esetleg 
szubtrópusi éghajlaton keletkeznek. A kő-
szénlápok relatíve jelentős csapadékú terüle-
teken, ezen belül jobbára – de egyáltalán nem 
kizárólag – a meleg éghajlati övben jöttek lét-
re. A kvarcban és szilikát ásványokban gazdag 
törmelékes üledékek a mérsékelt és hideg 
éghajlati övben halmozódnak fel, míg a tillit 
(a jég által összetorlasztott vegyes szemcse-
összetételű üledék) hideg, glaciális környezet 
szülötte. Az üledékes kőzetek egyes ásványai-
ba, ősmaradványok szilád vázába beépült 
oxi génizotóp-arány az egykori hőmérsékleti 
viszonyok kiváló jelzője. A mindenkori légkör 
összetételét rögzítik a kőzetekben a legutóbbi 
néhány százezer évre vonatkozóan a jégben 
megőrződött gázzárványok. Ennek megfele-
lően az oxigén, annak izotóp aránya (és ebből 
a közeg hőmérséklete), továbbá a szén-dioxid 
mennyisége a gázzárványadatok tömegéből 
számolható. 

A besugárzás mértékének, s ezen keresztül 
az éghajlat alakításában, ennek folyománya-
ként az üledékképződés egyes jellegeinek 

megváltozásában a Föld keringési pályaele-
meinek van kiemelt jelentősége, ezért erről 
kiemelten szólunk. 

A Föld keringési pályaelemeinek változása 
és a rövid időtartamú klímaváltozások – 
orbitális ciklusok 

Milutin Milanković szerb mérnök, csillagász, 
matematikus az 1920-as években olyan elmé-
letet dolgozott ki, amelyben a jégkorszakok 
kialakulását, az eljegesedési és a felmelegedé-
si szakaszok váltakozását a Föld keringési 
pályaelemeinek módosulása miatti besugár-
zás változásokra vezette vissza. Tudománytör-
téneti érdekesség, hogy a pályaelemek kiszá-
mításának – abban az időben rendkívül 
hossza dalmas – munkáját Budapesten a Ma-
gyar Tudományos Akadémia épületében 
hadifogolyként végezte. 

A besugárzást jelentősen befolyásoló pá-
lyaelem-változások periódusideje három té-
nyezőtől függ (3. ábra). Az excentricitás, azaz 
a Föld Nap körüli keringési pályájának mó-
dosulása 100 és 410 ezer éves periodicitást 
mu tat. A tengelyferdeség kismértékű (22o és 
24o30’ közötti) változásának periódusa 41 ezer 
év. A precesszió (a Föld forgástengelyének 
kúppalást menti elfordulása) átlagos periodi-
citása pedig 21,7 ezer év, 19 és 23 ezer éves fő 
periódusokkal. A 4. ábra az excentricitási, a 
tengelyferdeségi és a precessziós index André 
Berger (1978) által kiszámított változásait mu-
tatja az elmúlt 800 ezer évben. A legalsó gör be 
e periodikus változások eredőjéből adódik.

A ferdeség és a precesszió periódusa, mivel 
a Föld forgási sebességétől és a Föld–Hold 
távolságtól függ, a földtörténet során változott. 
A tengelyferdeség változása számottevő, a 
fanerozoikum kezdetén csupán 27 ezer év 
le hetett a jelenlegi 41 ezer év helyett. A pre-
cessziós fő periódusok tartama 17 és 19 ezer 

4. ábra • A keringési pályaelemek André Berger (1978) által kiszámított változásai 
az elmúlt 800 ezer évre vonatkozóan

3. ábra • A Föld keringési pályaelemei és változásuk periodicitása

év volt, ami geológiai értelemben nem jelen-
tős különbség a mai értékekhez képest. Nem 
tűnik alaptalannak, ha a távolabbi múltban 
további változásokat tételezünk fel. 

Az orbitális ciklusok hatása az éghajlatra 
nyilvánvaló, de áttételes. A pályaelemek mó-
dosulása a besugárzás mértékének szezonali-
tá sát változtatja, ami az óceáni és a légköri 
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áramlási rendszereken keresztül a hőkiegyenlí-
tődés mértékének változását eredményezi. 

Az éghajlatváltozások a hűtőházi klíma-
szakaszok idején jelentősebbek, de a meleg-
házi szakaszokban is kimutathatók. Az üle-
dékképződés jellegét a hőmérsékletváltozásnál 
is jobban befolyásolja a csapadék mennyisé-
gének változása, de az egyéb klímaelemek (pl. 

szél) hatása sem hanyagolható el. Az orbitális 
ciklusok és a klímaelemek kapcsolatának 
ér telmezésére Martin D. Matthews és Martin 
A. Perlmutter (1994) dolgoztak ki modellt (5. 
ábra), amely abból indul ki, hogy a besugár-
zás változásának hatására a légköri áramlási 
rendszerek, illetve a klímaövek szélessége, hely-
zete megváltozik. A minimális besugárzás 

5. ábra • A légköri áramlási rendszerek helyzete klíma minimum és klíma maximum esetén 
(Matthews – Perlmutter, 1994)

sza kaszaiban a sarki cella terjed ki az Egyenlí-
tő irányában, a maximális besugárzás szaka-
szaiban az egyenlítői Hadley-cella (5. ábra) 
hódít teret a pólusok irányában. 

A periodikus klímaváltozások áttételesen 
a tengerszint helyzetét is befolyásolják. Az 
orbitális ciklusok frekvenciatartományába eső 
jelentős tengerszintváltozások – melyek lété-
re számos bizonyíték van – aligha magyarázha-
tók másként, mint hatalmas jégtömegek 
(el sősorban a hűtőházi szakaszok sarki jégsap-
káinak) kiolvadásával, amit glacio-eusztatikus 
tengerszintváltozásnak nevezünk. A negyed-
időszaki eljegesedés, illetve megolvadások 
ide jén 100 métert meghaladó amplitúdójú 
vízszintváltozások mentek végbe, jól követve 
a 100 ezer éves, sőt esetenként a  20 ezer éves 
periodicitást is. A melegházi szakaszokban 
megfigyelt kismértékű (néhány méteres) ten-
gerszintváltozásokat elsősorban az óceánok 
vizének hőtágulására vezetik vissza.

