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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŐZÉS 

Az idıjárás átlagos állapotát, melyet az egyes meteorológiai paraméterek várható 

értékeivel jellemezhetünk, az adott terület és idıszak klímájának nevezzük. A Földünk 

éghajlatában bekövetkezı változás mára a kutatók számára vitathatatlan tény, a változás 

általános mikéntjének alapelveirıl nagyjából megegyezık az elképzelések, viszont a 

kisebb részletekrıl ez már nem mondható el, pedig a magyar agrárkutatókat és –

szakembereket érdekelnék (Ladányi, 2006).  

Az ökoszisztéma alatt az élılényeket és élettelen környezetük teljes 

kapcsolatrendszerét értjük, ami az anyag- és energiaáramlására vonatkozik, de bizonyos 

mértékő önszabályozásra képes. A kukorica-ökoszisztéma kutatások és populáció 

dinamikai vizsgálatok egyik fı célja, hogy felderítse az alkalmazott védekezési 

technológiák káros hatásait. A kutatás eredményei alapján, néhány környezeti tényezı 

hatásának ismeretében, már tanácsot lehetett adni egy-egy adott károsító leküzdésére, 

annak legérzékenyebb fejlıdési szakaszában alkalmazandó védekezéssel. Például az 

integrált termesztésmód a szigorú növényvédelmi elıírások betartása mellett nemcsak 

kizárólagosan a vegyszeres védelmet alkalmazza, hanem a védelem hatásfokának 

javításához hasznosítja a biológiai és mechanikai védelemben rejlı lehetıségeket és 

kiemelt szerepet kap az elırejelzés. 

A klímaváltozásnak a kukorica ökoszisztémájára gyakorolt hatásával és ebbıl 

következıen növényvédelmi szempontból fontos potenciális kártételi veszélyhelyzetek 

kockázatának változásaival kapcsolatos kutatásoknak több alternatív módszertana 

lehetséges, a módszerek korlátjai is különbözıek. A fajonkénti modellezés alkalmazása 

nem lehetséges módszer, hiszen csak a kukorica modellezése - bár eléggé ismert kultúra és 

már léteznek kukorica-szimulációs modellcsaládok, még így - is nagy kihívást jelent a 

kutatók számára.  A károsítók múltbéli felvételezett adatainak statisztikai elemzése szintén 

nem adna valós eredményeket, hiszen az 50-es, 60-as és 70-es éveket a túlzott vegyszeres, 

késıbb pedig az elırejelzésen alapuló védekezés jellemezte.  

Az európai mezıgazdaság számos problémával fog találkozni a következı években, 

amiket a folyamatban levı éghajlatváltozás csak tovább fog fokozni. A légkör 

hımérsékletének globális átlaga 1850-hez viszonyítva 0,76°C-kal emelkedett és becslések 

szerint 2100-ra a globális felmelegedés 1,8-4°C között várható a jelenlegi gazdasági 

fejlıdés mellett. Ez az elırejelzés az 1990. évet tekintette bázisévnek. A klímaváltozás az 

elmúlt évtizedekben már érzékelhetı hatást gyakorolt többek között a csapadék 
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mennyiségére, a növény- és állatvilágra, az élelmiszerellátásra. A kutatók kísérleteik 

eredményeibıl arra következtetnek, hogy az éghajlatváltozás hatással lesz a búza, árpa, 

rozs, burgonya és kukorica terméshozamára, valamint termeszthetıségük határa 

északabbra tolódhat 100-150 km-rel (Harnos és Láng, 2007). A növényvédelem területén 

problémát okozhat az, hogy új kártevık és kórokozók, illetve gyomnövények jelenhetnek 

meg hazánkban. Ez a megjelenés vélhetıen tömeges és agresszív módon következhet be. 

