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1. Η γένεση του ηλιακού συστήματος
Σήμερα, η λεγόμενη Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang)
είναι η επ ικρατέστερη για τη δημιουργ ία του Σύμπαντος.
Σύμφω να με αυτήν, το Σύ μπαν δεν είνα ι αιών ιο, αλλά
δημιουρ γήθηκε μαζ ί με το χρόνο, το χώρο και τη μάζα-ενέργεια
κατά την αρχική χρον ική στ ιγμή. Κατά τη χρονική αυτή στιγμή,
η πυκνότητα του Σύ μπαντο ς ήταν άπ ειρη. Σήμερα, γνωρ ίζουμε
ότι, μετά από την αρχικ ή έκρηξη, το Σύμπαν διαστέλλεται
συνεχώς. Η εξέλιξ η του Σύμπαντο ς, από την αρχική υ πέρπυκνη
και υ πέρθερμη κατάσταση και μετέπειτα, είναι μια δ ιαδικασία,
συνεχούς δ ιαστολής και ψύξεώς του.
Πριν από 4,5 δ ισεκατομμύρια χρόν ια, ένα τεράστιο νέφος από
αέρια και σκό νη άρχ ισε να συ μπυ κνώνεται. Τα βασικά σ υστατικά
της αέριας φάσης του ήταν το υδρο γόνο κα ι το ήλ ιο, ενώ της
σκόνης ήταν το πυρ ίτιο και ο άνθρ ακας. Το νεφέλωμα αυτό
ονομάζεται
ηλ ιακό,
γιατ ί
από
το
κεντρικό
του
τμήμα
σχηματίστη κε ο αστέρας Ήλιος, ενώ από το περιφερειακό του,
τα υπόλοιπα σώ ματα του ηλ ιακού συσ τήματος.
Χάρη στη δύναμη της βαρύτητας, το ηλιακό νεφέλωμα άρχισε
να συστέλλεται, γεγονός που επέφερε τη μείωση τη ς δυναμικ ής
του ενέργειας και την αύξηση της θερμοκρασίας του. Αυτό
συνέβη, διότι το νεφέλωμα ήταν αδιαφανές κα ι η θερμότητα
διέφευγε δύσκο λα από τη ν κεντρ ική περιο χή του προς τα
εξωτερικά στρώματα. Η ψύξη του, λοιπό ν, γινόταν μόνο από
την επιφάνε ιά του, η οποία λόγ ω της χαμηλής θερμοκρασ ίας της
ακτινοβολούσε κυρ ίω ς στο υ πέρυθρο.
Όταν
η
θερμοκρασία
με ιώθηκε
κάτω
από
τα
200 0Κ,
σχηματίστη καν ενώσε ις αργ ιλ ίου, ασβεστίου, μαγνησ ίου κα ι
τιτανίου, εν ώ κάτω από τα 1 000 Κ εμφανίστη καν ενώσε ις
πυριτ ίου και οξε ίδ ια μετάλλων. Στα 180Κ σχη ματίστηκε πάγο ς
από τους υδρατμούς κα ι με την περαιτέρω μείωση στα 20Κ στα
εξωτερικά μέρη του νεφελώματος στερεοποιήθηκε το μεθάν ιο.
Στο τέλος αυτής της περιόδου, τ ο ηλιακό νεφέλωμα ε ίχε
συμπυκ νωθεί κα ι είχε σχηματίσει έναν περιστρεφόμενο δίσκο, ο
οποίος
αποτελούνταν
κυρ ίως
απ ό
μικρά
σώματα,
τους
πλανητοειδε ίς. Αυτο ί άρχισαν να σ υγκρούονται μεταξύ τους.
Όταν, όμως, οι σ υγκρούσεις γ ίνο νταν με μεγάλες ταχύτητες,
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τότε οι πλανητοειδε ίς δ ιαμελ ίζονταν. Όταν ήταν πιο ήπ ιες, τα
θραύσματα
ενώνονταν,
λόγω
της
αμοιβαίας
έλξη ς
της
βαρύτητας,
και
σχημάτιζαν
μεγαλύτερες
μονάδες,
τους
πρωτοπλανήτες.
Στη
συνέχεια,
η
θερμοκρασία
στο
εσωτερικό
των
πρωτοπλανητ ών αυξήθηκε, αφενός μεν λόγω της βαρυτική ς
συστολής, αφετέρου δε λόγ ω τη ς έ κλυσης ενέργειας κατά τη
διάσπαση
των
ραδ ιενεργών
στ οιχείων
που
περιείχαν.
Συνεπαγωγή τ ων αν ωτέρω υπήρξε το λιώσ ιμο των στερεών
υλικ ών. Ειδ ικότερα, τα βαρύτερα από αυτά (σ ίδηρος και
νικέλ ιο) συ γκεντρώθηκαν στο κέντρο του κάθε πρωτοπλανήτη,
ενώ τα ελαφρά (πυρίτ ιο και αέρια) ανέβηκαν στην επιφάνεια.
Την περίοδο αυτή, όλοι ο ι πλανήτες βρίσκονταν σε ρευστή ή
αεριώδη κατάσταση. Τελ ικά, 10 8 χ ρόνια μετά τη δημιουργ ία
τους, όλοι είχαν ήδ η αποκτήσει το σχήμα και την τροχ ιά που
έχουν σήμερα. Με τον τρόπο αυτό, σ χηματίστη καν ο ι οκτ ώ από
τους εννέα μείζονες πλαν ήτες του ηλιακού μα ς συστήματος: ο
Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανό ς
και ο Ποσειδώνας, οι οπο ίο ι στη συνέχεια, μαζί με τον
Πλούτωνα θα ονομαστούν, απ λώς πλα νήτες 1.

1

Βλ. Χ. Βάρβογλη – Γ .Χ .Σει ραδ άκη , Κοσμολογί α- Ση με ι ώσει ς
αστρονομί ας, Θε σ σαλονί κη 2 0 05
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2. Το κλίμα της Γης στο παρελθόν
Η μελέτη του κλίματος κα ι των μετα βολών του, από την εποχή
της δημιο υργία ς της Γης, είνα ι αντικείμενο έρευνας της
επιστήμης τη ς Παλαιοκ λιματολογ ίας.
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με τους γεωλογ ικού ς αιώνε ς, τις
γεωλογ ικές περιόδου ς κα ι επο χές, όπως ορίστη καν από τους
επιστήμο νες.
Γεωλογικός
Αιώνας
Κοσμικό ς
Αζωικό ς
Προτεροζωικός
Παλαιοζωικός

Μεσοζωικό ς
Καινοζω ικό ς

Γεωλογική
Περίοδος
Κιβατίν ια
Λαυρέντια
Χουρώνια
Κεβινάβια
Προκάμβρια
Κάμβρια
Ορδοβίσια
Σιλούρ ια
Δεβόνια
Λιθανθρακόφορη
Πέρμια
Τριάσια
Ιο υράσια
Κρητιδική
Τριτογενή ς

Τεταρτογενής
Πίνακας
1:
Γ ε ω λογικοί
αιώ νε ς ,
χ ρονολογίε ς ε μφάνισής του ς 2
2

Γεωλογική
Εποχή

Εκατομμύρια
έτη
πριν από σήμερα
4600
3600
2700
600
500
430
400
350
330
275
225
180
135
66
59
38
25
12
0,6
0,01

Μισσισ ίπια
Πενσυλβάνια

Παλαιόκαινη
Ηώκαινη
Ολιγόκαινη
Μειόκαινη
Πλειόκαινη
Πλειστόκαινη
Ολόκαινη
πε ρίοδοι,

ε ποχ έ ς

Βλ. Χ.Σ. Σαχσαμάνογλου
–
Α .Α .
Μπ λούτσ ος,
Κλι ματολογί α, Ε κδ όσε ι ς Ζ ή τη , Θε σσαλονίκη 19 9 8 , σε λ.21 8

και

Φυ σι κή
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Σήμερα, πολύ λ ίγα στο ιχε ία είνα ι γ νωστά γ ια τις κ λιματικές
συνθήκες πρ ιν από τη ν Κάμβρια π ερίοδο. Πριν από αυτήν,
υπήρξαν τουλάχ ιστον πέντε ισχυρο ί π αγετώνες με μέση περίοδο
250.00 0.000 χρόν ια. Η πιο εκτεταμένη ήταν η Χουρώνια
περίοδος. Η Κάμβρια περίοδος ξεκ ινά με παγετό κα ι περατώνεται
με κλ ίμα θερμότερο από το ση μερινό.
Η θέρμανση συνεχίστηκε σ χεδόν μέχ ρι τα μέσα της Ορδοβίσ ιας
περιόδου. Το κ λίμα του μεγαλύτερου τμήματος τη ς Βόρειας
Αμερικ ής ήταν ηπ ιότερο από το σημερινό ενώ στη δ ιάρκεια της
Σιλούρ ιας περιόδου ήταν επίση ς θερμό σε όλη την έκταση της
Βόρειας Αμερικ ής κα ι τη ς Αρκτ ική ς. Οι θαλάσσ ιες μάζες, πο υ
κάλυπταν σημαντ ικά τμήματα της Β. Αμερικ ής στη διάρκε ια των
δύο
προηγούμενω ν
περιόδ ων,
τώρα
εξαφανίζονται
κα ι
εμφανίζο νται εκτεταμένες χερσαίες εκτάσεις. Στη Δεβόνια
περίοδο το κλ ίμα ήταν θερμό, με εξαίρεση τους τοπ ικούς
παγετώνες στη Ν. Αμερικ ή κα ι στη Ν. Αφρική.
Η αρχή της Λιθανθρακόφορης περιό δου ήταν θερμή κα ι υγρή,
ενώ το τέλος της ήταν πολύ ψυχρό. Η Μισσισίπια εποχή ήταν
θερμή μόνο για τη Β. Αμερική, με βροχερά καλοκαίρια κυρίως
στην ανατολική τη ς πλευρά. Ισχυρ ές βροχοπτώσεις υπ ήρξαν
στην Ευρώπη κα ι στη Β. Ασία. Τώρα, σχηματίζοντα ι τα
αποθέματα άνθρακα των περιοχών αυτών. Οι ίδ ιες συ νθήκες
επικράτησαν στην αρχή τη ς Πενσυλ βάνιας εποχής, στο τέλος
της, όμως, το κλ ίμα έγινε ξηρότερο και ψυχρότερο, ενώ στην
Ευρώπη επικράτησε ερημικό κλ ίμα σε πολλές ηπειρωτ ικές
περιοχές τη ς.
Στην αρχή της Πέρμιας περιόδου επικράτησαν παγετώνες στις
περιοχές νότ ια της Ν. Αμερική ς, στη Ν. Αφρ ική, στη ν Ινδία κα ι
στο μεγαλύτερο τμήμα της Αυστραλίας. Το κλίμα είνα ι θερμό και
ξηρό στο Β. Ημισφαίριο κα ι ψυχρό και ερημικό στο Νότιο. Ο ι
ωκεανοί, βαθμιαία, υ ποχωρούν κα ι αυ ξάνεται το χερσαίο τμή μα.
Στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ επ ικρα τεί αρχικά σχεδόν ερημικό
κλίμα, με καταρρακτώδεις βροχές, που ακολουθούνται όμως,
από μεγάλες περιόδους ανομβρ ίας. Τώρα δημιουργο ύνται τα
αποθέματα λιθάνθρακα στην περιοχή της Β. Κίνας κα ι της
Αυστραλίας, γεγονό ς που ερμηνεύει το θερμό, τροπικό κλ ίμα
της περιο χής.
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Στη συνέχεια ακολουθεί ο Μεσοζ ωικό ς α ιώνας. Η Τριάσ ια
περίοδος αρχ ίζει με κλ ίμα ή πιο και ξ ηρό και καταλήγε ι σε υγρό
και θερμό, ιδ ιαίτερα στην Αλάσκα, τη ν Καλιφόρν ια, τη Ν. Ασ ία,
την Ευρώπ η, τη Σ ιβηρία κα ι την Αυστραλία. Η επό μενη
περίοδος, η Ιουράσια (ή αιώνας των κοραλλιών), υπήρξε γενικά
θερμή, με τη θερμοκρασία των θαλασσών να είνα ι 5-1 0°C
ψηλότερη από τη σημερ ινή. Τ ώρα, λ ιώνο υν ο ι παγετώνες, που
σχηματίστη καν κατά την Πέρμια περίοδο. Αυτό συνεπάγεται την
κάλυψη με νερό μεγάλων περιοχ ών τ ης Ευρώπης, της Ασ ίας κα ι
των Δυτικών ΗΠΑ. Η βροχόπτωση στο μεγαλύτερο τμήμα του
πλανήτη ήταν ασθενής. Στη συ νέχεια, κατά την Κρητιδική
περίοδο,
συνεχ ίστηκε
η
κάλυψη
περιοχ ών
από
νερό.
Παράλληλα, εμφανίζεται η τάση μείω σης της θερμοκρασίας, με
αποτέλεσμα η ανώτερη θερμοκρασία σε Ευρώπη και Αμερική να
μην ξεπερνά του ς 20° C.
Κατόπιν, ακολουθεί ο Κα ινοζ ωικός αιώνας. Κατά την Τριτο γενή
περίοδο σχηματ ίζοντα ι οι Άλπε ις, τα Ιμαλάια κα ι οι οροσε ιρές
της δυτικ ής Β. Αμερικής. Αναλυτ ικότ ερα, η Παλαιόκαινη εποχή
έχει
ελαφρώς
θερμό
κλίμα,
με
ελάχιστα
περισσότερες
βροχοπτώσεις από σήμερα. Η Ηώκαινη εποχή έχει υγρό και
θερμό κλίμα, με τη θερμοκρασία τη ς κεντρικ ής Ευρ ώπη ς, να
είναι 15°C υψηλότερη από τη σημερινή κα ι το μεγαλύτερό της
τμήμα
να
παρουσιάζει
μεσογεια κό
κλίμα,
με
έντονες
βροχοπτώσεις το χειμώνα. Η περιοχή των ΗΠΑ έχει κλίμα υγρό,
με τις ετήσιες βροχοπτ ώσεις στο δυτικό της τμήμα να φτάνου ν
τα 2m. Οι συνθή κες αυτές ευνοού ν την ανάπτυξη άφθονης
χλωρίδα ς κα ι παν ίδας, σε περιοχέ ς π ου σήμερα παρουσιάζο νται
γυμνές και άγονες. Τέτοιες είνα ι η ΝΑ. Αλάσκα όπου
αναπτύχθηκαν φυτά, όπως η μανό λια και οι φο ίν ικες, ενώ στο
Β. Πόλο έχουμε πεύκα, έλατα και ιτιές .
Στην Ολ ιγόκα ινη επο χή, δ ιαφοροπο ιείται το κ λίμα, από θερμό
και υγρό σε κρύο και ερημικό. Η τροπική βλάστηση των βόρειων
πολιτε ιών των ΗΠΑ αντ ικαθίσταται απ ό δάση που ευδοκιμούν σε
εύκρατα κλίματα. Στη Μειόκα ινη επ οχή, η θερμοκρασία στη ν
ισημερ ινή περ ιοχή του Ατλαντ ικο ύ Ωκεανού ήταν 3-4°C
χαμηλότερη από τη σημερ ινή, εν ώ σ τις ακτές της Καλ ιφόρν ιας
7°C υψηλότερη από τη σημερ ινή. Η θ ερμοκρασία του αέρα στην
κεντρική Ευρώ πη ήταν 10°C μεγ αλύτερη από σήμερα. Η
Πλειόκαινη εποχή εμφαν ίζει τάση μείωσης της θερμοκρασ ίας και
των βροχοπτώσεω ν. Αυτό συνεπάγετ αι την ανάπτυξη ερημικής
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βλάστησης στο Β. Μεξικό και το σχ ηματισ μό των πρόσ φατων
παγετώνων.
Κατά την Πλειστόκαινη εποχή δ ιακρίνουμε τέσσερα διαστήματα
με παγετώνες, με αποτέλεσμα η μέση πλανητική θερμοκρασ ία να
είναι 6°C μικρότερη από τη σημερινή. Κατά την πρώτη εμφάν ιση
των παγετών ων έχουμε παγοκάλυψ η της Β. Αμερική ς, που
ξεκινά από τον Καναδά και συνεχίζ εται ανατολικά μέχρι την
Α.Ευρώπη.
Κατά
τη
δεύτερη
και
τρίτη
εμφάνισ η,
δημιουρ γούνται ο ι λ ίμνες της Α. Αφρική ς. Η ψυχρότερη και
ξηρότερη εμφάνιση παγετών ων είναι η τελευταία, με τη
θερμοκρασία του Ειρηνικού Ωκεανού να είναι 5°C μικρότερη
από τη ση μερινή. Στα δ ιαστήματα μεταξύ των παγετώνων, η
μέση πλανητ ικ ή θερμοκρασία ε ίναι 3°C μεγαλύτερη από τη
σημερινή και το κλ ίμα υπήρξε γεν ικά θερμό και ξηρό.
Σχετικά με το πρόσφατο παρελθόν μπορούμε να ισ χυριστού με
τα εξής: πριν από 15. 000 χρό νια, το κλίμα της Ευρ ώπη ς έμο ιαζε
με αυτό της τούνδρας, ενώ στα 11.500 χρόνια, η θερμοκρασία
του Β. Ημισφα ιρίου ήταν μικρότερη της ση μεριν ής. Ξαφν ικά,
εμφανίζεται θέρμανση του Ατλαντ ικ ού ωκεανού, γεγονός που
οφείλεται στ ην απότο μη παγο πο ίηση του Αρκτ ικού ωκεανού, ο
οποίος δέσ μευε μεγάλη ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα τη
διακοπή τη ς επικοινων ίας μεταξύ Αρκτικού και Ατλαντ ικού
ωκεανού 3.