Az orbitális ciklusok kitűnő példáit ismer-
jük a földtörténeti középkor triász időszaká-
ból, amely egy sok tízmillió év időtartamú 

„hűtőház” és egy hasonlóan hosszú „melegház” 
időszak határára esik. 

A triász időszak vége felé, kb. 220–210 
millió évvel ezelőtt, gyorsan süllyedő rift 
árokban hatalmas kiterjedésű tórendszer jött 
létre az Appalache-hegység keleti előterében, 
amelyben a mintegy 6 km vastag rétegsor 
ra kódott le. Az e rendszerhez tartozó Newarki-
medence rétegsorát fúrásokkal tökéletesen 
feltárták. A több nagyságrendben is ciklikus 
felépítésű rétegsor (6. ábra) elemi ciklusa egy-
re mélyülő környezetben létrejött rétegekkel 
indul, majd a legnagyobb mélységet elérve 
sekélyesedés nyomai figyelhetők meg a teljes 
kiszáradást jelző kőzetfajtákig. A ciklusok 
képződésének ideje kb. 20 ezer év, ami a pre-
cessziós ciklusok képződési idejével azonosít-
ható (Olsen, 1986). Az elemi ciklusok ciklus-

6. ábra • A Newark-medencei triász tavi üledékek ciklicitása jól tükrözi a Föld keringési 
pályaelemeinek változási ciklusait (Olsen, 1986 nyomán)
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kötegekbe szerveződnek, melyek a rövidebb 
és a hosszabb időtartamú excentricitá si ciklu-
sokkal hozhatók kapcsolatba (6. ábra). A 
je lenlegi feltételezések szerint a perm időszak-
ban kiemelkedett Appalache-hegység vo nulat 
magashegységi jégtömegének változása hatá-
rozhatta meg elsősorban ennek a triász tónak 
a vízszintjét. A magashegységi jégtakarók 
térfogatváltozásai ugyanakkor a világtengerek 
szintjének változásához is hozzájárulhattak.

Hasonló időtartamú ciklicitást sikerült 
kimutatni a Newarki-medence tavi rétegso-
raival egyidejű hazai sekélytengeri karbonátos 
kőzetekben is. A Bakonyban és a Gerecsében 
mélyült fúrások a Dachsteini Mészkő mint-
egy  800 m-es (az egyik tatai fúrás 1200 m-t 
harántolt!) folyamatos rétegsorát tárták fel. 
Az átlagosan mintegy 2 m vastag elemi ciklu-
sok számított képződési időtartama 23 ezer 

év (Schwarzacher – Haas, 1986). Balog Anna 
és mtsai (1997) vizsgálatai szerint az elemi 
ciklusok 4–6 ciklusból álló, kb. 10 m vas tag 
kötegekbe, és ezek kb. 40 m vastag kötegsoro-
zatokba szerveződnek, melyek az excentrici-
tási ciklusokkal hozhatók kapcsolatba.

Klímaváltozásokat tükröző ciklusos ré-
tegsorok szárazföldi medencékben is létrejö-
hetnek. A klíma ugyanis nagymértékben 
meghatározza a mállás, továbbá a folyóvízi 
szállítás intenzitását és ezen keresztül az üle-
dékgyűjtő medencébe kerülő üledék mennyi-
ségét és jellegét is. Matthews és Perlmutter 
(1994) az Egyesült Államok középső részén a 
Green River-i-medence eocén folyóvízi-tavi 
rétegsorát vizsgálva mu tatta ki a Milanković-
ciklusokra visszavezethető klímaváltozások 
hatását, amelynek eredményeként édesvízi és 
evaporitos üledékek váltakozásából álló üle-

7. ábra  • A Green River-medence eocén szárazföldi üledékképződési környezeteinek 
változásai egy klímaciklus során (Matthews – Perlmutter, 1994)

dékciklusok keletkeztek. A vizsgált terület az 
eocén folyamán a mérsékelt ég övben helyez-
kedett el, de a globális klíma maximum 
idején az éghajlat arid, majd mérsékelten 
száraz, a klíma minimum idején mérsékelten 
humid, majd a felmelegedés során ismét 
mérsékelten szárazzá, ezt követően újra ariddá 
vált. Ennek megfelelően alakultak az üledék-
képződési viszonyok a kontinentális meden-
cében (7. ábra). A csapadékviszonyok válto-
zását a szárazföldi növények spóra-pollen 
együttesének elemzése is alátámasztotta.

Bizonyos körülmények között, a kőzetek 
vékony réteglemezei az éghajlat egészen rövid 
idejű változásait is megőrizhetik. Évszakos 
vál tozások nyomát mutatták ki gleccsertavak 
és lefolyástalan sós tavak üledékeiben, ten-
gertől elrekesztett lagúnák, pangó vizű anoxi-
kus tengermedencék rétegsoraiban. Az évszak 
váltakozása ez esetben a milliméteres, centi-
méteres rétegek vastagságának és összetételé-
nek változásaiban tükröződik. A tómedencé-

be például a csapadékos évszakban nagyobb 
mennyiségű hordalék kerül be a környező 
hegyvidékről, mint a száraz évszakban, vagy 
a sós tavakban a víz bepárlódásával a száraz 
évszakban képződnek a sókiválások. 

Tavi (ún. varv típusú) üledékek rétegleme-
zeinek vastagságváltozása alapján egészen 
rövid időtartamú éghajlatváltozásokat is ki-
mutattak (Fischer, 1986): 7,5–9 év, 12–16 év, 
21–24 év és 40 év. Ezekben az üledékekben a 
napfoltciklusok hatása csak gyengén jelent-
kezett, a határozottan megfigyelhető 21–24 
éves periodicitás a Hale-féle szoláris mágneses 
ciklussal hozható kapcsolatba. 