Éppen ezért fontos a szaktudás, az elırejelzés, a szervezett szaktanácsadás, az integrált 

növényvédelem és a korszerő technikai eszközök szerepe (Láng et al., 2007). Az esetleges 

éghajlatváltozás minden országban, ahol növényt termesztenek az éghajlat – növény – 

károsító kapcsolat és a lehetséges következmények alapos vizsgálatát igényli. Ezek az 

okok ösztönzik arra az agrometeorológiával foglalkozókat, hogy megvizsgálják az 

éghajlat, mint erıforrás jelentıségét a mezıgazdaság számára. Ennek egyik fontos része, 

hogy elemezzék, milyen hatást gyakorolhatnak a meteorológiai tényezık a kultúrnövény 

kártevı, kórokozó és gyomnövény összetételére. Ehhez nem valós, de realisztikus 

klímaszcenáriók felhasználására van szükség. A klímaszcenárió a lehetséges jövıbeli 

klímák egy készlete, amelyek tudományos elveket felhasználva készültek, mindegyik 

következetes, de egyiknek sincs egy maghatározott valószínősége, amellyel bekövetkezik. 

A klímaszcenárió tehát csak egy a lehetséges klímák közül, nem elırejelzés (Barrow, 1993, 

Harnos, 2003). 

Az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) jelentések (IPCC, 2007), az EU 

7 keretprogram célkitőzései, valamint a hazai VAHAVA program zárójelentése (Láng, 

2007) alapján egyaránt idıszerőnek és sürgısnek tőnik az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentése, a klímatudatosság erısítése a társadalomban és az 

alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. 

A kukorica az egyik legfontosabb takarmánynövényünk, hazánk az egyik 

legnagyobb kukorica vetésterülettel rendelkezik Európában, felhasználása igen sokoldalú, 

tehát kiemelkedı gazdasági jelentıségő. Magyarországon a kukorica termesztésének 

feltételei - az aszályos éveket leszámítva – a legtöbb termesztési körzetben igen 

kedvezıek, a termesztéstechnológia komplex módon megoldott. A kukorica az új 

környezetkímélı alternatív energiaforrás keresésben is jelentıs szerepet kaphat. Ezen okok 

miatt fontos megvizsgálni a meteorológiai tényezık kukorica ökoszisztémájára gyakorolt 

hatásait és ennek a vizsgálatnak lehetıleg minél több klímaszcenárióra és minél hosszabb 

idısorra kell kiterjednie.  
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A kutatásunk során a hazai szakirodalom áttekintésével összegyőjtöttük a kukorica 

kultúrában elıforduló kártevıket, kórokozókat és gyomnövényeket, valamint ezek 

ökológiai igényeit, melyekbıl havi klimatikus profil-indikátorokat hoztunk létre. Ezen havi 

klimatikus profil-indikátorok alapján összehasonlító értékelést végeztünk a magyarországi 

városok sokéves adatsoraira és a szcenáriók szerinti adatsoraira. A klimatikus profil-

indikátor fogalmát saját módszertani kutatásaink során vezettük be. Klimatikus profil-

indikátor alatt egy meghatározott élılény klimatikus igényeinek szezonális mintázatát 

értjük. A klimatikus profil-indikátoroknak többféle idıbeli felbontása lehetséges. Jelen 

dolgozathoz vezetı kutatómunka során kizárólag havi klimatikus profil-indikátorokkal 

dolgoztunk, ami az év 12 hónapjához rendel havi hımérsékleti és csapadék igényeket.  

 

A dolgozathoz vezetı kutatómunka fıbb célkitőzései: 

� Magyarországi kukorica ökoszisztémában potenciálisan elıforduló kártevık, 

kórokozók és gyomnövények klimatikus igényeire vonatkozó szakirodalmi 

megállapítások szintézise. 

� A szakirodalmi szintézis alapján havi klimatikus profil-indikátorok definiálása, a 

potenciális kártételi veszélyhelyzetek relatív gyakoriságainak összehasonlító 

értékeléséhez. 

� Magyarországi városok sokéves meteorológiai adatsorainak összehasonlító 

értékelése a havi klimatikus profil-indikátorok alapján. 