3

Βλ. Χ.Σ. Σαχσαμάνογλου
–
Α .Α .
Μπ λούτσ ος,
Φυ σι κή
Κλι ματολογί α, Ε κδ όσε ι ς Ζ ή τη , Θε σσαλονίκη 19 9 8 , σε λ.21 9 κε .
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3. Οι θεωρίες ερμηνείας των κλιματικών αλλαγών
Κατά γενική ομολογ ία των επιστημό ν ων, ένα και μόνο μοντέλο
δε μπορεί να εξηγήσε ι τ ις κ λιματικές αλλαγές που επή λθαν στη
γη. Γι’ αυτό προτάθηκαν δ ιάφοροι μηχαν ισμο ί ερμηνε ίας των
φαινο μένων, περιλαμβανομέν ων και τ ων αστρονομικ ών.
Ένας μηχαν ισ μός σ υσχετίζε ι τ ις κλ ιματ ικές αλ λαγές με την
ορογένεση. Συγκεκριμένα, κατά την ορογένεση, το κλίμα
γίνεται ση μαντ ικά θερμότερο, γεγονός που δεν ευνοεί τη ν
παρουσία παγετώνω ν. Μια άλλη θεωρία συνδέει τις μεταβολές
του
κλ ίματος
με
την
ηφα ιστειακή
δραστηριότητα.
Αναλυτ ικότερα,
τα
ηφαίστεια
οδ ηγούν
σε
μείωση
τη ς
θερμοκρασίας, άρα αύξηση του όγκου των παγετώνων. Αυτό
οφείλεται
στου ς
σ ωματ ιδιακού ς
ρύπους,
οι
ο πο ίοι
απελευθερώνονται στην ατμόσφα ιρα και μειώνου ν την ηλ ιακή
ακτινοβολ ία που φθάνει στη γη.
Μια τρίτη θεώρηση αναδεικνύε ι τη στάθμη της θάλασσας σε
συνιστ ώσα του φα ινο μένου. Συγκ εκριμένα, η άνοδο ς τη ς
στάθμης
της
θάλασσας
συμπίπτει
με
την
αύξηση
της
θερμοκρασίας του αέρα. Έτσι, μεγαλώνει και η επ ιφάνε ια των
ωκεανών, άρα αυξάνεται η εξάτμισ η και η βροχόπτωση. Ο
επόμενος μηχαν ισμό ς μεταβολής του κλ ίματος αφορά το
διοξείδ ιο
του
άνθρακα.
Ε ιδικότερα,
πολλοί
επ ιστή μονες
προσπάθησαν να συνδέσουν τη συγ κέντρωση του διο ξειδ ίου του
άνθρακα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας, εφόσον το αέριο
αυτό μαζί με τους υδρατμούς αποτελούν τους πιο σημαντ ικού ς
απορροφητές της γήινης ακτινοβολίας .
Τέλος, από τις π ιο διαδεδομένες θεωρίες είναι η συσχέτ ιση των
κλιματικ ών αλλαγ ών με τις μεταβολές στην ένταση της ηλ ιακής
ακτινοβολ ίας. Εν προκειμένω, δ ιατυπ ώνονται δύο δ ιαφορετικές
εκδοχές. Η πρώτη συνδ υάζει την αύξ ηση των παγετών ων με τη
μείωσ η της ηλ ιακή ς ακτ ινοβολ ίας και την ελάττωση της
θερμοκρασίας και η δεύτερη αποδίδει την αύξηση των
παγετώνων στη μείωση τη ς ακτ ινοβολίας και την αύξη ση των
βροχοπτώσεων.
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Σύμφω να με την πρώτη εκδοχή τ ης ανωτέρω θεωρ ίας, μια
σημαντική αύξηση τω ν παγετών ων ε μφαν ίζεται όταν η ένταση
της ηλιακή ς ακτινοβολ ίας μειωθεί κάτω από μια συγκεκριμένη
τιμή. Η θεωρία αυτή ενισ χύεται από το γεγονό ς, ότ ι πριν από
κάθε αύξηση παγετώνα, υπάρχει σημαντικ ή μείωση της
θερμοκρασίας σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη 4.
Η αύξηση, εξάλλου, τω ν βροχοπτ ώσεων λόγω μείωση ς της
ηλιακή ς ακτ ινοβολ ίας συ μβαίνε ι δ ιότι, οι χα μηλές θερμοκρασίες
ευνοούν την επέκταση παγετώνων από τις πολ ικές περιο χές
προς τα μικρότερα γεωγραφ ικά π λάτη. Αυτό συνεπάγεται τη
μετατόπιση
τη ς
τροχ ιάς
των
τρ οπικ ών
κυκλ ώνων
προ ς
μικρότερα πλάτη και περαιτέρω τη μείωση τ ων βροχοπτ ώσεων
στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη καθώς και την αύξησή τους στις
τροπικές και υ ποτροπ ικές περιοχές. Μια άλλη π ιθανή εξή γηση
για την αύξηση αυτή αποδ ίδεται στην κυκλο φορία των
θαλάσσιων ρευμάτω ν βάθους.
Η πλέον αποδεκτή άποψη, πάντως, η οποία ερμηνεύει πολλές
από τις, μεγάλης δ ιάρκειας, μεταβολές του κλίματος είναι αυτή
που θεωρεί πω ς η αιτ ία των μεταβολών της ακτ ινοβολ ίας, κατ’
επέκταση και του κλίματος είνα ι οι μεταβολές της τροχιάς της
Γης γύρω α πό τον Ήλ ιο. Ένας από α υτούς που τεκμηρίωσε την
παραπάνω άποψη ήταν και ο Milut in Milanko vitch.

4

Βλ. Χ.Σ. Σαχσαμάνογλου – Α .Α . Μπ λούτσο ς, Φυ σι κή
Κλι ματολογί α, Ε κδ όσε ι ς Ζ ή τη , Θε σσαλονίκη 19 9 8 , σε λ.22 8 κε .
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4. Ο Milutin Milankovitch

Ο Milut in Milanko vitch γεννήθηκε στις 28 Μαΐου του 1879 στο
Dalj
τη ς
Αυστροουγ γρικής
αυτο κρατορίας
(τη
σημερ ινή
Κροατία). Ο πατέρας του, Milanwas, ήταν έμπορος, που πέθανε
νωρίς, αφήνοντας π ίσω του γ υνα ίκα κα ι έξι παιδ ιά.
Ο
Milanko vitch ήταν ο μικρότερος.
Τις βασικές γνώσε ις του
απέκτησε σε κατ’ οίκον διδασκαλ ία, καθώς και σε σχολείο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην O sek. Ο δάσκαλός του στα
μαθηματικά,
Vladimir
Varićak,
αργότερα
μέλος
της
Γιουγ κοσλαβική ς
Ακαδημίας
Επ ιστ ημών,
παρατήρησε
τις
εξαιρετικές
ικανότητές
του
στη
μαθηματική
επ ιστή μη,
παραμένοντας δια β ίου φ ίλο ς κα ι σύ μβουλός του.
Το 1896, ο Milankov itch γράφτη κε στην Τεχνικ ή Σχολή της
Βιέννης, όπου σπούδασε πολ ιτ ικός μηχαν ικός. Ο κτώ χρόν ια
αργότερα τελείωσε τη διδακτορ ική τ ου διατριβή στις τεχν ικές
επιστήμες, με τον τ ίτλο «Θεωρία τ ων καμπυλών π ίεσης», η
οποία δημοσ ιεύθηκε το 1907. Στην ε πιτυχη μένη καριέρα του ως
πολιτ ικό ς
μηχανικός
ενδ ιαφέρεται
ιδ ια ίτερα
για
την
προβληματική του ο πλ ισμένου σκυρο δέματος. Στο πλαίσ ιο των
σχετικώ ν ερευνών, έλυσε ένα από τα δυσκολότερα θεωρητικά
προβλήματα της ειδ ικότητά ς του, αυτό της ευστάθειας των
κατασκευών τοιχο πο ιίας. Σ ήμερα, αναγνωρ ίζεται ότ ι έφτασε στο
υψηλότερο θεωρητικό επ ίπεδο στο Τμήμα Πολιτ ικ ών Μηχαν ικ ών.