Éghajlati elemek és éghajlatváltozások 
a földtörténet során

A földtörténet korai
(prekambriumi) szakasza

A Föld közel 4,5 milliárd éves történetének 
klímaváltozásairól, annak is főként első, közel 

8. ábra • A kontinensek eloszlása a késő kambrium idején a sekélytengeri és a síkvidéki szára-
zulati területekkel, a hegyláncok helyzetével, az evaporit-előfordulási területekkel, valamint a 

csapadékeloszlási képpel (Bambach et al., 1980; Tardy – Roquin, 1998) 
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3,5 milliárd évéről alig van adatunk. Az élet 
első kezdetleges formái kb. 3,8 milliárd éve 
je lentek meg a Földön, de ezek az egykori 
klí máról szinte semmit nem mondanak. Az 
első üledékes kőzetek, amelyek kb. 3,7 milli-
árd éve képződtek, feltehetően a mainál kb. 
10°C-kal melegebb átlaghőmérsékletű éghaj-
lat során rakódhattak le. Bolygónkat 2,7 és 
1,8 milliárd év közötti szakaszban eljegesedés 
uralta. A tillitek (rosszul osztályozott, kevert 
glaciális üledék) tanúsága szerint a 2,5 és 2,2 
milliárd év közötti intervallum idején három 
glaciális szakasz ismert. Mivel ebből az időből 
az akkor egyenlítőközeli helyzetben levő 
Afrikából is eljegesedésekre utaló nyomok 
váltak ismertté, feltételezik, hogy akár a Föld 
egészén is glaciális viszonyok uralkodhattak 
(hólabda Föld elmélet). A Föld egészét borító 
hótakaró megolvadására máig nincs általáno-
san elfogadott magyarázat. Egyes feltételezé-
sek szerint valamilyen katasztrofális esemény, 
például nagyméretű vulkánkitörések és az ezt 
követően megnőtt légköri szén-dioxid-tarta-
lom vezethetett a „hólabda állapot” megszű-
néséhez. Ezután a Földön kb. egymilliárd évig 
jégmentes állapot uralkodott.

Kb. egymilliárd évvel ezelőtt kezdődött 
el a földtörténetnek azon időszaka, amelyből 
már megbízhatóbb geológiai információink 
vannak az egykori klímaváltozásokról. A 
prekambrium végén ismét jégkorszak kö-
szöntött a Földre, amely kb. 200 millió éven 
át tartott. Az eljegesedésnek legalább két 
maximuma volt 850 és 590 millió évvel ezelőtt, 
és a jégtakarók egészen a kis szélességi körökig 
lenyúltak. A legújabb számítógépes model-
lezések szerint a „hólabda állapot” nem tért 
vissza, s a kiterjedt jégtakarók ellenére az 
egyenlítő menti óceánok jégmentesek ma-
radtak, aminek döntő fontossága lehetett az 
élet fennmaradása szempontjából. 

A földtörténet paleozoós szakasza

A prekambrium végén, kb. 700 millió éve a 
magasabb rendű növények és az első állatok 
megjelenésével drámai evolúciós robbanás 
történt a Földön. A fanerozoikum („látható 
élet”) elején, a kambriumban (kb. 550–600 
millió éve) jelentek meg a már szilárd vázzal 
rendelkező szervezetek, így a klímára vonat-
kozó paleontológiai anyag is gyakorlatilag 
ettől az időtől áll rendelkezésre.

Az alábbiakban a mintegy 570 millió év 
időtartamú fanerozoikum éghajlatának vál-
tozásait kívánjuk röviden áttekinteni néhány 
jellemző pillanatának – ősföldrajzi térképének 
felvillantásával. Az áttekintéshez Richard K. 
Bambach és munkatársai (1980), Judith Tot-
man Parrish és munkatársai (1982), Alfred M. 
Ziegler és munkatársai (1979), valamint Yves 
Tardy és Claude Roquin (1998) térképsoro-
zatait használtuk. Ezeken az óceáni környezet 
mellett sekélytengeri, síkvidéki szárazulati és 
hegyvidéki területeket különböztettek meg. 
A számos éghajlatjelző üledék (evaporit, kő-
szén, paleotalaj, bauxit, eolikus homok, zá-
tony mészkő, glaciális üledék stb.) közül a 
jelentősebb evaporit- és kőszénelőfordulásokat 
tüntettük fel – részben elterjedésüknek meg-
felelően, részben szimbólummal. Valameny-
nyi térképváltozat tartalmazza továbbá a 
csapadék mennyiségének négy relatív kate-
góriába összevont eloszlását.

A késő kambriumban (8. ábra) a mai 
Eur ázsiát alkotó öt önálló kontinenssel szem-
ben az egykori déli nagy őskontinens, a Gond-
wana, egyetlen kontinensegységet formált. 
Az éghajlat szempontjából azonban meghatá-
rozó jelentőségű az a körülmény, hogy a 
kontinensek az Egyenlítő közelében he lyez-
ked tek el. Matthew R. Saltzman és munka-
társai (2000) rekonstrukciójában Baltika 

Szibériától délre, Kína pedig a déli féltekére 
esett. Ez a kontinens-elrendeződés, ezen belül 
a hegyláncok eloszlása akadálytalan globális 
hőkicserélődést tett lehetővé mind az óceá-
nokban, mind a légkörben. Sok csapadék 
ki zárólag az Egyenlítő szűkebb környezeté-
ben hullott, míg kevés csapadék a mai Afrika 
északkeleti, Laurentia (Észak-Amerika) kele-
ti és Ausztrália középső részén fordult elő. 
Evaporit-előfordulások a térítők környezeté-
ből ismertek. A kőszén-előfordulások hiányát 
a megfelelő növényzet hiányával magyaráz-
hatjuk. Ezt követően a szilur elején (kb. 440 
millió éve) ugyan volt egy rövid idejű eljege-
sedés, de ez a hosszú melegházi perióduson 
belül csupán epizódként jelent meg.

A kora  devon (9. ábra) idejéig a kontinen-
sek helyzetét illetően jelentős mérvű átrende-
ződés zajlott le: a Gondwana egy re inkább a 
déli pólus felé tolódott el, míg a későbbi 
Eurázsiát alkotó kontinensek az északi irányú 
mozgásuk során egyre közelebb sodródtak 
egymáshoz, sőt a Iapetus-óceán bezáródásával 

Laurussia néven egyesült Lauerentia (Észak-
Amerika) és Baltika – együttesen Őseurópa 
–, miközben hatalmas kiterjedésű, észak–déli 
orientációjú hegylánc alakult ki az Egyenlítő 
környékén. Ennek megfelelően a hőkicseré-
lődés a korábbihoz viszonyítva némileg kor-
látozottá, és a csapadékeloszlás is differenciál-
tabbá vált. Sok csapadék ezúttal is csak az 
Egyenlítőt övezően hullott, míg Gondwana 
nagyobbik részét és Észak-Amerika északnyu-
gati területeit kevés csapadék áztatta. (Meg 
kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy nincs 
teljes össz hang a csapadékeloszlási kép és a 
száraz éghajlatot jelző evaporit-előfordulások 
eloszlása között.) 