� Magyarországi városok Hadley Center A2-es szcenárió szerinti meteorológiai 

adatsorainak összehasonlító értékelése a havi klimatikus profil-indikátorok alapján. 

� Debrecen historikus és modellezett (UKHI, UKLO, UKTR, HCA2, HCB2, MPA2, 

GF2, GF5, Base, Látókép) szcenáriók szerinti meteorológiai adatsorainak 

összehasonlító értékelése a havi klimatikus profil-indikátorok alapján. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A globális klímaváltozás hatása az agro-ökoszisztémákra 

A lehetséges globális klímaváltozás kérdésével a múlt század hetvenes éveiben 

többen is foglalkoztak, majd a nyolcvanas években megalkotott klímaszcenáriók tették 

lehetıvé, hogy ne csak az idıjárást modellezzék, hanem az arra leginkább érzékeny 

területre, a mezıgazdaságra gyakorolt hatásit is. Fuhrer (2003) összefoglalta, hogy a 

globális klímaváltozás milyen hatást gyakorolhat az agro-ökoszisztémákra. A 

következıkben a fı megállapításait összegzem.  

Az éghajlat hatása meghatározható a meteorológiai tényezık és valamely növényi 

tulajdonság közti összefüggés segítségével. A légköri szén-dioxid tartalom, a napsugárzás 

energiája, a hımérséklet és a csapadék fontos tényezıi a növény környezetének.  

A légköri szén-dioxid jelentıs befolyással van a növények termeszthetıségére, 

mivel ez az egyedüli szén-forrás számukra. A fotoszintézis mértéke függ a légkör szén-

dioxid koncentrációjától és a növényen belüli szén-dioxid koncentráció különbségétıl. A 

szén-dioxid szint növekedése, a fotoszintézis intenzitásának növekedésével jár együtt. A 

fotoszintézis növekedésével pedig nı az elıállított biomassza mennyisége és a növények 

terméshozam is, bár ez utóbbi kisebb arányban. A C3-as és C4-es növényeket 

összehasonlítva, sokkal érzékenyebbek a C3-as növények (pl.: búza, gyapot) a szén-dioxid 

növekedésének hatására, mint a C4-es növények (pl.: kukorica). A kórokozók 

viselkedésében, fejlıdési ütemében, a táplálkozási szokásában, az általuk okozott károk 

mértékében változás következhet be a légköri szén-dioxid koncentrációjának 

növekedésével.   

A hımérséklet az élet szempontjából rendkívül fontos tényezı. A hımérséklet a 

Földön mindenhol a sugárzás alakulásának a függvényében áll, hiszen a Föld felszíne nyeli 

el és alakítja hıvé a Napból érkezı energiát. Ezáltal a növényzet a talaj- és a 

léghımérséklet hatásának egyszerre van kitéve, így együttesen befolyásolják a növényi 

életfolyamatok lejátszódásának ütemét. A hımérsékletre az üvegházhatású gázok 

koncentrációja is hatással van. A hımérséklet emelkedésével a növények fokozzák a 

párologtatásukat, így több hıt adnak le, viszont ha ehhez nem áll rendelkezésükre elegendı 

vízmennyiség, akkor a növényhımérséklete emelkedni fog. A Penman-Monteith egyenlet 

azt jelzi, hogy minden 1°C-os hımérsékletemelkedés 2-3%-os evapotranszpiráció 

növekedést eredményez. Felmelegedés esetén a növények fejlıdése is felgyorsul, a 

fenológiai fázisok eltolódnak, így korábban alakul ki a legnagyobb levélfelületük és ehhez 



  
 

   - 6 - 

fog igazodni a legnagyobb párolgási vízigény idıszaka. Módosulhat az egyes növényi 

részek tömegének aránya és nagysága is.  A magyarországi hımérsékletváltozás ökológiai 

hatásainak modellezésével számos cikk foglalkozik (Hufnagel és Gaál, 2005, Ladányi és 

Hufnagel, 2006). A modellezési munkák fenológiai és közösségdinamikai kérdéseket is 

érintenek.  