Ε ικόνα 1: Πορ τρα ίτο του Milutin M ila nkovitc h ( 1879-1958)

5

5

Βλ.www.amn h .org/edu cat i on /resou rces/rfl /web/essaybook s /e
art h /p_ mi l ank ovi t ch .h tm, έ ργο τη ς Paja Jovan ovi ć, 1 9 4 3
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Ωστόσο,
στο
ζενίθ
της
επ ιστημονική ς
του
καταξ ίωση ς
εγκατέλειψε την καριέρα του επιτυχ ημένου μηχαν ικού κα ι το
1909
μετακόμισε
στη
Σερβία
για
να
γίνει
καθηγητής
Εφαρμοσμένω ν
Μαθηματικ ών
σ το
Πανεπιστήμιο
του
Βελιγραδίου. Δυστυχ ώς, το πο λυσή μαντο έργο του διακόπτεται
από πολυτάραχα ιστορικά γεγο νότα. Συγκεκριμένα, η πρώτη του
δημοσίευση έγινε το 1 912, κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Το
1914, όταν ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσ μιο ς Πόλεμος, οι ΑυστροΟυγγρικές αρχές τον συ νέλαβαν. Όμως, παρά τις συνεχε ίς
αντιξοότητες στο συ γγραφικό κα ι ερευνητικό του έργο,
ολοκληρώ νει – μεσού ντος του πολέμου- το πρώτο του βιβλίο,
με
τίτλο:
«Μαθηματική
θεωρία
θερμικών
φα ινομέν ων
παραγόμενων
από
την
ηλ ιακή
ακτινοβολία».
Ασφαλές
πνευματικό του καταφύγ ιο υπήρξε – μετά τη χορήγηση ειδ ική ς
άδειας – η βιβλιοθήκη της Ου γγρ ικής Ακαδημίας Επ ιστημών, με
έδρα τη Βουδαπέστη. Για την πλη ρότητα της θεωρίας του
ασχολήθηκε ακαταπόνητα σαράντα π ερίπου χρόν ια. Ενδε ικτ ικά,
στο περιοδ ικό «Φωνή της Σερβική ς Ακαδημίας Ε πιστ ημών»,
περιλαμβάνεται δημοσ ίευμά του, με τίτλο: «Συμβολή στη
Μαθηματική Θεωρ ία του Κλίματος». Με το εν λόγω δημοσ ίευμα
ξεκίνησε να δια μορφώ νει μια νέα αστρονομικ ή θεωρία για τ ην
αλλαγή του κλ ίματο ς, ενώ τα επό μενα χρόνια ε ισήγαγε τα
μαθηματικά στην κλ ιματολογ ία και άρχισε την αριθμητική
μοντελοπο ίηση του κλ ίματος. Με τον τρόπο αυτό κατέδειξε την
εξάρτηση των επιστημών της γης α πό την ουράνια μηχαν ικ ή.
Δέκα χρόνια αργότερα, το 1922, ο Wegen er αντιλή φθηκε ότι ο
Milanko vitch ήταν ένας ισχυρό ς σύ μμαχος, πο υ υποστ ήριξε τη
θεωρία του Koppen σχετικά με το κλίμα του γεωλογ ικού
παρελθόντος.
Αυτό
υ πήρξε
ουσ ιαστικά
το
τέλος
του
γεωκεντρικού αιτ ίου του κλ ίματος.
Σήμερα αναγνωρίζεται, δ ιεθνώς, ότι ο Milut in Milankov itc h είνα ι
ο ιδρυτής της σύγ χρονης αστρονομικ ής θεωρίας της κλ ιματικ ής
αλλαγής. Δ ιότι, συνε ιδητοπο ίησε ότι η αστρονομική θεωρ ία είχε
περιπέσει
σε
ανυποληψία,
όχι
λόγω
κάπο ιας
εγγενούς
αδυναμίας, αλ λά λόγ ω τη ς ανεπαρκ ούς γν ώση ς της ουράνιας
μηχαν ικής, ατελών μαθη ματικ ών δεξιοτήτων κα ι έλλειψης
αξιόπ ιστων
στρω ματογραφικ ών
αρχείων.
Ήταν,
εξαρχής,
σίγουρος ότ ι η λύση του προβλή ματος της κ λιματικ ής αλλαγ ής
ήταν σύνθετη και πολύ πλοκ η κα ι βρισκόταν στα γν ωστικά πεδία
πολλώ ν επ ιστημο νικών κλάδων.
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Σε αντίθεση με το ν Γάλλο μαθηματ ικ ό Joseph Adhemar και τον
Σκωτσέζο φυσιοδ ίφη James Croll, ο οποίος δ ιατύπωσε αρχικά
την αστρονομική θεωρία του κλίματο ς της Γης, ο Milankov itc h
δεν περιορίστηκε στο πρόβλημα της εποχής των παγετώνων ( Ic e
Age). Η βασική πρόθεσή του ήταν να συμπεριλάβει τη ν
κλιματικ ή αλλαγή ως μια γεν ική σ χ έση Ήλιου - π λανήτη. Σε
αυτό το πλαίσιο ολοκλήρωσε την ιδ έα ότι οι παραλλαγές των
κοσμικώ ν τροχιακ ών ωθούν την ηλιακή ακτινοβολία του
πλανήτη, προκαλώντας κ λιματικές με ταβολές στην κατεύθυνση
των παγετώ νων.
Είχε το όραμα της μοντελοποίηση ς όλ ων των ηλ ιακών π λανητών
του συστήματος, στο π λαίσ ιο του ο πο ίου η Γ η συν ιστά μό νο μια
ειδικ ή περ ίπτωσ η. Στην καρδιά αυτ ού του συστή ματος ήταν
εγκατεστημένος ο Ήλ ιος, όχ ι η Γη, κ αι ως εκ τούτου οι α πόψεις
του συνέθεταν μια ηλιοκεντρ ική θε ωρία. Με τον τρόπο αυτό
ήταν ο πρ ώτος που υ πολόγ ισε τ ις κλιματικέ ς συνθή κες στον
Ερμή, στην Αφροδ ίτη, στον Άρη και στη Σελήνη, κα ι τα
αποτελέσματα του εξακολουθούν να ε ίναι σεβαστά.
Μετά από αυτή την προσέγγ ιση, ο Milankovitc h δη μιούρ γησε τον
περίφη μο «Κανόνα της ηλ ιακή ς ακτινοβολ ίας», δηλαδή μια
γενική αστρονομική θεωρία κλ ίματος που ισχύε ι για πλανήτες με
σταθερή κρούστα. Είναι μια ολοκλ ηρωμένη μαθηματικ ή θεώρηση
των επ ιπτ ώσεων τ ης ηλ ιακής ακτιν οβολίας στα κλ ίματα των
πλανήτων του ηλ ιακού συστήματος. Ειδικότερα, εκτιμά ότι το
θεωρητικό κλ ίμα ενός πλαν ήτη καθορίζεται μόνο από την ηλιακή
ακτινοβολ ία. Η εξήγηση της δυναμικής ηλ ιακή ς ακτινοβολ ίας
προέκυψε με αστρονομικο ύς υ πολογ ισμούς, παρόμο ιου ς με τ ις
προβλέψεις των ηλ ιακών κα ι σελην ιακών εκλείψεων (συν ήθως
ονομάζεται και «κανό νας των εκ λείψεων»). Συγκεκρ ιμένα,
συνέδεσε τον Ήλιο με τη Γη, την ουράνια μηχανική με τις
επιστήμες της Γης και την ανασυ γκρ ότηση του παρελθόντος με
την πρόβλεψη του μέλ λοντος.
Στο διάστημα της επ ιστημον ικής κριτικής σ χετικά με την
εγκυρότητα της «θεωρίας του M ilut in M ilan kov itch», μια
ουσιαστική συμβολή στην τελ ική της αποδοχή δόθηκε από τον
βέλγο αστρονόμο και κλ ιματολόγο B erger. Ήταν ο πρώτο ς πο υ
ουσιαστικά συνέχισε το έργο του Mila nkovitch γ ια την τροχιακή
ώθηση. Ενδεικτικά, η καμπύ λη της ηλιακή ς ακτινοβολίας που
διατύπωσε ο Milan kov itch με βάση την ουράνια μηχανικ ή,
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εξελίχθηκε από τον Berger, ο οποίος υπολόγ ισε ακριβώς τους
κύκλους της παλαιο κλ ιματικής ηλ ιακή ς ακτινοβολίας. Τελικά, οι
καμπύλες
ηλ ιακής
ακτινοβολίας
του
Berger
είνα ι
το
αποκορύφω μα της προσπάθειας δ ύ ο αιώνων να γ ίνε ι
π ιο
αξιόπ ιστη η λύσ η της τροχ ιακής γεωμετρίας στο πρόβλημα της
αλλαγής του κλ ίματος.
Σχεδόν
την
ίδ ια
περίοδο,
το
197 6,
το
παγ κόσμιο
παλαιοκλ ιματικό πρόγραμμα CL IMAP απέδειξε, γεωλογ ικά, τη
σημασία της ώθηση ς των τροχιακ ών του Milankov itc h στις
κλιματικέ ς μεταβολές. Περίοδοι που βρέθηκαν από το CLIMAP
είναι πολύ κοντά στ ις περιόδους που προέβλεψε ο Berger, κατά
τον υπολο γισ μό τ ων δ ιακυ μάνσεων των παραμέτρων του
Milanko vitch.
Μετά
την
τροπο πο ίηση
της
θεωρ ίας
του
Milanko vitch από τον B erger και τη ν επ ιβεβαίωσή της από το
CLIM AP, οι επιστή μες της Γη ς κινούντ αι γύρω από τους κύκ λους
των Milankov itc h και Berger. Τα μέλη του προγράμματος
CLIM AP άθροισαν τ ις προηγού μενες υποθέσεις, που είχαν την
τάση να κατανοήσουν το κλ ιματ ικό πρόβλημα στο π λαίσ ιο τη ς
κανονικής επιστήμη ς (μηχαν ισμο ί που αναφέρθηκαν στην
προηγούμενη παράγραφο) και κατέληξαν μεταξύ αυτών των
μηχαν ισμών στο ότι μόνο η τροχ ιακή υπόθεση έχει δ ιαμορφ ωθεί
έτσι ώστε να προβλέπει τις συχνότητε ς των μεγάλων παγετώνων
της Πλειστόκα ινη ς εποχή ς.
Η στρωματογραφία γ ια την Πλε ιστόκ αινη εποχή αντανακλά την
επίδραση των τριώ ν αστρονομικών κ ύκλων. Γεωλο γικοί κ ύκλο ι
των δ ιαφόρων θαλάσσ ιων και η πειρωτικ ών παλα ιοκλ ιματικ ών
αρχείων έχουν τον ίδ ιο κλ ιματολογ ικ ό ρυθμό. Το ίδιο συ μβαίνει
και με στοιχε ία από βαθιά θαλάσσια ιζή ματα, λιμνα ία ιζ ήματα,
σπηλαιοθέματα κα ι κο μμάτια πάγου. Οι κύκλο ι στη θεωρία του
Milanko vitch
ορ ίζοντα ι
κα ι
γ ια
παλαιότερες
γε ωλογ ικές
περιόδους.
Ήταν επίσης ο πρώτο ς που υπολό γισε τη θερμοκρασία στους
πλανήτες του ηλ ιακού μας συστή ματο ς, ανέπτυξε τη θεωρία γ ια
την κίνηση τω ν πόλων της Γη ς, δούλεψε πάνω στην
αναμόρφωση του Ιουλ ιανού η μερολογ ίου και περιστασιακά πάν ω
στη θεωρία της σχετικότητα ς 6.

6

Βλ. Z . Kn eževi ć, Mi l ut i n Mi l an kovi ć an d t h e ast ron omi cal
t h eory of cl imat e ch an ges, A st ron omical Observat ory, Bel grade,
DOI :1 0 .1 0 51 /epn /20 1 03 0 1
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Ο
Milankov itch
εξελέγη
μέλος
της
Σερβικής
Ακαδη μία ς
Επιστη μώ ν κα ι Τεχνώ ν το 192 0, π λή ρες μέλος το 1 924, μέλος
της Γιουγ κοσλαβική ς Ακαδη μία ς Επισ τημών κα ι Τεχνών το 192 5
και μέλος τ ης Γερμαν ικ ής Ακαδη μία ς φυσιοδ ιφ ών "Leopold ina».
Διετέλεσε, επίσης μέλος πολ λών επ ιστημον ικών εταιρειών και
συναφών οργαν ισμών, τόσο στη Γιουγκοσλαβία όσο και στο
εξωτερικό. Σχολε ία, δρόμο ι κα ι ασ τρονομικέ ς εταιρείες στη
Σερβία, τιμητ ικά, φέρουν το ό νομά το υ. Πέθανε το 1978 7.

5. Χρήσιμοι όροι αστρονομίας και μαθηματικών
Για την πληρέστερη κατανόηση της αναπτυσσόμενης θεματική ς
κρίθηκε σκόπ ιμη η ερμηνευτ ική απ όδοση των παρατιθέμενων
βασικών εν νοιών .

