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A felszín alatti termikus állapotot kis mélységeken az 
alulról feláramló hőfluxus mellett a földfelszín termikus 
viszonyai határozzák meg. A felszíni hőmérséklet bármi
lyen változása természetesen tovaterjed a felszín alá. Míg 
az első tényező hatása stacionárius, a felszíni viszonyok 
változásából származó hőmérsékleti hullám tranziens jelen
ség. Az 1. ábra a felszíni hőmérséklet lépcsős emelkedésé
nek a hőmérsékleti mélységszelvényre gyakorolt hatását 
szemlélteti sematikusan. Egy t időtartam során ható járu
lékos melegítés a szelvény felső szakaszában anomális 
görbületet eredményez. Az anomális szakaszon a termikus 
gradiens negatív, majd fokozatosan növekedve eléri a za
varmentes értéket. A jelenlegi kőzethőmérsékletek tehát ily 
módon mintegy archiválva őrzik a felszíni hőmérséklet 
múltbeli változásaival kapcsolatos információt. Ezért a 
geotermikus világadat-rendszer, mely eredendően hőáram- 
vizsgálatok céljaira végzett mérési adatokat tartalmaz, 
rendkívül hasznosnak bizonyulhat a paleoklíma kutatásá
nak szempontjából is.

információt építünk be a meghatározandó klímaváltozások 
perszisztenciájára, állhatatosságára, a mérési adatokban 
rejlő információ fluktuációkkal szembeni tehetetlenségére 
vonatkozóan [B o d r i , C e r m á k  1995, 1998].

A 2. ábra geotermikus módszerrel végzett paleo- 
klimatikus rekonstrukcióra mutat be két példát. A Mihályi 
(Dunántúl) és Tázlár (Duna-Tisza köze) helységekben 
található mélyfúrásokban 1455, illetve 2074 m-es mélysé
gig végzett hőmérsékleti szelvényezés adatai nagyjából az 
utóbbi évezred során lezajlott klimatikus változásokról 
adnak képet. A felszíni hőmérséklet rekonstruált változása 
a két esetben fő vonalaiban hasonló, a változás intervallu
ma 2-2,5 К nagyságú. A kimutatott fő klimatikus esemé
nyek az i. sz. 1000. év körüli meleg periódus (Középkori 
Enyhe Időszak), a Kis Jégkorszak néven ismert lehűlés az 
1620-1650-es évek közötti minimum hőmérsékletekkel, 
majd az ezt követő jelentős felmelegedés. A fenti változás 
menete jól egyezik az Európa egyéb területeire végzett 
klímarekonstrukciók eredményeivel.

1. ábra. A felszíni hőmérséklet lépcsős emelkedésének hatása a 
geotermára

Fig. 1. Influence of a stepwise increase of surface temperature on 
the geotherm

Múltbeli klímaváltozások rekonstruálása matematikailag 
a hővezetés inverz feladatának megoldását jelenti, időben 
változó határfeltételek mellett. Egyértelmű és stabil megol
dás csak úgy határozható meg, ha a vizsgálatba „a priori”
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2. ábra. Mért hőmérsékleti szelvények (balról) és a felszíni 
hőmérséklet rekonstruált változása (jobbról) Mihályi (Dunántúl) 

és Tázlár (Duna-Tisza köze) területén

Fig. 2. Measured temperature logs (left) and reconstructed surface 
temperature histories (right) for sites Mihályi (Transdanubian 

area) and Tázlár (Danube-Tisza interfluve)
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