A víz a növény számára nélkülözhetetlen elem. A gyökértıl a víz a száron át jut el a 

levelekhez, ahol lejátszódik az asszimiláció. Az asszimilációhoz vízre van szükség, 

valamint a víz szállítja oldott állapotban a szükséges tápanyagokat. A vízhiány hatására 

lecsökken a fotoszintézis intenzitása, ezzel védekezik a káros mértékő vízhiány kialakulása 

ellen. Az egyre szárazabbá váló klíma hatására várható, de részben már meg is figyelhetı a 

mediterrán és a balkáni növényfajok térhódítása, továbbá a kozmopolita és adventív 

gyomnövények tömeges elszaporodása. 

A napsugárzás energiája fotoszintézis során a szén-dioxid és vízmolekulák 

szétbontásához szükséges energiát jelenti. A sugárzás intenzitásának növelésével a 

fotoszintézis intenzitása közel lineárisan növekszik, valamint a sugárzás intenzitásának 

csökkenésével, a fotoszintézis is csökken. A C3-es növények jellemzıje, hogy a 

fotoszintézisük intenzitása kisebb mértékő, mint a C4-es növényeké. A sugárzás hiányára a 

növények gyors megnyúlással reagálnak. A rövid hullámhosszú sugárzás roncsolja az élı 

sejteket és akár a genetikai anyag szerkezetében is változást okozhat. (Varga-Haszonits et 

al., 2006) 

A klímaváltozás fiziológiai hatásain kívül jelentıs változásokat eredményez az állat 

és növénypopulációk szezonális dinamikájára (Sipkay et al., 2007, Sipkay és Hufnagel, 

2007) valamint a fauna összetételére is (Petrányi et al., 2007). 

 

2.2. A klímaváltozás hatása a kukorica termesztésének abiotikus körülményeire 

A klímaváltozásnak a kukorica terméshozamára gyakorolt hatását számos kutató 

vizsgálta. A kísérleteket különbözı szimulációs modellekkel végezték. Dél-Afrikában az 

eltérı idıpontokban vetett kukorica terméseredményei között a CropSys modellekkel 

szimulált 30 éves szcenáriók szerint nem lesz szignifikáns különbség, viszont több 

szcenárió adatsorait vizsgálva, arra a következtetésre jutottak, hogy azon szcenáriók 

szerint, melyek a jelenlegihez képest 4°C-kal magasabb értékkel számoltak, ott a 

terméshozam csökkent (Abraha és Savage, 2006). Botswanai kukoricatermesztı körzetek 

terméseredményeit a Ceres-Maize talaj-növény növekedés-idıjárás szimulációs modellel 
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vizsgálva a homokos területeken 36%-os, az agyagos területen 10%-os terméscsökkenést 

mutattak ki (Chipanshi et al., 2003). Azt is vizsgálták, hogy a talajtípusok hogyan 

befolyásolják a tenyészidı hosszát. Homokos talajokon a tenyészidı lecsökkent öt nappal, 

az agyagos területen hárommal. Amerika közép-nyugati területén 10 régióban hat 

különbözı szcenáriót értékelve, azt állapította meg, hogy a közepes tenyészidejő kukorica 

hozama csökken, a hosszú tenyészidejő eredményei csak az északi területeken fog kis 

mértékben növekedni (Southworth et al., 2000). Kína kukorica termelı régióit a PRECIS 

projektben elıállított két klímaváltozási szcenárióval (A2, B2), három 30 éves idıszak 

vizsgálata után azt az eredményt közölték, hogy várhatóan a régiók között lesznek olyan 

helyek, ahol a terméshozam akár 35%-kal is lecsökkenhet, máshol akár 20%-kal 

növekedhet (Xiong et al., 2007). A két szcenárióban, minden periódusban az öntözetlen 

kukorica terméshozama alacsonyabb volt, mint a bázis idıszakra vonatkozó két 

szcenáriónál. A legnagyobb csökkenést az A2-es szcenárió 2080-ra jelezte, és minden 

idıszakra az A2-es szcenárió nagyobb terméscsökkenést jelzett, mint a B2-es. A 

szimuláció eredményeinek megfelelıen a magasabb CO2 koncentráció okozza a stabil 

terméshozamot a legtöbb évben, és javítja a kukorica szárazsággal szembeni toleranciáját. 