5.1 Η εκκεντρότητα
Η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο με περίοδο περίπου
365,25 η μερών, με ελαφρώς ελλειπτ ική τροχιά, εκκεντρότητα
e=0,0167 και μεγάλο ημιάξονα α=14 9.598.26 1 km.
Η εκκεντρότητα είναι ένα μέγεθος που χαρακτηρίζει κάθε
Κωνική Τομή κα ι υπολογ ίζε ι πόσο η κων ική τομή "απέχει" από
τον τέλειο κύ κλο. Ε ιδ ικότερα, η εκκεν τρότητα:
i.
ενός κύκ λου είναι μηδέν.
ii.
μιας έλλειψη ς ε ίνα ι μεγαλ ύτερη του μηδενός κα ι
μικρότερη του 1.
iii.
μιας παραβολής είναι ακρ ιβώς 1.
iv.
μιας υπερβολής ε ίναι μεγαλύτερη του 1
v.
μιας ευθείας τείνει στη μονάδα.
Η εκκεντρότητα δίνεται από το ν εξής μαθηματικό τύπο:

𝑒𝑒 = �1 − 𝑘𝑘

𝛽𝛽 2
𝛼𝛼 2

όπου α είνα ι το μήκο ς του μεγάλου η μιάξονα της κ ων ικής τομή ς,
β το μήκος του μικρού η μιάξονα, και το k είναι ίσο με +1 γ ια
την έλλειψη, 0 γ ια την παραβολή και -1 γ ια την υ περβολή.

7
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5.2

Η λόξωση
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Το επ ίπεδο τη ς τροχ ιάς τ ης Γης γύρ ω από τον Ήλ ιο τέμνει την
ουράνια σφα ίρα κατά ένα μέγιστο κύκλο, που ονο μάζεται
εκλειπτ ική (ec liptic). Η διάμετρος της ουράνιας σφα ίρας που
είναι κάθετη προς την εκλειπτική ονομάζεται άξονα ς της
εκλειπτ ική ς και τα σημε ία στα οποία τέμνει την ουράν ια σφαίρα
ονομάζονται βόρειος και νότ ιος πόλο ς της εκλειπτικ ής. Ο άξονας
περιστροφής της Γη ς δεν είναι παράλ ληλος προς τον άξονα της
εκλειπτ ική ς αλλά σχ ηματίζει γων ία 2 3 ,5° περίπο υ. Η γωνία αυτή
ονομάζεται λόξωση της εκλειπτικής 8.

5.3

Η ισημερία

Ισημερία είναι το φα ινόμενο κατά το οποίο η δ ιάρκεια της
ημέρας και της νύχτας ε ίναι ίσε ς. Αυ τό συμβαίνε ι στις:
o στις 21 ή 22 Μαρτίου, δηλαδή στ ην ε αρινή ισημερ ία
o στις 2 2 ή 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδ ή στη φθινο πωρ ινή
ισημερ ία.
Οι ο νομασ ίες εαρινή και φθινοπ ωρινή ιση μερία ανάγο νται στη ν
εύκρατη ζώνη του βόρειου η μισ φαιρίου. Στις αντ ίστοιχες
ημερομην ίες στο νότ ιο ημισ φαίρ ιο υπάρχουν οι αντ ίθετες
εποχές, ενώ στις δ ύο πολ ικές κα ι στην τροπική ζώνη δεν
υπάρχει
αυτή
η
διαφορο ποίησ η
εποχών.
Ε ιδικά,
στην
αστρονομία ισημερία καλείται η αστρική ημέρα, κατά την οπο ία
το κέντρο του ηλιακού δίσκο υ βρίσκ εται ίσο χρονικό δ ιάστημα
πάνω κα ι κάτω από τον ορ ίζοντα, δ ιαγράφει δη λαδή ίσα τόξα
(ημερήσιο και νυ κτερινό), κατά τη διάρκεια της οποίας οι
ακτίνες του ηλίο υ πέφτουν με γ ωνία 90 ° στον ισημερινό,
παρουσιάζοντας έτσ ι μη δενικ ή απόκ λιση.
Το φαινό μενο οφείλεται στην περιφο ρά της γης γύρω από τον
ήλιο κα ι στην κλίσ η του άξονα περιστροφής της. Καθώς η γη
κινε ίται γ ύρω από τον ή λιο και επε ιδή ο άξονάς της δεν ε ίναι
κάθετος στο επίπεδο περιφοράς, η δ ιάρκεια της η μέρας αλλάζει.
Δύο φορές όμω ς το χρόνο η γη βρίσκ εται σε τέτοια θέση, που οι
ακτίνες του ήλ ιου πέφτου ν εντελώς κάθετα στον ιση μερινό,
οπότε η διάρκε ια της ημέρας είναι ίδ ια με αυτή της νύχτας.

8

Βλ. Χ. Βάρβογλη – Γ .Χ .Σε ι ραδ άκη , Ε ι σαγωγή στη σύ γχρονη
αστρονομί α, ε κδ όσε ι ς Γ αρταγάνη , έ κδ . τρί τη , Θε σσαλονί κη 19 9 4 ,
σε λ. 3 1

5.4 Το ηλιοστάσιο

~ 18 ~

Ηλιοστάσιο ή Τροπή ονομάζονται τα δύο σημεία της
εκλειπτ ική ς στα οποία βρίσκεται ο Ήλιος στις 22 Ιουν ίου
(Θερινό Ηλιοστάσ ιο) κα ι στις 22 Δεκεμβρίου (Χειμερινό
Ηλιοστάσιο). Τότε έχει τη μεγαλ ύτερη και τη μικρότερη
απόκλισ ή του: 23 27 ' και -23 27', α ντίστο ιχα. Όταν ο Ήλιο ς
βρίσκεται στα Ηλ ιοστάσια φαίνεται σ α να έχει σταθερή θέση ως
προς την απόκ λ ισή του. Εκε ί οφείλεται το όνομα "η λιοστάσ ιο".
Ενώ το όνομα "Τροπή" οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ήλιος
αλλάζει φορά κίνηση ς. Συγκεκριμένα , ενώ τις η μέρες πριν το
θερινό ηλ ιοστάσιο, έχει ανοδ ική πορε ία, τις η μέρες που έπονται
αυτού έχει καθοδική. Η ευθεία που ενώνει τα δύο ηλιο στάσια
λέγεται γραμμή τ ων τροπών κα ι είνα ι κάθετη στη γραμμή τ ων
ισημερ ιών 9.

Σ χ ήμα 2: Η Ο υ ράνια Σ φαί ρα

9

10

10

Βλ. ht t p://www.ast ron omi a.gr/wi k i /i n dex.ph p?t i tl e=Η λι οστάσι ο

Βλ.http:// www.astrono mia.gr/ wiki/ind ex.php? title=Αρχείο:C elestial_Sph
ere. PNG
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6. Η αστρονομική θεωρία του Milankovitch (ή ο
κανόνας της ηλιακής ακτινοβολίας)
Αν υ ποθέσουμε ότι μια καταγραφή της μεταβλητότητας του
κλίματος της Γης ήταν διαθέσιμη για όλη την ιστορία της, τότε,
το εξιδανικευμένο φάσμα διακ ύμανσή ς της θα έδειχνε τη μεγάλη
ποικ ιλο μορφ ία της με το χρόνο.
Το φάσμα αυτό θα αποτελείτο από κορυφές περιοδ ικ ών,
ημιπεριοδ ικώ ν
ή
απεριοδ ικ ών
φαινομένων,
που
θα
προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν κάποιες από τις μεταβολές
αυτές. Για παράδειγ μα, η κορυφή π ου αντιπροσωπεύει τη μία
μέρα συνδέεται με την ημερήσια περιστροφή της Γης γύρ ω από
τον εαυτό της και την εναλλαγή μέρας – νύχτας. Στις τρεις έως
επτά ημέρες επικρατούν συνο πτικές διαταραχές κυρίως σε
μεσαία πλάτη. Στην κορυφή των δεκατεσσάρων ημερών
κυριαρχούν ο ι παλ ίρροιε ς του φεγγα ριού. Η ελαφρώς αυξη μένη
καμπύλ ωση του φάσματος στα 1 00-4 00 χρόν ια συνδέεται με τη
Μικρή Επο χή των Παγετών ων. Η κορυ φή κοντά στα 250 0 χρόν ια
προέκυψε πιθανώ ς, λόγ ω της ψύξ ης που παρατηρήθηκε μετά
βελτίωση του κλ ίματος, στα τέλη της περιόδου των πάγ ων
(Climatic Opt imum). Οι επόμενες τ ρεις κορυφές τ ων 2 0.000,
40.000 κα ι 100.0 00 χρόνων συνδέο νται με τα παγετώδη και
μεσοπαγετώδη
στάδια
της
τεταρτογενούς
περιόδου
κα ι
αντιπροσω πεύουν τ ις αστρονομικές δ ιακυμάνσεις των τροχιακ ών
παραμέτρων της Γης. Τέλος, οι κορυ φές κοντά στα 45 και 350
εκατομμύρια χρόν ια μπορεί να σχετίζονται με παγετώνες λόγ ω
ορογένεσης και τεκτον ικών επιπτώσεων της εκτροπής τ ων
ηπείρων κα ι τω ν λ ιθοσφα ιρικών πλακ ών. Η αστρονομική θεωρία
του Milankov itch επ ικεντρώνεται συ νεπώς σε έναν από τους
πολύ
γνωστού ς
μηχαν ισμο ύς
ώθησης
του
κλιματ ικού
συστήματος, τις δ ιακυμάνσε ις των τ ροχιακών παραμέτρων της
Γης κα ι εξήγ ησε την ύ παρξη των περιόδων παγετώνων.
Η θεωρία του Milankov itch ή κ ύκλοι του Milanko vitch,
αποτελείται από δύο θεματικές συ νιστ ώσες: α) την αστρονομική
και β) τη φυσ ική. Ε ιδ ικότερα, στο αστρονομικό μέρος του έργου
του υπολογίζο νται οι μεταβολές της ηλιακής ακτ ινοβολ ίας στο
ανώτατο στρώμα της ατ μόσφαιρας της Γη ς. Κατά την έρευνά
του, ενσωμάτωσε τρεις αστρονο μικές περιοδ ικότητες, τρεις
μικρές μεταβολές στη γεωμετρία Γης – Ήλιο υ, οι οποίε ς
αλλάζουν την ηλ ιακή ακτ ινοβολ ία πο υ δέχεται κάθε ημισφα ίριο
και την εποχ ικότητα 11.

11

Βλ. A. Pet rovi ć , Cosmi c Cycl es an d met h odol ogi cal t ri an gl e,
Mi l an kovi ć’s un scrambli n g of Pl ei st ocene i ce ages, Faculty of Philology
and Arts, Kragujevac, Republic of Serbia
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Στο σχήμα 3 απε ικον ίζοντα ι ο ι τρεις τροχιακές παράμετροι τη ς
γης. Όπου S είνα ι ο Ή λιο ς, το τμή μα SV είνα ι κάθετο στην
ελλειπτ ική τροχ ιά της Γης και το τ μήμα SN είνα ι παράλληλο
στον άξονα περιστροφής της Γη ς. Η γωνία VSN δείχ νει την
κλίσ η του άξονα περιστροφής ή τη λ όξωση της εκλε ιπτ ική ς. Το
επίπεδο Ε, το οποίο περιλαμβάνει το ν άξονα και τα ηλιοστάσ ια,
κινε ίται γύρω από τον άξονα SV κα ι συ μπ ληρώνε ι μια πλήρη
περιστροφή σε 2 6.000 χρόν ια περίπο υ (Πλατωνικό έτος).

Σ χ ήμα 3: Ο ι 3 α στ ρονομικοί μηχ ανι σ μοί

12

Οι τρεις μη χανισ μο ί, που σ χετίζοντα ι με τις κλ ιματ ικές αλλαγέ ς,
όπως δ ιατυπώθηκαν από τον Milut in Milankov itch, είναι η
διακύμανσ η της εκκεντρότητας, η μεταβολή της λόξωσης κα ι η
μετάπτωση τω ν ισημερ ιών. Αναλυτ ικό τερα:
1. Η εκκεντρότητα (eccentric ity) της τ ροχιάς της Γη ς, κατά
την περιστροφή τη ς γύρω από το ν Ήλιο, μεταβάλλεται από
σχεδόν 0 έως περίπου 0.06. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η σχεδόν
κυκλ ική τροχ ιά να μεταπ ίπτε ι σε ένα ελαφρώς επ ίμη κες
ελλειψοειδές σχήμα. Παρακάτω παρατίθενται τα συγκριτικά
σχήματα μεταβολής μια ς κυκλ ικ ής τ ροχιάς σε ελλειψοειδή, με
εκκεντρότητα 0.2 (σχήμα 4) κα ι εκκε ντρότητα 0.5 (σχήμα 5). Η
διάκρισ η μεταξύ των δύο σχημάτων γ ια μικρότερη εκκεντρότητα
θα ήταν αδύνατη με βάση την ανάλυση της εικόνα ς, γι’ αυτό και
δεν
παρατίθενται
εικόνες
με
το
εύρος
μεταβολής
τη ς
εκκεντρότητας της γή ινης τροχ ιάς.