A késő karbon idejére (10. ábra) a koráb-
bi melegházi viszonyokkal szemben hűtőhá-
zi körülmények jöttek létre. A Gondwanát 
és Laurussiát egyesítő Pangea szuperkontinens 
majdnem maradéktalan kialakulásának, va-
lamint a kontinensek nagy részére kiterjedő, 
nagyrészt észak–déli, mindamellett tekinté-
lyes kelet–nyugati irányú hegyláncok létrejöt-

9. ábra  • A kontinensek eloszlása a kora devon idején a sekélytengeri és a síkvidéki szárazula-
ti területekkel, a hegyláncok helyzetével, az evaporit-előfordulási területekkel, valamint a 

csapadékeloszlási képpel (Bambach et al., 1980; Tardy – Roquin, 1998)
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tének (Embry et al., 1994) köszönhetően 
erő sen korlátozottá vált a globális hőkicserélő-
dés mind az óceánokban, mind a légkörben. 
Az óriási méretűvé vált Pangea déli, gondwanai 
részén hatalmas méretű eljegesedés alakult ki, 
amelynek északnyugati nyúlványai megköze-
lítették a 30. déli szélességet. A kontinenselosz-
lással és a korlátozott hőkicserélődéssel össz-
hangban rendhagyó volt a csapadék eloszlása, 
és talán összmennyisége is kevesebb volt a 
korábbiaknál. Sok csapadék csupán a Paloe-
Tethys legbelső öblében és a Kínai kontinens 
déli nyúlványán lehetett, miközben hatalmas 
térséget ölelt fel mind a gondwanai, mind a 
laurussiai részen a kevés csapadékkal ellátott 
terület. Hatalmas kőszénlápok fejlődtek ki 
nemcsak a kifejezetten csapadékos (a térké-
pen „sok csapadék” jelzésű), hanem a viszony-
lag sok, sőt egyes esetekben a viszonylag kevés 
csapadékú területeken is, mégpedig nemcsak 
az Egyenlítő környéki övezetben, hanem a 
Pangea északi mérsékelt övezetében is. Külö-
nös ugyanakkor, hogy a Gondwanán – az 

egyenlítői övezetet is beleértve – alig van kő-
szén-előfordulás. A fentiekkel összhangban 
a késő karbon idején lényegesen szerényebb 
mértékű az evaporitos területek kiterjedése. 

A késő karbon hűtőházrendszer kialaku-
lásában a fent jelzetteken túlmenően minden 
bizonnyal meghatározó szerepet játszott a 
szén-dioxid-tartalom jelentős részének a lég-
körből történt kivonódása és a kőszénrétegek-
ben való óriási mértékű felhalmozódása, ami 
a Földre jutó vagy ott képződött hő jelentős 
részének a világűrbe történő kisugárzá sával 
járt együtt. További jelentős tényezőként 
értékelik a jelenség létrejöttében Peter R. Vail 
és munkatársai (1977) a nagymérvű tenger-
szintesést, és Alfred G. Fischer (1984) az ezt 
előidéző lelassult óceáni lemezképződést 
(spreading), ami egyrészt csökkent mértékű 
víztömeg-átrendeződéssel, másrészt a Föld 
belsejéből kisebb mérvű hőfeláramlással járt. 
Ehhez számíthatjuk még azt a körülményt is, 
hogy a szuperkontinens alatt termelődő hő 
csak korlátozott mértékben jutott a légkörbe, 

10. ábra • A kontinensek eloszlása a késő karbon idején a sekélytengeri és a síkvidéki szárazu-
lati területekkel, a hegyláncok helyzetével, az evaporit- és kőszén-előfordulási területekkel, 

valamint a csapadékeloszlási képpel (Bambach et al., 1980; Tardy – Roquin, 1998)

ezért az jelentős mértékben megemelte a 
kontinentális kérget. Ez utóbbi körülmény-
nyel hozható kapcsolatba, hogy a tagolt tér-
színű eljegesedési területen belül a mélyebb 
völgyekben gazdag flóra létezett.

A földtörténet mezozoós szakasza

A Föld a késő-paleozoós eljegesedést követő-
en a hűtőházi és a melegházi klímaállapot 
közötti átmenet állapotában volt (2. ábra). 
Bár a variszkuszi lemeztektonikai ciklus végén, 
a karbonban Laurussia és Gondwana ütközé-
sével a Pangea szuperkontines lényegében 
létrejött, de a perm és a triász során még újabb 
hatalmas területek (Szibéria, Kelet-Ázsia) 
kapcsolódtak a Pangeához. Az ütközés során 
azonban a Paleo-Tethys nem záródott be 
mindenhol. Megmaradt egy kelet felé szélese-
dő óceánág, a Panthalassa-világóceán hatal-
mas, a Pangeába messze benyúló öbleként. 
Az Eurázsai-lemez alá tolódó Paleo-Tethys 
beszűkülésével párhuzamosan a késő perm 
majd a triász idején új óceánmedence – a 

Neo-Tethys – kezdett keletről nyugat felé 
fel nyílni. A perm–triász intervallumban tehát 
az egyenlítő közelében elhelyezkedő öbölsze-
rű Tethys-óceánt minkét oldalról a hatalmas 
Pangea kontinens szegélyezte, és ez a szituáció 
igen erőteljes monszun- („megamonszun”) 
cirkulációt eredményezett (Parrish, 1993). A 
monszunrendszer kialakulásában a Tethys 
északi peremét övező hegyvonulatoknak is 
je lentős szerepük lehetett.  

A karbon nedves klímája után a permre 
a Pangea egyenlítői övezete jóval szárazabbá 
vált, de határozott szezonalitással. A száraz és 
a nedves évszakok váltakozására utal többek 
között a vörös színű folyóvízi rétegsorok gya-
korisága a késő perm–kora triász szakaszban. 
A triászban a monszuncirkuláció még intenzí-
vebbé vált. A Pangea nyugati része (Észak-
Ame rika) viszonylag csapadékosabbá, míg a 
keleti részeken az egyenlítői övezet még szára-
zabbá vált. Ezzel magyarázható, hogy a bepár-
lódással keletkező kősó, valamint gipsz- és 
an  hidritképződés csúcspontja a triászra esik.