A magasabb CO2 koncentráció hatása elınyösebb az öntözetlen kukorica terméshozamára. 

Venezuela területei a HadCM2 szcenárió eredményei szerint nem lesznek alkalmasak a 

kukorica termesztésére. Etiópia hegyvidékekkel körülvett területein a jelenlegi 

terméshozamok feletti értékeket is elérhetnek 2055-re, de lesznek olyan határos helyek, 

ahol drasztikus csökkenésre lehet számítani (Jones és Thornton, 2003). A kenyai kukorica 

termesztı területek hozamát Canadian Climate Centre Model és a Geophysical Fluid 

Dynamics Laboratory által elıállított modellekel modellezték. Mati a Ceres-Maize 

modellel vizsgálta, hogy hogyan reagál a kukorica terméshozama a különbözı légköri CO2 

koncentrációra. A GFDL 2,89°C-os, a CCCM 2,29°C-os átlaghımérséklet emelkedéssel 

számol 2030-ra. A szimuláció eredményei azt mutatták, hogy a február közepén vetett 

kukorica a talaj nedvességtartalma miatt nagyobb terméshozamot produkál (Mati, 2000). 

Ceres-Maize szimulációs modellel négy megfigyelıállomáson háromféle lehetséges CO2 

koncentrációt és ötféle vetési idıpontot vizsgálva, azt állapította meg Makhado, hogy 

Zimbabwe-ben a november elején vetett kukorica kevesebb hozamot ér el, mint az október 

közepén vetett (Makhado, 1996), valamint 25 napos különbséget hozott ki a rövid és 

hosszú tenyészidejő kukorica tenyészidıszaka között. C3-as (szója) és C4-es (kukorica) 

növények érzékenységét vizsgálták három környezeti tényezı (napsugárzás, csapadék, 

hımérséklet) kölcsönhatására (Mera et al., 2006). A sugárzás közvetlen hatással van a víz 
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felhasználásának hatásfokára, ami nagyobb hozamot eredményezhet magasabb sugárzási 

értékeknél, illetve magasabb csapadékmennyiségnél. A legnagyobb terméshozamot 75%-

os, míg a legkevesebb hozamot a 25%-os sugárzási értéknél figyelték meg. De azt is 

megállapították, hogy a jelenlegi sugárzás 150%-os szintjén szintén drasztikus a hozam 

csökkenése. A szója esetében 2°C-os hımérséklet csökkenés a terméshozam növekedését 

vonta maga után, a kukoricánál az 1-2°C-os hımérséklet csökkenés vagy emelkedés is 

termésnövekedést eredményezett. Cseh kutatók (Žalud és Dubrovský, 2002) a megnövelt 

szén-dioxid koncentrációnak a kukorica terméshozamára gyakorolt hatását vizsgálták, ahol 

azt a következtetést vonták le, hogy az intenzívebb fotoszintézis és jobb vízfelhasználás 

miatt a terméshozam nagymértékben megnıtt, viszont a megnövelt hımérséklet lerövidíti a 

fenológiai fázisokat, nem fejlıdik normálisan a termés, ezáltal csökken a hozama. Lobell is 

hasonló eredményre jutott, mikor 11 klímamodellel a napi hıingás hatását vizsgálta 

gabonaféléken. Az átlaghımérséklet növekedése terméscsökkenést eredményez, és a 

kukorica is terméscsökkenéssel reagált a hıingadozásra (Lobell, 2007). A Ceres-Maize 

modellben kilenc Tmax/Tmin párt beállítva, arra a következtetésre jutott Bannayan 

társaival (2004), hogy a kukorica fejlıdésében a leggyorsabb virágzás és termésérés a 