12

Βλ. Z . Kn eževi ć, Mi lu ti n Mi l an kovi ć an d t h e ast ron omical
t h eory of cl imat e ch an ges, A st ron omical Observat ory, B el grade,
DOI :1 0 .1 0 51 /epn /20 1 03 0 1
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Σ χ ήμα 4: Τ ροχ ιά Γ ης με
ε κκε ντρότητα 0.2 (διακε κομμέ νη
γραμμή) σε σύ γκρ ιση με έ ναν
πλήρη κύ κλο ( κλε ι στή κ αμπύ λη) 13

Σ χ ήμα 5: Τ ροχ ιά Γ ης ,
ε κκε ντρότητας 0.5
(διακε κομμέ νη γρα μμή)
σε σύ γκριση με πλήρη
πλήρη κύ κλο (κλε ι στή
καμπύ λη) 14

Το φα ινόμενο οφείλεται στη βαρυτικ ή έλξη, που δέχεται η Γη
από άλλους π λανήτες και από τ η Σελήνη. Έχει περιοδ ικότητα,
που εναλλάσσεται, μεταξύ 100.0 00 ετών και 400.0 00 ετών κα ι
επηρεάζει τον κύκλο των εποχών. Συγκεκριμένα, όταν η Γη
είναι π ιο κο ντά στον Ήλιο, δέχ εται περισσότερη ηλιακή
ακτινοβολ ία. Για παράδειγ μα, αν ένα ημισφαίρ ιο βρεθεί
πλησ ιέστερα στον Ήλιο, κατά τη διά ρκεια του χειμώνα, τότε ο
χειμώνας είνα ι λιγότερο βαρύς. Εάν η Γη τον προσεγγίσει κατά
το καλοκαίρ ι, τότε, όμως, το η μισ φαίριο γ ίνεται σχετικά π ιο
θερμό. Επιπ λέον, μια π ιο έκ κεντρη τροχιά θα αλλάξει τη
διάρκεια τω ν εποχ ών κάθε ημισ φαιρ ίο υ.
Η μεταβολή της εκκεντρότητας, όπ ως προαναφέρθηκε επηρεάζει
την απόσταση της Γης από τον Ήλιο. Ε ιδικότερα, όταν η
απόσταση αυτή είνα ι η μικρότερη δυν ατή (147.09 8.074 χλ μ.), η
Γη βρίσκεται στο περιήλιο P της τροχιάς της, ενώ όταν είναι η
πλέον απομακρυσμένη βρίσ κεται στο αφήλιο Α (βλ. σχήμα 3).
Αυτό διαφοροπο ιεί το ποσό της ηλιακή ς ακτινοβολ ίας, που
έρχεται στη Γη, το οπο ίο ε ίναι αντιστρόφως ανάλογο του

13

Σχεδιάστηκε από τη Μηναΐδου Κλεοπάτρα

14

Σχεδιάστηκε από τη Μηναΐδου Κλεοπάτρα
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τετραγώνου της απόστασης Γης - Ήλιου. Τα σημεία του ορίζοντα
Ι και ΙΙ Ι (βλ. σχή μα 3), χαρακτη ρίζουν τ ις ιση μερίες, την
έναρξη της άνοιξης και του φθ ινοπ ώρου αντίστο ιχα, ενώ τα
σημεία II κα ι IV, απε ικον ίζουν α ντίστο ιχα το θερινό κα ι
χειμερινό ηλιοστάσ ιο του βορείου ημισ φαίρ ιου (αντίθετα προς
τα ισχύοντα γ ια το νότιο ημισφα ίριο).
Δεδομένου ότι η εκκεντρότητα (e) της τροχιάς της Γης
περιορίζεται σ’ ένα στενό φάσμα, κυμαινό μενο από το 0 έως
περίπου το 0.0 6, αυτό συνεπάγεται τον οριακό επηρεασμό του
συνολικού ποσού ακτ ινοβολ ίας που λαμβάνει η Γη. Κυρίως,
όμως,
επηρεάζει
ση μαντικά
τη
διάρκεια
των
εποχών.
Συγκεκριμένα, η δ ιάρκεια των επο χών ε ίναι ανάλογη με το
εμβαδό που σαρώνει το διάνυσ μα θέσης της Γης μεταξύ
ισημερ ιών κα ι ηλιοστασ ίων. Έτσι, όταν η εκκεντρότητα είναι
μεγάλη, τότε οι εποχές που εμφανίζο νται όταν ο πλανήτης είναι
στο πιο απο μακρυσμένο ση μείο τη ς τροχιάς του (αφήλ ιο) θα
είναι μεγαλύτερες σε διάρκε ια (βλ. σχ ήμα 6).

Σ χ ήμα 6: Μ έ γιστη ε κκε ντρότητα γή ι νης τροχ ιάς , με τη Γ η να
βρίσκε τ αι κον τά στο αφήλ ιο. 15

Σήμερα, ο χειμώνας και το φθινό πωρ ο του βορείου ημισφα ιρίου
εμφανίζο νται στο περιή λιο. Αυτό π αρέπεται ότι ο ι ανωτέρω
εποχές είναι λίγο συντο μότερες από την άνοιξ η και το
καλοκαίρ ι. Τη χρονιά 200 6, το καλοκαίρι ήταν κατά 4,66 μέρες
μεγαλύτερο από το χειμώνα και η άνοιξη είχε δ ιάρκεια 2,9
μέρες μεγαλύτερη από το φθινόπωρο. Μέσα στα επόμενα 10.000
χρόνια, οι χειμώνες του βορείου ημισφαιρ ίου θα γ ίνου ν
προοδευτικά μεγαλύτεροι σε δ ιάρκεια και τα καλοκα ίρια
μικρότερα. Η θερμοκρασία του πλανή τη, όμως, δε θα ελαττωθεί

15

Σχεδιάστηκε από τη Μηναΐδου Κλεοπάτρα
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λόγω αυτού του γεγονότος, καθώς η εκκεντρότητα της τροχιάς
της Γης θα έχει πέσει τότε στη μισή τιμή από τη σημεριν ή, κάτι
που σημα ίνε ι μικρότερη μέση από σταση από τον Ήλ ιο και
μεγαλύτερες θερμοκρασίες λόγ ω μεγ αλύτερης εισροής η λιακ ής
ενέργειας 16, βλ σχήμα 7.

Σ χ ήμα 7: Μ ικρή ε κκε ντρότητα γήιν ης τροχ ιάς , με τη Γ η να
παρου σιάζε ι με ιω μέ νη μέ ση απόστα ση από τον Ήλιο, σε κάθε
σημε ίο της τ ροχ ιάς της . 17

2. Η κλίση του άξονα της Γης υφίσταται λόξωση (ή απόκλιση)
(obliqu ity), από 2 2,1° έως 2 4,5°. Τώρα βρισκόμαστε στις 23,5 °
δηλαδή κοντά στη μέση τ ιμή. Η απόκ λιση είνα ι η γ ων ία μεταξύ
του άξονα περιστροφής της γης κα ι της καθέτου στο επίπεδο
περιστροφής τη ς γης γύρω από τον ήλιο. Το φα ινό μενο αυτό
έχει περιοδικότητα 41.000 ετών περίπου. Παρόλο που οι
μεταβολές στη λόξωση είναι μικ ρές, ωστόσο προκαλούν
σημαντικές αλλαγές στο κλ ίμα. Έτσι, μια αύξησ η στην κ λ ίση του
άξονα μεγαλώνε ι τη γων ία με την ο ποία προσ πίπτει η ηλ ιακή
ακτινοβολ ία στους πό λους, αυξάνο ντας τη θερμότητα που
φτάνει στη ν επ ιφάνεια της Γης και επομένως τη θερμοκρασ ία
της. Για μεγάλη κλ ίση, η εποχικότητ α στα μεγάλα γεωγραφικά
πλάτη γίνεται π ιο ακραία. Έτσι, οι εποχές γίνοντα ι πιο οριακέ ς,
δηλαδή παρατηρούνται θερμότερα κ αλοκαίρια και ψυ χρότεροι

16
17

Βλ. http://el.wikipedia.org/wiki/Εκκεντρότητα
Σχεδιάστηκε από Μηναΐδου Κλεοπάτρα
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χειμώνες. Μια με ίωση στη ν κλ ίση σημαίνε ι λ ιγότερο έντονες
εποχές, δηλαδή πιο ήπ ιους χειμώνες και πιο ήπ ια καλοκαίρ ια. Οι
αλλαγές στην κλ ίση έχουν μικρή επίδραση στις τροπ ικές
περιοχές κα ι μέγιστα αποτελέσματα στ ους πό λους.

Ε ικόνα 6: Δια κύ μανση της λόξω σης α πό 22.1° σε 24.5 °

18

3. Η μετάπτωση των ισημεριών (prec ession) έχει περίοδο
περίπου 19. 000 - 23.0 00 χρόν ια. Ο άξονας της Γης δ ιαγράφει
τον κώνο NSM, όπω ς φα ίνεται στο σ χήμα 3. Πρόκειται γ ια ένα
σύνθετο φαινό μενο, που επηρεάζει τ ην κατεύθυνση του άξονα
της
Γης
και
εξαρτάται
από
τον
κλον ισ μό
του
άξονα
περιστροφής. Αυτός ορίζεται σαν η γων ία Λ, μεταξύ της
γραμμής που ενώνε ι τη γη με τον ή λ ιο τη ν εαρινή ισημερ ία κα ι
της γραμμής που του ς ενώ νει στο περιήλ ιο.
Αυτή η αλλαγή του άξονα μετατοπίζε ι τις η μερομην ίες του
περιηλ ίου κα ι του αφ ηλ ίου, με απ οτέλεσμα να αυξάνεται η
εποχική αντ ίθεση στο ένα ημισφαίριο και να μειώνεται στο
άλλο. Επ ίση ς, ο ι ισημερ ίες δε συμβαίνουν πάντα την ίδ ια η μέρα
του ημερολογ ίου, αλλά βαθμια ία αλλά ζουν.

18

Βλ.ht t p://eart h observat ory .n asa.gov/Feat u res/Mil an k ovit ch /m
i l an k ovi t ch _ 2 .ph p, απ ό τον Robert Si mmon , NA S A GS FC
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Σε 11.000 χρόν ια από τώρα, ο Βόρειος Πόλος της Γη ς δε θα
είναι απέναντ ι από τον Πολικό Αστ έρα, αλλά θα εντοπίζεται
κοντά στο αστέρι Vega. Επομένως, ο άξονας της γης θα έχει
μετατοπιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστ ε το βόρειο ημισφα ίριο να
έχει χειμώνα το ν Ιού νιο και καλοκα ίρι το Δεκέμβριο.

Ε ικόνα 7: Μ ε τάπ τω ση ισημε ρ ιώ ν

19

Η παράμετρος της μετάπτωσ ης τ ων ισημεριών σε συνδ υασμό με
την εκκεντρότητα μπορούν να προ καλέσουν αλλαγές ~1 5%
στην καλοκα ιρινή ροή ακτ ινοβολ ίας στα μεγάλα γεωγραφ ικά
πλάτη. Η συνδυασμένη δράση των τριών τροχιακ ών παραμέτρων
μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στην εποχικ ή ροή ακτ ινοβολία ς
μέχρι ~30% στα μεγάλα γεωγραφ ικά πλάτη.
Ο Milankov itc h, λο ιπόν, κατέληξε στο συμπέρασμα π ως ο
συνδυασμός τ ων ανωτέρω τρ ιών κύ κλων έχε ι επιπτώσε ις στη
σχετική ένταση του καλοκα ιριού και του χειμώνα, κα ι θεωρείται
ότι μπορεί να ελέγχε ι την αύξηση και τη ν υποχ ώρηση τ ων
παγόβουνων. Τα δροσερά καλοκαίρια στο βόρειο ημισφαίρ ιο,
στα μέρη με περ ισσότερη στεριά, επ ιτ ρέπουν στο χ ιόν ι και στο ν
πάγο να διατηρούντα ι μέχρ ι και το ν επόμενο χειμώνα. Αυτό

19
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βοηθάει
στην
ανάπτυξη
μεγάλων
παγόβουνων
κα ι
στη
διατήρησή
τους
για
εκατοντάδες
έως
χιλ ιάδες
χρόνια.
Αντιθέτω ς, τα θερμότερα καλοκαίρια μειώνουν την έκταση τ ων
παγόβουνων, γιατ ί συμβάλλουν στ ην τήξη τους. Βάσει της
θεωρία του Milanko vitch, περ ίοδ ος χωρ ίς παγετώνες θα
εμφανιστε ί
ως
αποτέλεσμα
μεγά λης
καλοκαιρ ινή ς
ροή ς
ακτινοβολ ίας στο Βόρειο Ημισφαίρ ιο. Η εξέλιξη αυτή θα
παρατηρηθεί όταν η απόκλιση είναι μεγάλη και η παράμετρος
της μετάπτωση ς των ιση μεριών είνα ι θετική και μεγάλη. Αυτό ς ο
συνδυασμός καταγράφηκε περίπου πρ ιν από 10.00 0 χρόν ια όταν
το κλίμα ήταν ελαφρώ ς θερμότερο από το σημερινό. Περίπου
23.000 χρόν ια πριν, όταν τα στρώματα πάγου μεγάλωναν
γρήγορα προς το τελευταίο μέγιστο, η παράμετρος μετάπτωσης
ήταν μεγάλη και αρνητική και η απόκλ ιση ήταν κοντά στην
ελάχιστη τ ιμή της (σ χήματα 8 & 9).
Ακολούθω ς, παρατίθεται δ ιάγραμμα (βλ. σχήμα 8) με τ ις
μεταβολές της εκκεντρότητας, της λόξωσης κα ι της μετάπτωσης
των ισημεριών 1. 000 χιλιάδες χρόν ια πριν από σ ήμερα μέχρι και
τα επόμενα 100.000 χρόν ια. Διαπ ιστώνουμε, πως υπάρχουν
περιοδικότητες της εκκεντρότητας περίπου τ ων 100.0 00 και
400.00 0 χρόν ων.

