
Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, 
sekélytengeri karbonátok, tillit) eloszlása

Ősmaradványok mennyisége, eloszlása

δ 18O izotóp eloszlás (hőmérséklet)

Gázzárványok (jég → egykori légköri összetétel)

Kontinens konfiguráció, hegyláncok → óceáni és légköri 
áramlások, hőcsere

Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a 
földtörténet során?



A földtörténet során a 
klíma mindig változott. 

Hideg klímaszakaszok 
időtartama: 15-430 My  
nincs szabályszerűség

Jelenleg „hűtőház” klímaszakasz interglaciális ciklusának 
késői szakaszában vagyunk



Fanerozoós klímaszakaszok

„Hűtőházi” szakasz (icehouse): 
középső rész → eljegesedés

„Melegházi” szakasz 
(greenhouse): sarki jégsapka 
hiánya → tengeráramlás csökken, 
óceánokban anoxia 
légkör: magas CO2

mez-kainoz melegház közepe → 
kréta hőmérsékleti max.

ópaleoz. melegház közepe → 
eljegesedés

CO2 – oxigén: ellentétes lefutás → melegház: magas CO2, alacsony 
O, hűtőház: alacsony CO2, magas O), de nem mindig
bioszféra fejlődése (fotoszintézis/szerves anyag lebomlása)



Klímaváltozások időléptékeiKlímaváltozások időléptékei
Nagyságrend Változás jellege Változás oka

>106 év Fanerozoós  „melegház-
hűtőház”

Lemeztektonikai 
folyamatok

104-105 év Glaciális-interglaciális 
ciklusok

Besugárzás változások 
(csillagászati okok)

103 év Eljegesedésen belüli 
klímaingadozások (D/O 
ciklusok, Heinrich esem.)

Óceán-atmoszféra-
krioszféra kölcsönhatás

Évszázados,
évtizedes

„Kis jégkorszakok” A klímarendszer belső 
változásai:
pl. óceán-atmoszféra 
kapcsolat, napfolt 
tevékenység Éves Viharok, aszály, ENSO

Egyszeri Katasztrófa események Kozmikus ütközés, 
vulkánkitörés



1. Klímaváltozások okai – lemeztektonika >106 év 
 
Kontinensvándorlás → kontinensek elrendeződése (pólus, vagy 
Egyenlítő közeli helyzet) → hőcserét biztosító tengeráramlások

Hűtőház: kontinens a sarkok közelében + ne legyenek óceáni 
hőcserét biztosító tengeráramlások)

Vulkanizmus → CO2

Hegységképződés
→ mállás és metamorf folyamatok
→ légköri áramlások

Biológiai, geokémiai ciklusok → óceán, atmoszféra összetétele 



A földtörténet korai szakaszának (prekambrium) éghajlata

Első üledékes kőzetek: 3.7 Mrd éve → mainál 10 °C-al 
melegebb átlaghőmérséklet

2.7-1.8 Mrd év: eljegedsedés (tillit) 
Egyenlítő közeléből is → hólabda Föld
Ennek megszűnése? Katasztrófa 
(vulkánkitörés) → CO2 tartalom megnő 

1.8-0.8 Mrd év: jégmentes állapot

Prekambrium vége: újabb 
eljegesedés, de már nem teljes 
„hólabda”, Egyenlítő vidéke 
jégmentes → élet fennmaradása

2 glaciális max 850 és 590 My



Eurázsia: 5 önálló kontinens + Gondwana → Egyenlítő közelében (nincs 
sarki eljegesedésre lehetőség). Akadálytalan globális hőcsere 
óceánokban és légkörben → melegház

~500 Ma 



Gondwana → D-i pólus felé (sarki eljegesedés lehetősége), Eurázsia 
kontinensei É felé és egymáshoz közelebb. É-D-i hegylánc az Egyenlítő 
környékén → hőcsere korlátozódik

~400 Ma



Pangea szuperkontinens: nagy É-D-i és K-Ny-i hegyláncok → hőcsere 
erősen korlátozódik, Pangea D-i része nagymértékű eljegesedés

CO2 kőszénben megkötődik (karbon flóra!) + lelassult óceáni spreading 
(kisebb hőfeláramlás) → hűtőházi szakasz (késő paleozoikum)

~300 Ma



Hűlés a 
kainozoikumban

É-i félteke nagyobb szélességi körök → szárazföldi területek növekedése

Himalája, Tibeti plató, Ny-Kordillerák kiemelkedése

oligocén: Drake átjáró kinyílása D-Amerika és Antarktisz között → cirkumpoláris 
áramlások Antarktiszt elszeparálják → eljegesedés

Lehűlés okai:



2.5 My: É-i félteke 
jégsapkáinak kialakulása, 
negyedidőszaki 
eljegesedések

Lehetséges okok:
Panama szoros 
bezáródása
Bering szoros és Grönland-
Skót hátság mélyülése
Tibeti plató kiemelkedése
Légköri CO2 csökkenése
Besugárzás változások



Riss ~ 150-350 ky

Cromerian ~ 500-800 ky

Középső pleisztocén eljegesedések

Mindel ~450-500 ky



2-3 km vastag belföldi jégtakaró, tengerszint 115 m-rel alacsonyabb, 
átlaghőm 5 °C-al alacsonyabb, légköri CO2 200 ppm

Késő pleisztocén eljegesedések (LGM)

kora würm középső würm

késő würm késő glaciális (Younger Dryas)

Ehlers and Gibbard (2004)



2. Klímaváltozások okai: Föld pályaelem változások 
→ besugárzás változások (104- 105 év)

N 65°-ra számított besugárzás
Szárazföldi jégtakarók növekedése 
szempontjából kritikus: hűvösebb 
nyarak → nincs olvadás → pozitív 
visszacsatolás: növekvő hómennyiség 
és albedo



Orbitális ciklusok és klímaelemek hatása: légköri 
áramlási rendszerek változása

Matthews and Perlmutter (1994)

Besugárzás min → sarki cella terjed az Egyenlítő irányába

Besugárzás max → egyenlítői Hadley cella terjed a pólusok felé
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