35°C/30°C-nál (Tmax/Tmin) következik be, viszont nagyon lassan és hosszú ideig 

fejlıdött a növény a 35°C feletti maximális hımérsékleti értékeknél. A kukorica 

szárazsággal szembeni toleranciájának javítására genetikai kutatásokat végeztek (Campos 

et al., 2004), javulást értek el, de egy olyan speciális tulajdonság feltárása, mint a 

szárazságtőrés rendkívül költséges. A klímaváltozásnak várhatóan nem lesz hatása a 

talajban felhalmozódó szén koncentrációjára és forgalmára (Owens et al., 2002), ezt 15 

éves vetésforgóban termesztett szója- és kukoricatáblán vizsgálta. A megfigyelt évek 

tekintetében nem mutatott ki szignifikáns növekedést. Különbözı talajmővelési 

technológiáknak a kukoricatermés szárazanyag-tartalmára és minıségére gyakorolt hatását 

vizsgálták hatéves szántóföldi kísérlettel (Carter et al., 2002), az eredményük nagy 

hasonlóságot mutatott a monokultúrában és búza vetésforgóval termesztett kukorica 

termésének tápanyagtartalmában. A gabonatáblákat a körülöttük kialakított erdısávok 

megvédik az éjszakai fagyoktól, megfékezi a növényzet párolgását, és ezzel csökkenti a 

nedvesség miatti stresszt. Minél magasabb az erdısáv, annál nagyobb terméshozamot 

érhetnek el (Easterling et al., 1997). Reid (2002) egy újabb modellt a PARJIB-ot mutatta 

be, ahol az optimális hozam eléréséhez akár 26 különbözı tényezıt is be lehet állítani, pl.: 

foszfor, nátrium, kálium mennyiségét, a szárazság mértékét.       



  
 

   - 9 - 

  

2.3. A klímaváltozás hatása a kukorica termesztésének biotikus körülményeire- 
 különös tekintettel a növényvédelmi szempontokra 

Az idıjárás befolyásolja a rovarok fejlıdését, szaporodását és terjedését. A kártevı 

rovarok fiziológiája a rövid életciklusuk alatt bekövetkezı kisfokú 

hımérsékletemelkedéssel járó klímaváltozásra is gyors átalakuláson mehet keresztül.  A 

Közép-Európában honos fajok leginkább hımérséklet függıek, így a hımérséklet 

emelkedése lényegesen átrajzolhatja a rovarok elterjedésének határait, ami a mezıgazdaság 

szempontjából nagyon fontos tényezı. Az enyhébb téli hideget több egyed átélheti, így 

szaporodásuk, fejlıdésük felgyorsulhat, és akár egy újabb generáció is kialakulhat. A 

kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) lárvája 32°C-os hıösszeg elérése után kel ki. A 

klímaváltozás hatására ez a hıösszeg egy-két héttel hamarabb összeadódik, így korábban 

elkezdi a fejlıdését. A nappalok hossza is befolyásolja a kukoricamoly fejlıdését. A 

lárvaállapoton akkor megy keresztül, ha a nappalok hossza legalább 15,5 óra, illetve a 

populáció egy része nem lép diapauzába, míg legalább 14,5 órásak a nappalok. Ezek mind 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Csehországban a második nemzedéke is kialakulhasson 

(Trnka et al., 2007).  A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) a száradó 

kukoricacsövekbıl a kukoricaállomány gyomnövényeire vonul, mert a száraz növényi 

részek megrágására képtelen. Elınyben részesíti a csattanó maszlagot (Datura 

stramonium), így gyomos kukoricában gyakran találkozhatunk maszlag terméstokokba 

furakodott hernyóval. A gyapottok-bagolylepke kártétele az aszályos években drasztikusan 

megnı (Szeıke, 2007). Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera) sikeres 

európai akklimatizációja a talajforgatásra alapozott növénytermesztés mellett a 

fejlıdéséhez és elterjedéséhez szükséges optimális közép-európai klimatikus viszonyokkal 

magyarázható. A rovar kártételének mértékét az adott évi csapadékviszonyok és a kukorica 

agrotechnikai mőveletei nagymértékben befolyásolják. A rajzás a száraz, arid klímának 

köszönhetıen július közepétıl egészen szeptember végéig elhúzódhat (Keszthelyi et al., 