Σ χ ήμα 8: Ε ύ ρος τιμώ ν ε κκε ντρότητ ας , λόξω σης , με τάπ τω σης
ισημε ριώ ν 1000 χ ιλιάδε ς χ ρόνια πρι ν από σήμε ρα, με το 0 να
αντι στοιχ ε ί στο 1950 20

20

Βλ.
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Μπορεί ο κύ κλος των 21.0 00 ετών και τ ων 41.00 0 ετών να
παίζει ση μαντικό ρόλο στο κλίμα της Γης, αλλά ο κυρίαρχος
κύκλος κ λίματος φαίνεται να είναι αυτός με περίοδο περίπου
100.00 0 ετών (βλ. σχήμα 9). Όπως διαπ ιστώνου με υπάρχει
σημαντική ταύτιση της διακύ μανσης της εκκεντρότητας με τη
μεταβολή των παγετώ νων.

Σ χ ήμα 9: Κύ κλοι πα γε τώ νω ν σε συ νά ρτηση της ε κκε ντρότητ ας 21

Στο δεύτερο, φυσικό μέρος της θεωρίας του, ο M ilankov itch
έκανε χρήση φυσικ ών νό μων για ν α ανακαλύψει τις σχέσεις
μεταξύ
ακτινοβολ ίας
και
θερμοκ ρασίας
των
π λανητών.
Συγκεκριμένα,
εισήγαγε
διάφορες
παραμέτρους
για
τον
προσδιορ ισμό τη ς επ ίδρασης της ατμόσφαιρας και του εδάφους
στη μετατροπή της εισερχόμενη ς α κτινοβολ ίας, δ ιεισδύοντας
στα πεδία της μετεωρολογίας και της κλιματολο γίας. Δεν
εξέτασε τα ρεύματα που προκαλούνται από την άνιση θέρμανση
της ατμόσφα ιρας κα ι τ ων ωκεανών, έτσι ώστε το κλ ίμα που
υπολόγ ισε να αντιστοιχε ί στο λεγόμενο ηλιακό κλ ίμα. Ακό μα,
προσδιόρ ισε τις μέσες ετήσιες ηλ ιακέ ς θερμοκρασίες όλων των
γεωγραφικών π λατών 0°- 90°, και την επιρροή της μέσης
περιεκτικότητα ς των υδρατμών των περιοχών αυτών. Στη
συνέχεια, περιέγραψε μαθηματικά, την ανταλλαγή θερμότητας
στο έδαφος, έχοντας επ ίγ νωση ότι το έδαφος δ ιαδραματίζε ι
σημαντικό κλ ιματ ικό ρόλο ως δεξαμενή της εισερχόμενη ς
ηλιακή ς ακτ ινοβολία ς κα ι προσδ ιόρισ ε το μέσο όρο του ετήσιου
θερμικού ισοζυγ ίου τ ης ατμόσ φαιρας.

21
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Το κύριο προϊό ν της θεωρία ς του Mila nkovitch είναι η ακό λουθη
καμπύλη (βλ. σχήμα 1 0). Με τη βοήθεια ενός μαθηματ ικού
μοντέλου υ πολόγ ισε στα δ ιάφορα γεωγραφ ικά π λάτη, τις
διαφορές της έντασης τη ς ηλ ιακή ς ακτινοβολ ίας ανά μο νάδα
επιφάνε ιας κα ι την αντ ίστοιχ η θερμοκ ρασία επιφάνε ιας, κατά τη
διάρκεια τ ων τελευταίων 600. 000 ετών. Προσπάθησε, έπειτα, να
συσχετίσει αυτές τις αλλαγές με την αύξηση και την υ ποχώρησ η
των εποχώ ν πάγου. Γ ια να το πετύχει αυτό, δέχτηκε ότι ο ι
αλλαγές
της
ακτινοβολίας
κα ι
τ ων
εποχ ών
σε
μερικά
γεωγραφικά πλάτη ε ίνα ι ση μαντικότε ρες για τη ν αύξηση ή τη
διάσπαση τω ν παγόβουνων από τ ις αν τίστοιχες σε κάπο ιες άλλες
περιοχές. Η θεωρία του προτείνει, εν τέλει, ότι η αρχική αιτ ία
των Εποχώ ν του Πάγου είναι η ολικ ή θερινή ακτινοβολ ία που
πέφτει στις βόρειες περιοχές (κον τά στις 65°), όπου στο
παρελθόν έχουν σχη ματιστεί μεγάλα παγόβουνα.
Έτσι, η καμπύλ η υπολο γίστη κε για τ ις 6 5° βόρειο γεωγραφ ικό
πλάτος, με την υπόθεση π ως τα βόρεια υψηλά πλάτη ε ίναι π ιο
ευαίσθητα στις αλλαγές τη ς ακτ ινοβολίας. Στην καμπύ λη αυτή
αναγνωρίστη καν συγκεκρ ιμένα χαμη λά σημεία, τα οποία και
ταύτισε με τις τέσσερις ευρωπαϊκ ές περιόδους παγετών ων
(σχήμα 10).
Τα βασικά από τα μειονεκτήματα της θεωρίας του Milankov itch
είναι τα εξή ς:
1. Οι κύ κλο ι του Milanko vitch δεν υπο λ ογίζου ν τον παράγοντα
άνθρωπος, ο ο ποίο ς επηρεάζει το κλ ίμα περισσότερο από την
αλληλεπ ίδραση Γης - Ηλίο υ.
2. Πρόσφατα στοιχεία δείχ νουν ότ ι το ατμοσφαιρ ικό δ ιοξε ίδιο
του άνθρακα διαδραματίζε ι ρόλο εν ισχυτ ικό τ ης τροχ ιακή ς
επίδρασης.
3. Οι ακρ ιβείς μηχαν ισ μοί από τους οποίου ς εξάγεται ότι,
σχετικά μέτριες μεταβολές στην κατεύθυνση της τροχ ιάς και
των αξόν ων τ ης Γης οδηγούν σε εντυ πωσ ιακά αποτελέσματα,
όπως
οι
Εποχές
του
Πάγου,
δεν
αποδεικ νύονται
ικανοπο ιητ ικ ώς 22.
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Σ χ ήμα 10: Καμπύ λη ακτινοβολίας Milankovitc h, σ τις 65° βόρε ιο γεω γραφικ ό
πλάτος , για τα τε λε υ ταία 600.000 χ ρόνια 23. Τ ο πάνω σχ έ διο έ γινε σύ μφω να μ ε
του ς υ πολογισμού ς του M ilankovitc h, με βάση του ς Stoc kwell 24 και Pilgr im, ε νώ
το δε ύ τε ρο βάσε ι τω ν L e Verrier 25 κα ι Miskovitc h 26.

23

Βλ.
Α. Grubic, The astronomic theory of climatic changes of
Milutin Milankovitch, Episodes, Vol. 29, no. 3, p. 187-203, 2006
24

Βλ. http://www.onlinebiographies.info/oh/cuya/stockwell-jn.htm, του
William R. Coates
25
26

Βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Urbain_Le_Verrier

Βλ. V. Protitch-Benishek, M.Djokić, From the notes on academician
Vojislav V. Miŝković, Publ. Astron. Obs. Belgrade, no.54, p. 171 – 174, 1996
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7. Ο Ήλιος
Όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, εκτός από τις διακ υμάνσεις στη
σχέση Ηλίου – Γη ς, υπάρχουν μεταβολές και στις ιδ ιότητες του
Ήλιου, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κλ ίμα.
Ακόμα και μικρές διακυ μάνσεις του π οσού ή της κατανομής της
ενέργειας που λα μβάνει η Γη από το ν Ήλ ιο μπορούν να έχουν
σημαντική επίδραση στο κλ ίμα της, αν εμμένουν για πολλές
χιλ ιάδες χρόνια. Ωστόσο, οι δορυφορικές μετρήσεις της ηλ ιακής
ακτινοβολ ίας δε δείχνουν αύξηση της ηλιακ ής έντασης τα
τελευταία
30
χρόνια,
παρά
μόνο
μικρές
περιοδ ικές
διακυμάνσε ις, που σ υνδέονται με το ν 11ετή ηλ ιακό κύ κλο και
είναι τη ς τάξεω ς των περίπου 1,5 W/ m 2 (βλ. σχή μα 11α).
Λόγω της γεωμετρίας της Γη ς και της ανάκλασης ποσού της
εισερχόμενης η λιακ ής ακτ ινοβολ ίας π ίσω στο δ ιάστημα, αυτή η
διακύμανσ η των 1,5 W/m 2 αντιστο ιχ εί σε περιοδική μεταβολή
της ώθηση ς του κλ ίματος τ ης τάξη ς τ ων 0,3 W/m 2 .

Σ χ ήμα 11 α: Ηλιακή ακτινοβολία όπω ς καταγράφηκε
κορυ φή της ατ μόσφα ιρας της Γ ης από δορυ φόρου ς 27

στην

Σ χ ήμα 11β: Α ριθμός ηλιακώ ν κηλίδω ν στις ίδιε ς χ ρονολογίε ς με
το διάγ ραμμ α 11α 28

27
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Οι μικρές αυτές μεταβολές στην ηλιακή δραστηριότητα οδηγούν
σε αλλαγές της θερμοκρασίας και της κυκλοφορ ίας στην
ανώτερη ατμόσφαιρα. Μπορούν να επηρεάσουν τις κα ιρικέ ς
συνθήκες
στον
τροπικό
Ειρη νικ ό
και
θα
μπορούσαν
ενδεχομένως να συνδέονται με τ ις μικρές δ ιακυμάνσε ις τ ης
μέσης επ ιφανε ιακής θερμοκρασ ίας τ ης Γη ς. Υπάρχουν επίσης
στοιχεία ότ ι αλλαγές στ ην ηλ ιακή δ ραστηριότητα, επηρεάζουν
το κλ ίμα τη ς Γ ης για μεγαλύτερ ες χρον ικές
κλ ίμακες.
Ενδεικτ ικά, η «Μικρή Εποχή των Παγετώνων», - μια περίοδος
μεταξύ 17 ο υ κα ι 19 ο υ α ιώνα - με ελαφρώς πιο δροσερές
θερμοκρασίες, μπορε ί να ε ίχε προκ ληθεί, εν μέρει, από μια
χαμηλή η λιακ ή δραστηριότητα, μετ αξύ 1645 – 1 715, που
ονομάζεται «Ελάχιστο Μόντερ» (Maunder Minimum)(βλ. σχή μα
12).

Σ χ ήμα 12: Ε κτιμώ με νη διακύ μανση της ηλιακής ακτινοβολ ίας
στην
κορυ φή
της
α τμόσ φαι ρας
κατ ά
τη
διά ρκε ια
τω ν
τε λε υ ταίω ν 400 χ ρόνω ν με βάση τις παρατη ρήσε ις του αρι θμού
τω ν ηλια κώ ν κηλίδω ν. O ι τ ρε ις πε ρί οδοι δε ίχ νου ν με ίω ση της
ηλιακής παρα γω γής κατά τη διάρκε ι α ε κτε ταμέ νω ν πε ριόδω ν με
μικρό αρι θμό ηλ ιακώ ν κηλ ίδω ν, ε ιδικά στ α ε λάχ ι στα τω ν
Maunder και Dalton, και αύ ξηση της ηλιακής ακτι νοβολίας κα τά
τις πρώ τε ς δε καε τίε ς του 20ού αιώ να. 29

Εκτιμήσεις της δ ιακύμανση ς της ηλ ιακ ής ακτινοβολ ίας γ ια ακόμη
μεγαλύτερο
χρονικό
δ ιάστημα
έχουν
επίσ ης
παραχθεί
αναλύοντας ισότο πα από δακτυλίο υς δέντρων κα ι πυρή νες
πάγου. Επ ιπ λέον, μεταβολές της ηλ ιακής δραστηριότητας πρ ιν
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από την εποχή των δορυφόρων, υπ ολογίζο νται βάσει πλήθους
τεχνικ ών,
συμπερ ιλαμβανομέν ων
των
παρατηρήσεων
του
αριθμού των ηλ ιακών κηλ ίδ ων, ο ι οπ οίες αντ ιστοιχο ύν περ ίπου
με την ηλ ιακή δραστηριότητα (βλ. σχ ήματα 11α, 11β).
Οι κη λίδε ς αυτές είναι μικρές μαύρες περιοχές στη ν επιφάνεια
του Ήλιου. Ο λόγος που φα ίνοντα ι μαύρες είναι η χαμηλή
θερμοκρασία
τους
σε
σχέση
με
τη
θερμοκρασία
τη ς
φωτόσφα ιρας που τ ις περιβάλλει. Σε κάθε ηλιακή κη λίδα
διακρίνουμε τα εξής χαρακτηριστ ικά ( βλ. σχήμα 13):
• τη σκιά: μαύρη κεντρ ική περιοχή.
• την παρασκιά: λιγότερο σκοτεινή ζών η γύρω από τη σκ ιά.
• τα νήματα: διακρ ίνονται μέσα στην παρασκιά κα ι έχουν
κατεύθυνση ακτιν ική προς το κέντρο της σκ ιάς.