11. ábra  • A kontinensek eloszlása a késő kréta idején a sekélytengeri és a síkvidéki szárazulati 
területek megkülönböztetésével, a hegyláncok helyzetével, az evaporit- és kőszén-előfordulások 
feltüntetésével, valamint a csapadékeloszlási képpel (Ziegler et al., 1979; Parrish et al., 1982)
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A perm és a triász időszak határán viszony-
lag rövid idő alatt hatalmas környezeti ka-
tasztrófa zajlott le, ami a Föld élővilágának 
hihetetlen mértékű kipusztulásához vezetett: 
az állat- és a növényfajok több mint 90 %-a 
végleg eltűnt. A mai ismeretek szerint a kör-
nyezeti katasztrófa egyik lényeges eleme a 
globális felmelegedés, a szélsőségesen meleg-
házi klíma kialakulása volt, így e katasztrofá-
lis helyzet kialakulása igen tanulságos a klí-
maváltozások megértése szempontjából is. A 
levélmaradványokon megfigyelhető légző-
nyílások (sztomák) sűrűsége egyértelműen 
jelzi a légköri CO2 drámai megnövekedését 
a határnál. A légköri szén-dioxid hirtelen 
megnövekedése a Szibériában ekkor lezajlott 
hatalmas méretű bazaltvulkánossághoz köt-
hető, részben közvetlenül, részben közvetett 
mó don. A vulkáni működés során nagymeny-
nyiségű CO2 került a levegőbe, ami az 
üvegházhatás erősödéséhez vezetett, és ezáltal 
felmelegedést okozott. Ennél is fontosabb 
azonban, hogy a tengervíz felmelegedésével 
a kontinentális selfek üledékében felhalmo-
zódott metánhidrátból a metán felszabadult, 
ami különlegesen hatékony üvegházhatású 
gáz, bár gyorsan oxidálódva CO2-vé alakul. 
A globális felmelegedés miatt az óceáni me-
dencékben az áramlási rendszerek gyakorlati-
lag leálltak, és oxigénhiányos víztömeg alakult 
ki, ami a tengeri élővilágra nézve katasztrofá-
lis következményekkel járt. A hirtelen klíma-
változás a kontinenseken is felborította a 
bioszféra érzékeny egyensúlyát. Hasonló fo-
lyamatok játszódtak le a triász időszak végén 
is, ugyancsak rendkívül jelentős kihalást ered-
ményezve, amiért valószínűleg a Közép-atlan-
ti magmás provincia bazaltvulkánjai tehetők 
felelőssé.

A jura időszak folyamán a Tethys tovább 
szélesedett, megkezdődött az Atlanti-óceán 

felnyílása, ami a Pangea feldarabolódásához 
és a monszunhatás megszűnéséhez vezetett.

Természetesen a hosszú mezozoós meleg-
házi periódus éghajlatában egyéb jelentősebb 
változások, lehűlések is kimutathatók. Ezek 
azonban nem mérhetők össze a szilur elejei 
eljegesedéssel, bár a kora kréta idején, 128–126 
millió éve, lezajlott jelentősebb tengerszint-
eséssel kapcsolatban felmerült a sarki jégsap-
ka kialakulásának lehetősége is. A késő  kréta 
kori viszonyokat (11. ábra) a késő karbonnál 
lényegesen tagoltabb kontinenselrendeződés, 
ugyanakkor hatalmas kiterjedésű, főként 
észak–déli irányú hegyláncok létrejötte jel-
lemzi. Ennek megfelelően, elvileg korlátozott 
globális hőkiegyenlítődéssel lehetne számol-
ni. Az őslénytani és kőzettan-geokémiai 
ada tok szerint viszont kitűnő volt a hőkiegyen-
lítődés. Az átlaghőmérséklet még a sarkvidé-
ki területeken is elérhette a 17 ºC-ot. Ezzel 
áll hat összefüggésben az a figyelemre méltó 
különbség a korábbiakkal szemben, hogy a 
melegházi viszonyoknak megfelelően nem-
csak az egyenlítő környékét jellemzi sok csa-
padék, hanem a tengerparti övezetet is mind 
az északi, mind a déli féltekén, még az egészen 
nagy szélességi körök mentén is (Barron – 
Washington 1982). Ezzel összhangban tekin-
télyes kőszén-előfordulások ismertek az észa ki 
féltekén még a poláris övben is. A sok csapa-
déknak megfelelően korlátozott mértékű volt 
az evaporit-képződés, amely az Egyenlítőtől 
északra eső területekre korlátozódott. 

A földtörténet kainozoós szakasza

A mezozoikum végén ismét lehűlés követke-
zett be, majd a földtörténet legutolsó 65 mil-
lió évét magába foglaló kainozoikum során 
Földünk éghajlata lassan, de fokozatosan hűlt, 
ami a bentosz foraminiferák héjából mért 
oxigénizotóp arányváltozásokból már arány-

lag pontosan nyomon követhető. A lehűlés 
nem volt egyenletes, 50 és 38 millió éve ug-
rásszerűen felgyorsult (12. ábra). 

Az eocén az igazán melegházi viszonyok 
utolsó szakaszát képviseli. Ősföldrajzi és kli-
matikus viszonyainak lényeges vonásai meg-
egyeznek, vagy nagyon hasonlítanak a késő 
krétáéra. Az Atlanti-óceán tágulásával észak– 
déli irányban növekszik, a Tethys–Földközi-
tenger szűkülésével kelet–nyugati irányban 
csökken az óceánokban a hőkiegyenlítődés 
lehetősége. Lényegesen összeszűkült a konti-
nentális lemezeken a tengerrel borított terü-
let, és korlátozottabb a sokcsapadékú terület 
elterjedése is. Változatlanul jelentős volt a 
kőszénlápok kiterjedése, immáron Ausztráliá-
ban is. Ugyanakkor lényegesen nagyobb te-
rületen képződtek evaporitok, elsősorban a 
Ráktérítő környezetében és attól északra. 