2007). A rovarok fontos vektorai a növényi kórokozóknak, tehát nemcsak a kártevı állat, 

hanem velük együtt a betegség is elterjedhet.  A megváltozott körülmények miatt 

megváltoznak a növényállomány jellemzıi, amelyek hatással vannak a kórokozók fertızési 

és az állati kártevık táplálkozási jellemzıire (Fuhrer, 2003). A mérsékelt régiókban a 

növény patogén szervezetek nagy része nem aktív késı ısszel, télen és kora tavasszal az 

alacsony hımérséklet miatt. Néhány kórokozó a hidegebb hımérsékletet kedveli, mások a 
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melegebb feltételeket. A gombák okozta járvány terjedésében a csapadék a legfontosabb 

tényezı. A sok csapadék elısegíti a fertızést és a spóraképzıdést, valamint megkönnyíti a 

spórák terjedését és csírázását. A gombák széles hımérsékleti tartományban aktívak, de a 

18-24°C-on a legaktívabbak (Boland et al., 2004). Az egyre szárazabbá váló klíma hatására 

várható a mediterrán és a balkáni növényfajok térhódítása, továbbá a kozmopolita és 

adventív gyomnövények tömeges elszaporodása (Fuhrer, 2003). A legtöbb növényfaj hı és 

vízigénye viszonylag állandó, ezért ha más klímaövbe kerülnek, ahol mind a napsütéses 

órák, mind a középhımérsékletek és a csapadék mennyisége számukra kedvezıen alakul, 

akkor számítani lehet tömeges elszaporodásukra (Solymosi, 2005).   
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

3.1. A dolgozatban használt fogalmak meghatározásai  

A klímaszcenárió a lehetséges jövıbeli klímák egy készlete, amelyek tudományos 

elveket felhasználva készültek, mindegyik következetes, de egyiknek sincs egy 

maghatározott valószínősége, amellyel bekövetkezik. A klímaszcenárió tehát csak egy a 

lehetséges klímák közül, nem elırejelzés. (Barrow 1993, Harnos 2003) 

A kukorica ökoszisztémája alatt jelen dolgozat szóhasználatában, a kukorica 

kártevıit, kórokozóit és gyomnövényeit értjük, valamint azt, hogy hogyan reagálnak az 

idıjárási tényezık változására. (Szabó, 2001) 

A klimatikus profil-indikátor  fogalmát saját módszertani kutatásaink során 

vezettük be. Klimatikus profil-indikátor alatt egy meghatározott élılény klimatikus 

igényeinek szezonális mintázatát értjük. A klimatikus profil-indikátoroknak többféle 

idıbeli felbontása lehetséges. Jelen dolgozathoz vezetı kutatómunka során kizárólag havi 

klimatikus profil-indikátorokkal dolgoztunk, ami az év 12 hónapjához rendel havi 

hımérsékleti és csapadék igényeket.  

A növényvédelmi szakirodalomban többféle megfogalmazásban széles körben 

elterjedt a kártételi veszélyhelyzet, régebben veszélyességi küszöbérték (economic 

treshold) fogalma. A fogalom definíciója nem egységes, de lényegében mindig arra a 

szituációra utal, amikor a kártevı abundanciája megközelíti a gazdasági károkozás szintjét 

(economic injury level). (Stern 1973, Kacsó 1968, Benedek et al. 1974, Balás és Sáringer 

1984)    

A potenciális kártételi veszélyhelyzet fogalmát jelen dolgozatban nem a kártevık 

mennyiségi viszonyaival, hanem csupán azok tömegszaporodásának, terjedésének, 

élettevékenységeiknek klimatikus feltételeivel jellemezzük.  Idıjárási adatsorok alapján 

önmagában a kártételi veszélyhelyzet kialakulása nem vizsgálható, hiszen azt számos más 

ökológiai folyamat is befolyásolja. A dolgozat célkitőzéseinek megfelelıen, vizsgálataink 

során csupán a potenciális kártételi veszélyhelyzetek klimatikus feltételeinek relatív 

elıfordulási gyakoriságait kívánjuk a klímaszcenáriók összehasonlítása során jellemezni.  