Σ χ ήμα 13: Τ α μέ ρη μιας Η λια κής Κηλί δας 30
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Οι κηλ ίδες, αρχ ικά, εμφαν ίζοντα ι σχ εδόν πάντα κατά ομάδες.
Είνα ι μαύρες και έχου ν απόσταση 1 .000 χ λμ. η μία από τη ν
άλλη. Στη συνέχεια, απομακρύνονται και γρήγορα φτάνουν στο
μέγιστο
μέγεθός
του ς.
Στ ις
π ερισσότερες
περιπτώσεις
διακρίνουμε σε κάθε ομάδα δύο κηλίδες που είνα ι σαφώς
μεγαλύτερες από τις άλλες κα ι βρίσκονται στο ίδ ιο περίπου
ηλιακό π λάτος. Από αυτές τ ις δύο κ η λίδες αυτή που προηγείτα ι
κατά τη διεύθυνση της περιστροφή ς του ήλιου λέγεται p-κηλ ίδα
(preceding-ηγουμένη),
ενώ
η
άλ λη
ονο μάζεται
f-κη λίδα
(following-επόμενη). Το μέγεθος μιας κηλ ίδας είνα ι περ ίπου
10.000 χλμ., εν ώ το συνολ ικό μήκος μιας ο μάδας στη ν οπο ία
ανήκει ε ίναι περίπου 10 0.000 χλμ.
Ο χρόνος ζω ής τ ων κηλ ίδων ε ίναι, γ ια τις πολύ μικρές, μερικέ ς
μέρες, ενώ για τις μεγαλύτερες κηλίδες ή ομάδες κηλ ίδ ων
φτάνει μέχρι και τις 100 μέρες, δη λαδή 4 ηλ ιακές περιστροφές.
Στατιστικά, όμως, το 95% του συνολ ικού αριθ μού των η λιακ ών
κηλίδων έχει χρόνο ζωή ς μικρότερο από 11 μέρες. Οι κηλ ίδες,
συνήθως, εμφανίζο νται σε δύο ζώνε ς , βόρεια και νότια από τον
ηλιακό ιση μερινό και σε ηλ ιακό πλ άτος ±5 μο ίρες έως ±3 5
μοίρες. Η συχ νότητα εμφάν ισης και στα δύο ημισφαίρ ια είναι η
ίδ ια 31.
Ο αριθμός των κηλ ίδ ων και των ομάδων τους μεταβάλλεται με
το χρόνο. Συγκεκρ ιμένα, η εμφάν ιση των κηλ ίδων παρουσ ιάζει
έναν 11ετή κύκ λο, δηλαδή ο αρ ιθμός τους αυ ξάνεται και
ελαττώνεται περιοδικά κάθε 11 χρόνια. Ο Ήλιος αλλάζει
πολικότητα κάθε 11 χρόν ια κα ι περνάει σταδιακά από τη φάση
της υπερδιέγερσης σε εκείνη της σχετικής ηρεμίας, γ ια να
ακολουθήσει αντίστροφη πορεία σ τον επόμενο κύκλο. Στη
διάρκεια
του
κύκ λου,
ηλ ιακές
καταιγίδε ς
μπορούν
να
εκδηλωθούν, προερχόμενες από τεράστιες πυρην ικές εκρήξεις
στην επ ιφάνεια του Ηλ ίου, πο υ κατ αιων ίζουν την ατμόσφα ιρα
της Γης
με
ακτινοβολία.
Ο ι κα ταιγίδε ς αυτές ξεσπούν
οποτεδήποτε, αλλά οι σφοδρότερες συμπυ κνώνονται σε μια
περίοδο του κύ κλου πο υ ονομάζεται «ηλιακό μέγιστο», οπότε
έχουμε και την α λλαγή τ ων μαγνη τικών πό λων. Το ηλ ιακό
μέγιστο του τελευταίου κύ κλου ήτ αν εξαιρετικά ισχυρό και
συνέβη το 2001, ακολουθούμενο από μεγάλης κ λίμακας
διακοπές ηλεκτροδότηση ς στη ζών η του Ειρην ικού κα ι βλάβες
στα δίκτυα τη λεπικοινων ίας. Σ ήμερα, οι μαγνητ ικο ί πόλο ι του
ήλιου θα διατηρήσουν τη ν πολ ικότητ ά τους μέχρι το έτος 2012,
όταν θα αντιστραφούν κα ι πάλ ι.
31
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Ωστόσο, η έκταση της ηλ ιακή ς επ ιρ ροής στο παγ κόσμιο κ λίμα
λόγω τω ν κη λίδ ων ε ίναι ακόμη π ιο αβέβαιη από τις τροχιακέ ς
παραμέτρους.

8. Η επίδραση των κύκλων του Milankovitch στην
εξέλιξη των ειδών
Θα μπορούσαν να επιδράσουν ο ι κύκ λοι του M ilankov itch στην
εξέλιξη τ ων ε ιδών; Οι βιολο γικοί κύκ λοι τ ων ε ιδών διακρ ίνοντα ι
σε δύο μέρη. Στο χρόνο ζωής των οργανισμών, φυτ ικ ών κα ι
ζωικών, και στο χρόνο διάρκεια ς των ειδών τους. Ο πρώτος
ποικ ίλε ι στα διάφορα είδ η, από λ ίγα λεπτά στα βακτήρια, μέχρι
κάποια χρόν ια στα σ πονδυλ ωτά κα ι μέχρι 100 χρόν ια στα
δέντρα. Πολλοί οργανισ μο ί ζουν γ ια περισσότερο από ένα έτος
και γ ι’ αυτούς, ο ετήσιος κ ύκλο ς των εποχών είναι πολ ύ
σημαντικός. Κανένας οργανισ μός ό μως δε ζει για χρόνο που να
υπερβαίνει τους κύκ λους του Milanko vitch.
Η άλλη χρονική κλ ίμακα σχετίζεται με τη διάρκεια των ειδών.
Τα είδη επιβιώ νουν από 1-30 εκατομμύρια χρόνια, ανάλογα με
την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Το ουσιαστικό σημε ίο, εν
προκειμέν ω, είνα ι ότ ι παρατηρήθηκα ν είδη να αντέχουν, πολ ύ
περισσότερο από τους κύκλου ς του M ilankov itch.
Οι αντ ιδράσεις κάπο ιω ν θαλάσσιων οργανισμών στ ις μεταβολές
του κλίματο ς κατά την Τεταρτογενή περίοδο είναι γ νωστές,
αλλά οι καταγραφές από χερσαία δείγματα καλύπτουν μόνο τους
οργανισμού ς του τελευταίου παγετών α, δηλαδή το μέγιστο πρ ιν
από 18.00 0 χρόν ια.
Ένα εξαιρετικό αρχείο δεδομέν ων από χερσαία δείγ ματα
προέρχεται από τα φυτά, μέσω της ταυτοποίηση ς της γύρη ς και
άλλων τμη μάτων τους, σε ιζήματ α λιμν ών. Συγκεκριμένα,
αποδεικνύεται π ως στη ν ανατολικ ή Β. Αμερική κα ι στη δυτική
Ευρώπη τα ση μερινά φυλλοβόλα δ άση δεν υπήρχαν 18.00 0
χρόνια πρ ιν, αλλά δημιουργήθηκαν 5.000-1 5.000 χρόν ια πρ ιν.
Κάθε είδος φαίνεται να έχει αντ ιδράσει δ ιαφορετικά στις
κλιματικέ ς συνθήκε ς. Κάποιες ομάδες άντεξαν για 1. 000- 2.000
χρόνια και μετά διαλύθηκαν. Η αφθονία των ειδών στα δάση της
ανατολική ς
Αγγλ ίας,
η
ο ποία
ποικ ίλ λει
από
τη
μια
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μεσοπαγετων ική
περίοδο
στην
άλλη,
μας
οδηγεί
στο
συμπέρασμα ότι η σ ημερινή βλάστησ η δεν έχει μεγάλη ιστορ ία,
αλλά αποτελεί μίξεις των ε ιδών που δημιουρ γήθηκαν κάτω από
δεδομένους κλ ιματικού ς παράγοντες.
Στην ανατολική Ν. Αμερική κα ι τη δυτική Ευρώπη επικρατούσαν
πολύ σκλ ηρές συνθήκες κατά τη διάρκεια της Τεταρτογενούς
περιόδου, λόγω της εγγύτητάς τους στους ηπειρωτ ικού ς
πάγους.
Κάπο ιες
ο υσιαστ ικές
αλλαγές
στη
χλωρ ίδα
παρατηρήθηκαν στις μη παγετώδ εις περιοχές, οι οπο ίες
δέχθηκαν
πολύ
μικρότερες
θερμοκρασιακές
αλλαγές.
Οι
περιοχές αυτές ίσω ς είνα ι π ιο αντ ιπρ οσωπευτικές των π ιθανών
επιδράσεων των προ Τεταρτογενών κύκλων του Milankov itch
στη βλάστηση. Συγκεκριμένα, στη ν οτιοανατολική Αυστραλ ία,
στα μέσα και τέλη της περιόδου αυτής, παρατηρήθηκαν
μεταβολές από τροπικά δάση σε ξερά σκληρόφυλλα δάση, όπου
κυριαρχούσε ο ευκάλυπτο ς.
Τα απολιθώ ματα από τη Β. Αμερική σ τα τέλη της τεταρτογενούς
περιόδου αποκαλύπτουν π ληροφορίες για μικρά θηλαστικά. Τα
διάφορα είδη αυτών μετανάστευσαν στα τέσσερα σημεία του
ορίζοντα, σε διαφορετικούς χρόνου ς, καλύπτοντας διαφορετικές
αποστάσεις. Υπάρχουν παραδείγματα από είδη τα οποία ενώ τη ν
Πλειστόκαινο εποχ ή βρισκόταν στα βόρεια, την Ολόκαινη εποχή
μετακινήθηκαν
προς
τα
νότια.
Ένα
τέτοιο
παράδειγμα
αποτελούν τα σκαθάρια. Ενώ ένα είδος τους ζούσε στη νότ ια
Αγγλ ία, τώρα βρέθηκε στην Ινδ ία, την Αφρικ ή κα ι τη
νοτιοανατολ ική Ασ ία.
Κάθε είδος αντέδρασε διαφορετικά στις κ λιματικέ ς αλλαγές που
έγιναν κατά την Τεταρτογενή περίοδ ο, λόγω των κύ κλων του
Milanko vitch.
Τα
οικοσυστήμα τα
αλλοιώθηκαν
και
ξανασχηματίστη καν σε διαφορετικές διαμορφ ώσεις, μέσα σε
χρονικές κλ ίμακε ς κάπο ιω ν χ ιλ ιάδων χρόνων.
Το παλαιοντολο γικό υλ ικό από του ς ωκεανούς δ ιαφέρει από
αυτό των χερσαίων καταγραφών. Απολ ιθωματοφόρα ιζήματα
συλλέγονται μέσω τη ς δ ιαδικασίας της πυρη νοληψ ίας. Ο ι
οργανισμο ί που μελετώντα ι καλύτερ α είναι τα φύ κια και τα
πρωτόζωα, διότ ι έχουν μικρό χρόνο γ ενεάς και ανταποκρίνοντα ι
άμεσα στις κλ ιματικές αλ λαγές της Τεταρτογενούς περιόδου.
Καθώς τα νερά των ωκεανών, τη ν π ερίοδο αυτή, ζεσταίνονται
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και ψύχονται, οι πλαγ κτον ικο ί και βενθικο ί οργανισμο ί αλλάζουν
τοποθεσία σε μαζ ική κλ ίμακα. Π αρά το γεγονός ότ ι ο ι
πλαγκτον ικο ί
οργανισ μοί
μπορούσ αν
να
κινούνται
κατά
εκατοντάδες χιλ ιόμετρα το χρόνο μέσω οριζό ντιας μεταφοράς
και διάχυσ ης στ ις υγρές μάζες, τα στοιχεία δείχνουν ότ ι δεν το
έκαναν. Περιοχές με μεγάλο αριθ μό συγκεκρ ιμέν ων ειδ ών
παραμένουν γεμάτες από τα εν λό γω ε ίδη γ ια εκατοντάδες
χρόνια, διότ ι μετακινήθη καν ελάχιστ α μέσα στα χρόνια αυτά,
καθώς οι μάζες νερού άλλαξαν θερμοκρασία και αλατότητα. Οι
βενθικοί
οργαν ισμο ί
μετακ ινούντα ι
το
ίδ ιο,
λόγ ω
των
κλιματικ ών δ ιακυ μάνσεων.
Στη
συνέχεια,
ακολουθούν
παραδείγματα
μετακίνηση ς
πληθυσμών, που αποδεικ νύουν τ ην αντίδρασή του ς στ ις
κλιματικέ ς αλλαγές. Κατά τις παγετώδεις περ ιόδους, βόρειοι
πληθυσμο ί
κάπο ιων ειδών τρηματ οφόρων (είδος θαλάσσ ιων
πρωτόζω ων) μετακόμισαν αρκετά νότια, ενώ άλλα είδη του ς
πήγαν από τα νότια στα βόρεια. Κάποια μαλάκ ια εγκαθίστανται
τώρα στη Μεσόγειο, ερχόμενα από το βορρά, ενώ η παγετώδης
πανίδα τη ς Βρετανίας κα ι της βόρειας Νορβηγίας αντικαθ ίσταται
από τη σημερ ινή πανίδα, που εξαπλ ώνεται από το νότο.
Οι αντ ιδράσεις τω ν μικροοργαν ισμών είναι δ ιαφορετικές για τον
συ γκλ ίνου ν
στην
άποψη
ότι
οι
καθένα,
όμως
ό λες
βιογεωγραφ ικο ί τους κύκ λοι επηρεάζονται από τους κύκλου ς
του Milankov itch.
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9. Μοντέλα
πρόβλεψης
του
παρελθόντος & μέλλοντος»