Az eocént követő időszakokban fluktuá-
ló jelleggel folyamatos hőmérséklet csökkenés 
tapasztalható, amely már egy újabb hűtőhá-
zi szakasz részének tekinthető. A lehűlés több 
tényezővel is magyarázható: az északi félteke 
nagyobb szélességi köreinek térségében a 
szárazföldek területének megnövekedése, 
egyes óceáni kapuk kinyílása és bezáródása, 
a Himalája, a Tibeti-plató és a Nyugati-Kor-
dillerák kiemelkedése, csökkenő légköri 
szén-dioxid-tartalom stb. Az eocén–oligocén 
határ közelében (38 millió éve) történt hirte-
len hűlés a világtenger szintjének drasztikus 
csökkenésében is jelentkezett. Ennél is jelen-
tősebb hatása volt azonban az óceáni áram-
lási pályákban az oligocén során bekövetke-
zett változásoknak. A Drake-átjáró kinyílása 
Dél-Amerika és az Antarktisz között, és 
Ausztrália további észak felé történő mozgása 

12. ábra • A δ18O-izotóparány változása a krétától napjainkig (Raymo – Ruddimann, 1992)
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elősegítette az Antarktisznak a cirkumpoláris 
áramlások által történő elszeparálódását. Az 
Antarktisz 50 millió évvel ezelőtt kialakult első 
hegyvidéki gleccserei tovább nőttek, és foko-
zatosan tért hódított a belföldi jégtakaró, 
noha pollenadatok alapján 25 millió éve még 
léteztek erdős területek a kontinensen. 

12–14 millió évvel ezelőtt az északi féltekén 
is megindult a gleccserek képződése a hegy-
vidéki területeken, és az Antarktisz keleti 
része is eljegesedett. A másik jelentős klíma-
esemény ebben az időszakban a Földközi-
tenger szeparálódása és kiszáradása volt 
(„messiniai sókrízis”). Ez a világóceán sótar-
talmának csökkenését is eredményezte, 
amelynek a tengeráramlások módosulása 
révén komoly hatása volt a klímára. Kb. 5,3 
millió éve, tektonikus hatásra, a Gibraltári-
szoros kinyílt, és a Földközi-tenger meden-
céjébe ismét beáramlott a tengervíz. 

A miocén és pliocén határán (kb. 5,2 
millió éve) a tengerszint jelentősen megemel-
kedett, és a klíma melegebb lett, ami kb. 3 
millió évig, a középső pliocénig tartott. Kb. 
2,5 millió évvel ezelőtt egy hirtelen lehűlés és 
tengerszintesés következett be, ami az északi 
félteke jégsapkájának kialakulásával hozható 
összefüggésbe. 

A jelenkori klímaviszonyok közvetlen 
előzménye – a jelenkori hűtőházi állapot

A kainozoikum során egyre hűvösebbé váló 
éghajlat a negyedidőszaki eljegesedéssel tető-
zött, amikor a Föld felszínének akár 32 %-át 
is jég borította. Erről a globális klímaváltozás-
ról a legtöbb információt a sarkvidékek jég-
takarói, ill. az óceáni üledékek szolgáltatják. 

Azokon a területeken, ahol a nyári olvadás 
nem volt számottevő, a lehulló hó a növekvő 
rétegterhelés hatására jéggé fagyott. A folya-
matosan növekvő vastagságú jégösszlet fontos 

információkat hordoz annak az időszaknak 
a klímájáról, amikor az egyes rétegek csapa-
dék formájában lehullottak. Ezek az infor-
mációk az egykori hőmérsékletre, a lehullott 
csapadék (hó) mennyiségére, a kisebb széles-
ségi körökről szél által szállított (vulkáni) por 
mennyiségére és a buborékokba befagyott 
le vegő összetételére vonatkoznak. Az eddigi 
legrészletesebb eredmények az antarktiszi és 
a grönlandi jégmagokból váltak ismertté. 

A klímára vonatkozó legközvetlenebb 
in formáció a jég vízmolekuláinak izotópössze-
tételéből, különösen a 16O/18O izotóparány-
ból nyerhető. Ezen arányváltozások alapján 
mind éves, mind annál hosszabb periódus-
idejű ciklusok is kimutathatóak. A grönlandi 
jégmagok esetében az éves ciklusok változása 
15 ezer évig követhető. Az Antarktiszon, ahol 
a hó felhalmozódása sokkal lassúbb folyamat, 
az éves ciklusokat csak néhány száz évre 
visszamenően lehetett kimutatni. Ugyanak-
kor a jégtakaró központi részén az oxigénizo-
tóp arányváltozások alapján az egykori klí-
maváltozásokat 250 ezer évre visszamenően 
lehetett rekonstruálni. 

A jégbe zárt portartalom az egykori lég-
körzésre vonatkozóan szolgáltat információt. 
A közepes szélességi körökön fújó erős szelek 
a kontinentális port felkavarják, és a sarkvidé-
kek felé szállítják, ahol az a hó felszínére üle-
pedve a jégrétegekbe fagy. A pormennyiség a 
hőmérséklet függvényében erősen váltakozik. 

A jégmagok egyes rétegei savasságának 
mérése a főbb vulkáni tevékenységről ad in-
formációt. A klímaváltozást potenciálisan 
be folyásoló jelentősebb vulkánok kitörésük 
során nagy mennyiségben kénvegyületeket 
bocsátanak a légkörbe, amelyek hosszú életű 
kénsavas aeroszolokat alkotnak a sztratoszfé-
rában. A sarkvidéki területeken a csapadék 
savassága jó mutatója az egykori jelentős 

vulkánkitöréseknek. A Pinatubo-vulkán 1991-
es kitörése során például több mint 20 millió 
t kénvegyület került a légkörbe. Az ebből 
képződő szulfát az egyik legjelentősebb ténye-
ző a besugárzási egyenleg csökkenésében, és 
a becslések szerint ez a mennyiség megfelelt 
3–4 W/m2 besugárzáscsökkenésnek. Ér dekes 
összehasonlítani, hogy ugyanilyen nagyságren-
dű melegedéshez az ipari forradalom előtti 
légköri szén-dioxid-tartalom megkétsze rező-
désére lenne szükség, azaz egyetlen vulkánki-
törés jelentősebb légköri változásokat képes 
előidézni, mégpedig nagyon rövid távon. 

