
Gesztesi Albert:  

A klímaváltozás lehetséges csillagászati okairól 
 

A Nap és a Hold gravitációs erőhatására a forgó Föld azzal válaszol, hogy az erőre 
merőleges irányban a Föld forgástengelye kúpos mozgásba kezd 23,5o-os nyílásszöggel. (A 
jelenség fizikailag megegyezik pl. a megpörgetett búgócsiga forgástengelyének kúpos 
mozgásával, amit már mindannyian megfigyelhettünk.) Minthogy a jelenséget a Hold és a 
Nap hatása együttesen okozza, luniszoláris precessziónak nevezzük. 

A jelenség abban nyilvánul meg, hogy a Földhöz szilárdan rögzítettnek képzelt 
forgástengely az égboltnak folyton más pontjára mutat, ezért állandóan változik az égi 
pólusok helye. A számítások szerint, rendkívül lassan, 25 729 év alatt – kerekítve 26 ezer év 
alatt – a pólusok egy-egy 23,5o sugarú kör mentén az óra járásával megegyező irányban 
körbejárnak az égbolton. Éves elmozdulása 50,3 ívmásodperc.  

Jelenleg az északi pólus a Kis Göncöl rúdjának utolsó csillaga, a Sarkcsillag ( UMi) 
közelében van. A precesszió miatt egy ideig az égi pólus még közeledik a Sarkcsillaghoz, 
majd utána egyre távolodik és kb. 13 ezer év múlva a Lant csillagkép legfényesebb 
csillagának, a Vegának közelében lesz. Meglátunk majd olyan csillagképeket is, amelyek 
most nem jutnak a látóhatár fölé, ugyanakkor eltűnik a megszokott ismerős csillagképek egy 
része.  

A precessziós mozgás további következménye, hogy az égi egyenlítő és az ekliptika 
metszéspontjai, a tavaszpont és az őszpont 26 ezer év alatt hátráló mozgással 
végigvándorolnak az állatövön. A tavaszpont kb. 2200 évig tartózkodik egy-egy állatövi 
jegyben. Kétezer évvel ezelőtt a tavaszpont a Kosban volt, ma már a Vízöntő és a Halak 
határa közelében van, és újabb 2200 év múlva a Bak és a Vízöntő határán lesz. 

Ismeretes a precessziós mozgásnak más fajtája is, az úgynevezett planetáris precesszió, 
amelyet a bolygók együttes gravitációs hatása hoz létre. Ennek megnyilvánulásaként a 
földpálya síkja precesszál körbe kb. 40 ezer éves periódussal. Következménye pedig az, 
hogy az ekliptika és az égi egyenlítő hajlásszöge 23,5o  1,3o értékek között változik. A 
hosszú távú klímaváltozásban ennek nagy jelentősége van. 
 
A pályaelemek megváltozása, valamint a Föld forgásában bekövetkező változások igen 
lényegesek lehetnek a klimatikus viszonyok alakításában. Jelenlegi ismereteink szerint – 
szerencsére – valamennyi pályaelem változása periodikus.  

A pályaelemek olyan paraméterek, amelyek egy hold, vagy egy bolygó pályájának pontos 
megadására szolgálnak. Ezek a következők:  

a)  a pálya fél nagytengelye „a”  
Ez a Föld esetében állandónak vehető, értéke 149 600 000 km. 

b)  excentricitás „e” 
Kétféle excentricitásról beszélünk. A numerikus excentricitás definíció szerint: 

en=  (a2+b2)/a 
Ahol b a földpálya kistengelye. 

A lineáris excentricitás:  
elin= c/a     

Ahol c a pálya középpontjának és az egyik fókuszpontnak a távolsága.  
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Jelenleg a földpálya lineáris excentricitásának értéke 0,0167. Planetáris hatások miatt 
ennek értéke kb. 92 ezer éves periódussal változhat 0 és 0.07 értékek között. Jelenleg a 
földpálya excentricitása  csökkenő tendenciát mutat. A két szélső érték 10-15%-os 
besugárzás változást okozhat. 

c)  pályahajlás „i” 
A Föld esetében - mivel alapsíknak a Föld pályasíkját tekintjük - i = 0o,  
ez időben nem változik. 

d) a perihélium ekliptikai hosszúsága „ ” 
A perihélium ekliptikai hosszúság-változásának oka a Nap és a bolygók együttes 

gravitációs hatása. Ennek során a pálya félnagytengelye a pályasíkban az óra járásával 
ellenkező irányban lassan körbefordul. Periódusa kb. 21 400 év, ami évi   60,3”-es 
elmozdulást jelent direkt irányban. Jelenleg a napközelség dátuma január 5. Például 10.700 
év múlva a napközelség naptári dátuma július elején lesz. Azt gondolhatnánk, hogy ekkor a 
Föld északi féltekéje erősebb besugárzást kap majd, bár az excentricitás kisebb lesz a mai 
értéknél. Csakhogy a precesszió miatt 13 ezer év alatt a forgástengely égi iránya is átfordul 
180o-kal. 

Tehát egy bizonyos földrajzi hely besugárzásának változása: 
(25 729 × 21 400)/(25 729 - 21 400) = 127 000 év periódusú lesz. 

Ez az időintervallum jó egyezést mutat a jégkorszakok glaciális és interglaciális 
periódusaival. (A képletben szereplő 25 729 év a precessziós periódus pontos értéke.) 

Beszélnünk kell még az ekliptika ferdeségének (  ) változásáról, aminek oka a planetáris 
precesszió. Jelenlegi értéke 23o 26’ 26”. Értéke 40 ezer éves periódussal változik 24o 33’ 30” 
és 21o 55’ 32” között, napjainkban csökken. Hatására a térítő körök az Egyenlítő felé, a 
sarkkörök pedig a pólusok felé közelednek évente 14,5 méterrel. Ez ugyan kis értéknek 
tűnik, de emiatt évente a forró öv 1000 km2-rel, a hideg öv 450 km2-rel csökken! 

A fenti paramétereknek együttes változását (szuperponálódását) kell figyelembe 
venni. Egymás hatását erősíthetik vagy gyöngíthetik. Nagyméretű éghajlatváltozásokat 
okozhatnak.  

Itt most nem szóltam a kontinensek mozgásáról, a kontinensvándorlásról. Százezer évek, 
de inkább évmilliók alatt az É-i vagy a D-i félteke óceán/szárazföld fedettsége lényegesen 
megváltozhat, ami a felszín albedójának (sugárzás visszaverő képességének) lényeges 
megváltozását eredményezi. nnek hatását sem lehet figyelmen kívül hagyni. 

Szóval, a kérdés nagyon összetett és bonyolult. 
 