«κλιματικού

Για τη μελέτη του κλίματος χρησ ιμοπ οιούνται μοντέλα τα οποία
έχουν ως στόχο να εξηγήσουν την απόκριση του κλ ίματος σε
εξωτερικούς παράγοντες λαμβάνοντας , κατά το δυνατόν, υπόψη
την πολυ πλοκότητα τ ων κ ύριων μηχα νισ μών ανάδρασης.
Αναλύσεις υψηλή ς ευαισθησία ς επιβεβαίωσαν διστακτ ικά ότι ο ι
αστρονομικές
παράμετροι
του
Milanko vitch
δρουν
ως
ενεργοποιητές των παγετωνικών- μεσοπαγετωνικ ών κύκ λων.
Στην περίπτωσ η, όμως, που συ νδυαστούν οι παράμετροι αυτοί
με μεταβολές της συγκέντρωση ς το υ CO 2 και μεταβολές της
ηλιακή ς ακτινοβολ ίας, τότε το μοντέλο Louvainla- Neuv e (LLN)
προσομοιώνε ι σχεδόν σ ωστά την ε ίσ οδο σε εποχή παγετώνων
2,75 εκατομμύρ ια χρόν ια πρ ιν, την εμφάνιση του κύκ λου των
100.00 0 χρόνων περίπου 850.0 00 χρόνια πριν, και τους
κύκλους των τελευταίων 60 0.000 χρό νων.
Ο κύκλο ς τ ων 1 00.00 0 χρόν ων είναι α πό τα κυρ ιότερα
χαρακτηριστικά της Τεταρτογενούς π εριόδου κα ι συνδέεται με
το μέλλον του κλ ίματος. Αναλυτ ικότερα, ο κάθε κύκλος
χαρακτηρίζεται
από
μία
μεγά λη
εποχή
παγετώνων
ακολουθούμενη από μια μικρότερη εποχή μεσοπαγετών ων,
διάρκειας περίπο υ 1 0-15 χιλιάδ ων χρόνων. Σήμερα, επειδή
βρισκόμαστε σε μια μεσοπαγετώδη περίοδο, την Ολό καινη
περίοδο,
που
ήδη
έχε ι
διαρκέ σει
10.0 00
χρόν ια,
οι
παλαιοκλ ιματολόγοι
προβλέπουν ότι προσεγγίζε ι η επόμενη
εποχή παγετώνω ν. Προσομοιώσε ις πο υ έγιναν χρησ ιμοπο ιώντας
κλιματικά
μοντέλα
έδειξαν
ωσ τόσο
ότι
η
παρούσα
μεσοπαγετώδης περ ίοδος μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από
τις προηγού μενες. Αυτό σχετίζεται με το σχήμα της τροχιάς της
Γης, το οπο ίο θα είνα ι σχεδόν κύ κλος τα επόμενα δεκάδες
χιλ ιάδες χρόν ια.
Επειδή η κατανομή τη ς η λιακ ής ακτινοβολ ίας στα διάφορα
γεωγραφικά πλάτη και τις δια φορετικές εποχές δε θα αλλάξει
σημαντικά μέσα στα επόμενα δεκάδες χιλ ιάδες χρόνια, οι
αλλαγές στη συγκέντρωση του CO 2 αναμένεται να παίξουν
σημαντικό ρόλο στη δ ιαμόρφωσ η του κλίματος στο μέλ λον.
Ήδη, οι τιμέ ς του CO 2 σή μερα είναι π ολύ υψηλές και αναμένεται
να αυξηθούν, περαιτέρω, μέχρι τα τέ λη του 21 ο υ αιώνα, εξαιτία ς
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της ανθρωπογενού ς δραστηριότητας . Σύμφωνα με πε ιράματα
που έγιναν χρησ ιμοπο ιώντα ς το δισδ ιάστατο μοντέλο LLN,
φαίνεται να υπάρχει ένα κατώφλ ι σ τη συγκέντρωση του CO 2
(~700 ppmv) πάνω από το οπο ίο οι πάγο ι τη ς Γρο ιλανδ ίας
λιώνουν κα ι εξαφαν ίζονται εντελ ώς στα επόμενα 10 χιλιάδες
χρόνια.
Η αστρονομική θεωρ ία μάς επέτρεψε να αναπτύξουμε και να
δοκιμάσουμε προηγμένες τεχν ικές ανάλυσης δεδομένων κα ι
μοντέλων, ώστε να εκτιμηθούν οι κλ ιματ ικές μεταβολές.
Ωστόσο, απαιτούνται ακό μη πολλές βελτιώσεις στ ις τεχν ικές και
στα μοντέλα, ώστε να έχουμε καλύτερη γνώση για την εξέλ ιξη
του κλ ίματος στο πέρασμα των αιώνων.

10. Ο ρόλος του διοξειδίου του άνθρακα στις
μακροχρόνιες κλιματικές αλλαγές
Οι κύκ λοι του M ilanko vitch όπως τ ους αναλύσαμε παραπάνω
επηρεάζουν κυρίως τη ν κλ ιματ ική αλλ αγή σε περιόδους 100.0 00
ετών, οι οποίες φα ίνεται να σχετίζονται με τη συχνότητα
εμφάνιση ς των παγετώ νων της Τετ αρτογενούς περιόδου. Το
γεγονός
ότ ι
οι
κύκλο ι
δεν
α ποδίδουν
ε πακριβώς
τις
κλιματολογ ικές συνθή κες που επ ικρατούσαν, έχει αποδοθεί στο
διοξείδ ιο του άνθρακα (CO 2 ), όπ ως συ ζητήθηκε κα ι στη ν
παραπάνω παράγραφο.
Σήμερα, οι συγκεντρώσεις δ ιοξειδ ίο υ του άνθρακα βρίσκονται
γύρω στα 3 80 ppm. Στο μακρ ινό παρελθόν, οι συγ κεντρώσεις
κυμαίνονταν κάτω από τα επίπεδα αυτά, αλλά πάντα συνέπιπταν
με παγετώνες. Μ ια καλή απόδε ιξη α ποτελούν τα στοιχεία από
έναν πυρήνα πάγου, που θα αναλυθεί παρακάτω, τα οποία
αντιστοιχούν σε αρχείο κλιματ ικ ών συνθηκών 40 0.000 ετών
(βλ. σχήμα 14).
Οι πυρήνες αυτοί παρέχουν δεδομέν α για τη θερμοκρασία, το
ποσοστό βροχόπτωσης, την υ γρασία, την ένταση του ανέμου και
τις ροές τ ων θαλάσσ ιων, ηφαιστειακών κα ι ανθρωπο γενών
αιωρούμεν ων σω ματιδ ίων. Επ ίση ς, αποτελούν αρχεία της
σύνθεσης της ατμόσ φαιρας σε αέρια ιχνοστοιχε ία (trace gas).Οι
γεωτρήσεις έγ ιναν από γαλλο-σοβιετική ομάδα στο Ρωσ ικό
σταθμό Βοστόκ, στην ανατολικ ή Ανταρκτική, μέχρι βάθος 3.3 00
μέτρων.
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Στο
διάγραμμα
παρατίθενται
οι
συγκεντρώσε ις
των
παγιδευμέν ων θερμοκηπ ικ ών αερίων CO 2 κα ι CH 4 καθώς κα ι του
δ 1 8 O, το οποίο αντανακλά τις αλλαγ ές στο συνολικό ό γκο των
πάγων και στον υδρολογ ικό κύκλο. Παρατηρώντας τους κύκλου ς
της θερμοκρασίας διαπ ιστώνο υμε πως τα ελάχιστα των κύκλων
αυτών σχεδόν συμπ ίπτουν, με διαφο ρά 1°C. Ακόμα, τα αρχεία
για το δ 1 8 O μο ιάζουν πάρα πολύ με αυτά της ηλιοφάνειας σε
γεωγραφικό πλάτος 65°Β, αφού τα πρώτα, αντικατοπτρ ίζουν
την άμεση και έμμεση επιρροή της ηλιοφάνε ιας. Η μετάβαση
των συγ κεντρώσεων του δ ιοξειδ ίο υ του άνθρακα και του
μεθανίου από τη χα μηλότερη στην υψ ηλότερη τιμή συνδέεται με
την παγετων ική - μεσοπαγετων ική μετάβαση. Οι ατμοσφαιρικές
συγκεντρώσεις του CO 2 αυξάνοντα ι από 180ppmv σε 280- 300
ppmv και του CH 4 από 320 - 35 0 ppb σε 650 - 770 ppb. Η
μείωσ η του CO 2 υστερεί ως προς τη μείωσ η της θερμοκρασίας,
κατά αρκετές χιλιάδες χρόν ια, και μπορεί να είναι απότομη ή
ομαλή.
Τα επίπεδα του C O 2 που καταγράφη καν ήταν χαμη λά μέχρι τα
180ppm τις κρύες περιόδου ς κα ι έφθαναν τα 280ppm τις
αντίστοιχες θερμές. Στην ατ μόσφαιρα, όμως, πάν ω από τον
πάγο, τα επίπεδα του αερίου ήδη έφτασαν τα 350ppm και τώρα
είναι περίπου στα 38 0 ppm.
Στο γεωλογικό παρελθόν έχει καταγραφεί πλήθος περιόδ ων
παγκόσμιας θέρμανσης. Αυτό μπορ ούσε να συσχετιστεί με
ποικ ίλα γεωλο γικά γεγονότα, όπ ως τροχιακές παράμετροι της
Γης, μεταβολή στην κυκλοφορία των ωκεάνιων ρευμάτων,
ηφαιστειακ ή δραστηριότητα, μετακίνη ση ηπείρων και μεταβολές
στην ηλ ιακή δραστηριότητα. H ανησυχία γ ια τη σημερ ινή
θέρμανση, από το 19 70 μέχρι σή μερα, οφείλεται στο ότι
φαίνεται αδύνατος ο συσχετ ισμός και η α ιτ ιολόγηση του
φαινο μένου με κάποια γεωλογ ικά γεγονότα σαν αυτά που
αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι επιστ ήμονες απέδειξαν ότι η
πρόσφατη θέρμανση του πλανήτη συμπίπτει με την αύξ ηση τη ς
συγκέντρωσης του CO 2 από τα 2 80 p pm στα 380 ppm που είναι
σήμερα και ο φείλεται εξ ολοκλ ήρου σ τον ανθρώπ ινο παράγοντα.
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Σ χ ήμα 14: Χρονοσε ιρέ ς από πυ ρήνε ς πάγου , στο Βοσ τόκ της
Α νταρκτ ικής ,
της
ηλ ιοφάνε ι ας ,
της
θε ρμοκρα σίας ,
της
συ γκέ ντρω σης με θανίου , του διοξε ιδίου του άνθρακα και του
δ 1 8 Ο . 32

32

Βλ.upload. wi kimedia.org/ wikip edia/co mmons /thumb/7/77/Vosto k_42
0ky_4 curves_insolation.jpg/800px- Vostok_42 0ky_4 curves_insolation.jpg
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