A jégbe zárt légbuborékok különböző 
vegyületei – például CO2, CH4 – az egyko-
ri légkör összetételére vonatkozó közvetlen 
információt szolgáltatnak (13. ábra).

A hosszabb periódusidejű orbitális ciklu-
sokhoz köthető negyedidőszaki és azt köz-
vetlenül megelőző klímaváltozások nyomai 
leginkább a mélytengeri üledékekből váltak 
ismertté. Ezek az üledékek az óceáni meden-
cékben nagyrészt a pelágikus és bentosz fora-
mi niferák és nanoplankton szervezetek vázai-
nak felhalmozódásából képződtek igen lassú 
és egyenletes üledékképződés során az elmúlt 

13. ábra • A szén-dioxid- és a metántartalom változásai, valamint a becsült hőmérséklet-
értékek a vostoki jégmagból az elmúlt 220 ezer évre vonatkozóan (IPCC, 1994)
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évmilliók alatt. Ezen parányi élőlények kalci-
um-karbonát anyagú vázában az oxigénizotóp 
összetételének változásai a jégtakaró egykori 
előrenyomulására, ill. visszahúzódására en-
gednek következtetni. A jégtakaró növekedé-
se, vagyis a lehűlés során ugyanis a 16O-izotóp 
nagyobb mennyiségben fagy be a jégbe, mint 
a 18O-izotóp. Így az óceánok vizének izotóp 
aránya a jégbe fagyott oxigénizotóp arányvál-
tozásokat tükrözi, ami a földtörténet során 
számunkra az óceánokban élő mészvázú 
élőlények héjában mért izotópváltozások 
formájában marad fenn, és szolgáltat értékes 

információt a klímaváltozásokról. Mint a 14. 
ábrán is látható, ezek az izotóp arányváltozá-
sok rendkívül jól korrelálnak az egykori be-
sugárzás számított értékeinek változásaival. 

Az ún. Milanković-ciklicitást mutató 
negyedidőszaki globális klímaváltozások nem 
csak óceáni, hanem szárazföldi üledékekből 
is kiolvashatók. Ezek legismertebb példái a 
lösz-paleotalaj összetételű rétegsorok (14. 
ábra), de az elmúlt években hasonló ciklicitást 
sikerült kimutatni az Alföld nagy vastagágú 
negyedidőszaki folyóvízi rétegsorából is (15. 
ábra – Nádor et al., 2003). A Körös-meden-

14. ábra • A júniusi besugárzás (Berger, 1978), a δ18O-izotóparányok (Imbrie et al., 1984; 
Shackleton et al., 1990) és egy kínai löszszelvény mágneses szuszceptibilitás-változásainak (Kukla 
et al., 1990) korrelációja, amelyek ciklikus jellege a negyedidőszaki klímaváltozásokat jelzi

cében mélyített Dévaványa D–1 és Vésztő 
V–1 fúrások üledékes rétegsorának paraméte-
rei (szemcseméret-eloszlás, mágneses szuszcep-
tibilitás, ásványtani érettség, fauna- és flóratar-
talom) ciklikus eloszlást mutattak. A fúrások 
paramétereinek ciklicitása jellegében és idő-
beli változásában jó korrelációt mutatott az 
ODP 677-es mélytengeri fúrás δ18O-izotóp 
eloszlásával: a kb. egymillió évnél idősebb 
sza kaszon a 40 ezer éves, míg a fiata labb szaka-
szon a 100 ezer éves periódus volt jellemző. A 

ciklusok számának, periodicitásának és alak-
beli lefutásának nagyfokú hasonlósága a két 
eltérő környezetben igazolta a vizsgált folyó-
vízi rétegsorok folyamatosságát, valamint azt 
is, hogy a folyóvízi üledékes cik lusok döntően 
az éghajlatváltozásoktól függő üledékbeszál-
lítás függvényében alakultak ki, s ezért jól 
kor relálhatók a sarki jég pillanatnyi tömegé-
től függő mélytengeri izotópértékekkel.

Az utóbbi évtized hazai rétegsorokon vég-
zett kutatásainak eredményeként részletes 

15. ábra • A mágneses szuszceptibilitás és az átlagos szemcseátmérő változásai a Dévaványa 
Dv–1 alapfúrásban, és a ciklusok korrelációja az ODP 677 mélytengeri fúrás δ18O-izotóparány 

változásaival (Nádor et al., 2000)
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elemzések születtek a késő miocén (Korpás-
Hódi et al., 2000) és a késő pleisztocén–ho-
locén (például: Nagy-Bodor et al., 2000, 
Sü megi – Krolopp, 2002; Gábris et al., 2002) 
éghajlatváltozásairól is.

Következtetések

1. Amint az a fenti áttekintésből is egyértelmű-
en kirajzolódik, a Föld története során rend-
kívül erőteljes éghajlatváltozásokon ment 
keresztül. E változások időtartamuk szerint 
négy csoportba sorolhatók. 

A ma felismerhető leghosszabb időtarta-
mú változások, a melegházi és hűtőházi klí-
maszakaszok 106–108 évet ölelnek fel. Időtarta-
muk és megjelenési módjuk is erősen változó. 
E váltakozások következményei viszonylag 
jól ismertek, kiváltó okai azonban ismeretle-
nek, illetve e tárgyban csak feltételezésekre 
szorítkozhatunk. 

A közepes időtartamú (104–105 év) válto-
zások – az előbbivel szemben – egyértelműen 
periodikusnak bizonyultak, és jól egyeztethe-
tők a Föld pályaelemeinek (precesszió, ten-
gelyferdeség, excentricitás) a fentiekben is-
mertetett változásaival. Minthogy a pályaele-
mek változásai számíthatóak, az ezzel össze-
függésben lévő, bonyolult visszacsatolásos 
fo lyamatsor eredménye, vagyis az éghajlati 
változások – legalábbis minőségi szinten – 
ugyancsak kalkulálhatóak. 

A rövid időtartamú (1–103 év), periodi-
kusnak tetsző változások hatásai különlegesen 
kedvező üledékképződési körülmények kö-
zött (például zavartalan, folyamatos tavi ré-
tegsorokban) jól kimutathatók, de az okokat 
egyelőre csak valószínűsíteni tudjuk (például 
napfolttevékenység). 

