
EÖTVÖS LORÁND ÉS A KONTINENSVÁNDORLÁS

Hogyan segíthette volna az Eötvös-féle 'sarki taszítóerő' a wegeneri 

kontinensvándorlási elmélet elfogadását?

Horváth Gábor és Hágen András
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Wegener kontinensvándorlási elmélete

Alfred Lothar Wegener (1880-1930)

1912, Frankfurt am Main, Geológiai Kongresszus:

Die Entstehung der Kontinente und Ozeanen (1915, Braunschweig)

A kontinensek vándorolnak, szétúsznak, főleg nyugati irányban 

(Westdrift)

Nem volt semmiféle (geo)fizikai mozgatóerő

Földtudományi szakkörök elutasítása, Wegener (meteorológus, 

sarkkutató) a földtudósok által el nem ismerten halt meg 

Grönlandon

Wegenernek nagy szüksége lett volna egy mechanizmusra, ami a 

kontinensek mozgását magyarázhatta volna

A kontinensek egy sűrűbb, képlékeny anyag felszínén úsznak



Az Eötvös-féle sarki taszítóerő

Eötvös Loránd Ágoston (1848-1919) Wegenertől függetlenül 

elméletileg kimutatta, hogy bizonyos körülmények között a 

kontinensek a sarkoktól az Egyenlítő irányába mozdulhatnak el

Roland von Eötvös (1913) Verhandlungen der 17. Allgemeinen

Konferenz der Internationalen Erdmessung, I. Teil

Eötvös-féle sarki taszítóerő [Rédey I. (1942) A sarki taszítóerő. 

Geodéziai Közlöny 18 (4): 160]: A függővonal a meridiánsíkban 

egy olyan görbe vonal, amelyik homorú oldalát a pólus felé 

fordítja. Az úszó test súlypontja magasabban van, mint a 

kiszorított folyadéktömeg súlypontja. Ebből következik, hogy az 

úszó test két olyan, különböző irányba ható erő hatásának van 

alávetve, amelyek eredője a pólustól az egyenlítő felé mutat. A 

kontinenseknél tehát egy hajlamosságnak kellene mutatkoznia 

arra, hogy azok az egyenlítő felé mozogjanak, amely mozgás 

azután a szélességnek egy olyan szekuláris változását idézné elő, 

mint amilyet a pulkovói Csillagvizsgáló Intézetre vonatkozóan 

gyanítanak.



A Köppen-féle sarki taszítóerő

Wladimir Köppen – Vlagyimir Petrovics Kjoppen (1846-

1940)

Wladimir Köppen (1921) Ursachen und Wirkungen der 

Kontinentenverschiebungen und Polwanderungen. 

Petermanns Mitteilungen 67: 145-149

Köppen-féle sarki taszítóerő

W. Köppen: földrajztudós, meteorológus, éghajlatkutató és 

botanikus, Wegener apósa



Milutin Milanković sarki taszítóereje

Milutin Milanković (1879-1958)

Milutin Milanković (1933) Säkulare Polverlagerungen. Berlin

A súlyegységre jutó sarki taszítóerő maximuma:

z0 = 2.5 km : kontinenstábla súlypontjának függőleges távolsága a

kiszorított földköpenyanyag súlypontjától

gp = 9.83232 m/s2 : gravitációs gyorsulás a sarkokon

ge = 9.78046 m/s2 : gravitációs gyorsulás az egyenlítőn

R = 6371 km : átlagos földsugár

Smax = 1/241000

A sarki taszítóerő a nehézségi erőhöz képest igen kicsi
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Ha gp ≈ ge, akkor φ* ≈ π/4 és ekkor:

A sarki taszítóerő számítása

a) Gömb alakú, ω szögsebességgel forgó bolygómodell, felszínén ρ1 sűrűségű, folyadékszerű 

képlékeny burokkal és ρ2 < ρ1 sűrűségű modellkontinenssel a sarki taszítóerő számításához.

b) A modellkontinens izosztatikus egyensúlyban
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A sarki taszítóerő hatására az Északi-sarkról az Egyenlítő felé sodródó elnyúlt 

modellkontinens hossztengelye a fellépő eredő forgatónyomaték miatt így változik.

A sarki taszítóerő következményei



Amit a sarki taszítóerő magyarázhatott volna

(1) A sarki taszítóerő okozhatná a kontinenstáblák mozgását.

(2) Az Egyenlítő felé mozgó kontinensekre ható Coriolis-erő mindkét féltekén Nyugati 

irányú eltérülést eredményez = Wegener-féle Westdrift.

(3) A sarki taszítóerő és a Coriolis-erő okozhatná a feltöredezett őskontinens részeinek É-D-i 

és K-Ny-i szétsodródását:

- Az eltérő nagyságú kontinensek egymástól való Észak-Déli elkülönülése, mert a nagyobb 

kontinensek gyorsabban sodródnak az Egyenlítő felé, mint a kisebbek.

- A különböző méretű kontinensek egymástól Kelet-Nyugati elkülönülése, mert a nagyobb 

kontinensek jobban térülnek el Nyugatra, mint a kisebbek.

Nem magyarázhatta volna a gyűrődéses hegységkeletkezést, mert ehhez túl gyenge lenne  a 

sarki taszítóerő.



Következtetések

A sarki taszítóerő a Föld forgásából fakadó centrifugális erő Egyenlítő felé mutató, 

földfelszínnel párhuzamos komponense.

A sarki taszítóerő okozhatná a kontinensvándorlást.

Magyarázatot adhatott volna a Pangea szuperkontinens Laurázsiára és Gondwanára történő 

szétválására.

Ha Wegener elfogadja Eötvös (+ Köppen + Milankovic) elméletét, akkor talán sokkal 

korábban fogadhatták volna el a kontinensvándorlási elméletét.

Horváth Gábor (1988) Az Eötvös-féle sarki taszítóerő a wegeneri kontinesvándorlási elmélet 

tükrében. Fizikai Szemle 38: 31-35 (1988. évi nívódíj)



Köszönöm a figyelmet!