Az egyszeri, katasztrofális események 
okozói lehetnek földi (például vulkánkitöré-
sek) vagy kozmikus eredetűek (például kü-

lönböző méretű kozmikus testek becsapódá-
sai). Ezeknek az éghajlatra és az ökológiai 
rendszerre gyakorolt hatása (például kihalá-
sok) nagyon különböző lehet; kutatásuk ma 
intenzíven folyik (Racki, 1999). 

2. Az üvegházhatású gázok és más környe-
zetszennyező anyagok szabályozatlanul nö-
vekvő mértékű kibocsátása egyre nagyobb 
mértékben keltette fel az embereknek a lehet-
séges éghajlatváltozások iránti érdeklődését. 
A média is hajlamos arra, hogy a várható ég-
hajlatváltozást egyedül az emberi tevékenység 
rovására írja, ezért a geológiának kötelessége 
felhívni a figyelmet a változásokért felelős 
egyéb, már jól vagy kevésbé jól ismert, illetve 
feltételezett természetes eredetű okokra, to-
vábbá arra is, hogy egyéb jelentős hatású, ma 
még egyáltalán nem ismert kiváltó okokkal 
is számolnunk kell. Ugyanakkor a számszerű 
értékeket tartalmazó előrejelzésekhez szüksé-
ges lenne ismerni a kiváltó okok hatásmecha-
nizmusát, a változások mértékét és sebességét 
(Bárdossy, 1996) is. E tekintetben ugyan van-
nak, de összességében még meglehetősen 
sze rények az ismereteink. Ebből adódóan ma 
a geológiai értelemben igen rövid tá vú (éves, 
évezredes) változások csak a legfiatalabb és 
lényegében közel folyamatos képződés mel-
lett létrejött üledékekben vázolhatók fel.

3. Jelenleg egy hűtőházi klímaszakaszon 
belül egy interglaciális késői szakaszában va-
gyunk. Nicole Petit-Maire (2000) szerint a 
legutóbbi glaciális minimum átlaghőmérsék-
let 4,5 °C-kal volt kisebb a jelenleginél, míg 
a legnagyobb holocén átlaghőmérséklet 2°C-
kal volt nagyobb a jelenleginél. A természetes 
tendenciának a lehűlés látszik, de az általa is 
kalkulált modell szerint az ipari tevékenység 
következtében a következő évtizedekben 1–4 

°C-os globális felmelegedésre lehet számítani. 
Ma még megjósolhatatlan, hogy a természe-

tes lehűlés ezt a melegedést milyen mértékig 
fogja csökkenteni, és – ami rendkívül lényeges 

– nem ismert a hőmérsékletváltozási folyama-
tok sebessége. 

4. Az emberiségnek nem a holnapi gond-
ja ugyan, a geológia mégsem mehet el szó 
nélkül a mellett a tény mellett, hogy a me-
legházi klímaszakaszt képviselő kréta időszak 
idején a globális átlaghőmérséklet 10 °C-kal 
haladta meg a jelenlegit (16. ábra). A meleg-
házi és hűtőházi klímaszakaszok változásainak 
okát és szabályszerűségét nem ismerjük, de a 
földtörténetből levonható tapasztalatok alap-
ján nyilvánvaló, hogy természetes okokra 
visszavezethető nagymértékű felmelegedésre 
a jövőben is sor fog kerülni. A Föld története 
során fajok milliói haltak ki, miközben újak 
jöttek létre. Az emberi faj létezésének tarto-
mánya (fajöltője) megjósolhatatlan. Ez az 
ember esetében a biológiai mellett társadalmi 
tényezőktől, továbbá a tudomány fejlődésétől 
is függ. Elképzelhető, hogy az emberi faj akár 
további millió éveket érhet meg, „Ha isten-
ésszel, angyal érzelemmel / Használni tudnák 

éltök napjait”. Ebből adódóan a pillanatnyi-
lag már látható és gon dot okozó, közvetlen 
előttünk állónál sokkal nagyobb mérvű vál-
tozásokkal is szembesülhet az emberiség. 
(Erre figyelmeztet a 16. ábrán látható dia-
gram.) Már fele vagy harmad akkora globális 
hőmérsékletemelkedés is, mint ami a kréta 
időszakban végbement a poláris jégsapka 
nagy mérvű, esetleg teljes megolvadásához is 
vezethet, aminek eredményeként a tenger-
szint 100–200 méterrel is meghaladhatja a 
jelenlegi értéket. 

5. A földtörténeti múlt számos speciális 
rétegsorában mutattak ki ma még nem ismert 
okok által előidézett, viszonylag rövid idejű 
(száz- vagy ezeréves nagyságrendű), többé-
kevésbé szabályos periódus szerint ismétlődő 
klímaváltozásokat jelző rétegsorokat. A me-
teorológusokkal közösen végzendő elemzések 
eredményeként remény van tehát olyan 
összefüggések felismerésére, amelyek alapján 
esetleg többéves, talán évtizedes, elfogadható 
valószínűségű klímaváltozási prognózisok is 
készíthetők lesznek.

16. ábra • A Föld átlaghőmérséklete és annak szélességi körök szerinti eloszlása a kréta időszak-
ban és a holocén folyamán (Tardy et al., 1998 nyomán) 
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(A tanulmány a Magyar Tudományos Aka-
démia előadóülésén, 2004-ben hangzott el. 
Ezt követően számos tudományos közlemény 
foglalkozott az éghajlatváltozással, különösen 
annak az emberi tevékenység által előidézett 
globális átlaghőmérséklet-növekedéssel, ami 
az emberiség szempontjából minden eddigi-
nél nagyobb mérvű veszélyforrásként értékel-
hető.  Jelen tanulmányban ezek elemzésére 
már nem volt módunk kitérni. Mindazonál-

tal nagyobb figyelmet kellene fordítanunk 
olyan integrált kutatásokra, amelyek eredmé-
nyeként feltárhatjuk, hogy az emberi tevé-
kenységtől független természetes folyamatok 
a fent említett veszélyt tovább fokozzák, vagy 
éppen ellenkezőleg, mérséklik-e azt.) 

Kulcsszavak: paleoklíma, klímajelző kőze-
tek, me legházi klímaszakasz, orbitális klíma-
ciklusok
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