Valamely ismérv (potenciális kártételi veszélyhelyzet) relatív gyakorisága a 

gyakoriság (pl.: a szcenáriókon alapuló modellfuttatások 31 évébıl hány évben állnak 

fenn) és az adatok számának (pl.: a szcenáriókon alapuló modellfuttatások 31 évének) a 

hányadosa. Ha a gyakoriságot ’k’-val, az adtok számát ’n’-nel jelöljük, akkor a relatív 

gyakoriság: k/n. (0 ≤ k/n ≤ 1) (Harnos és Ladányi, 2003) 
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3.2. Anyagok 

3.2.1. Kukorica agro-ökoszisztémában elıforduló kórokozók, kártevık, gyomnövények 
 klimatikus igényeire vonatkozó szakirodalmi adatok 

A kukoricára és annak kórokozóira, kártevıire és gyomnövényeire vonatkozó 

adatokat több forrásból győjtöttük össze. A kutatás gerincét a Növényvédelem (Glits, 

1997) címő könyv adta, ami a szántóföldi és kertészeti növények károsítóira vonatkozó 

technológiákat foglalja össze, valamint Ujvárosi két könyve, a Gyomirtás (1973a) és a 

Gyomnövények (1973b), melyek nagyon jól kiegészítik egymást. Az elızı könyvben az 

országos gyomfelvételezésekkor a kukorica-vetésekben felmért legjelentısebb 50 

gyomfajának borítási értékeit találjuk meg, míg az utóbbiban, az egyes gyomfajok részletes 

morfológiai leírását, élıhelyének ismertetését, életformáját, speciális igényeit olvashatjuk 

el. A kukorica leírására Dr. Radics László Szántóföldi növénytermesztés (1996) c. mővét 

és Dr. Antal József A növénytermesztés alapjai Gabonafélék (2005) c. könyvét használtuk 

fel. 

Kiegészítı forrásként szolgáltak a következı könyvek:  

� A növényvédelmi állattan kézikönyve (Jermy és Balázs, 1993),  

� Kártevık elleni védekezés I. (Seprıs, 2001),  

� A szántóföldi és kertészeti növények kártevıi (Jenser et al., 1998),  

� Szántóföldi növényvédelem (Petróczi, 1982), 

� Növényvédelmi állattan gyakorlati jegyzet (Mészáros et al., 2005),  

� Kertészeti növénykórtan (Glits és Folk, 2000) 

� A szántóföldi növények betegségei (Horváth, 1995),  

� Növénykórokozó mikroorganizmusok (Érsek és Gáborjányi, 1998), 

� Gyomirtás- vegyszeres termésszabályozás (Bihari et al.,1982), 

� Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia (Hunyadi et al., 2000). 

A fenti mővek eltérı felépítéssel rendelkeznek, némelyik rendszertani sorrendben, 

némelyik kultúrnövényhez kapcsolva ismerteti a kártevı állatokat, mikroorganizmusokat, 

gyomnövényeket. A közös bennük, hogy mindegyik - igaz változó részletességgel- 

bemutatja az adott károsító biológiai- és ökológiai igényeit is. Az egyes károsítók 

klimatikus szükségleteire vonatkozó leírások nem, vagy alig szolgáltak konkrét számokkal, 

helyette azt közölték, hogy egy bizonyos hónapban, vagy évszakban meleg, vagy hideg, 

csapadékos vagy száraz környezeti feltételek kedveznek a megjelenésükhöz, illetve 

szaporodásukhoz. A csak szövegesen megadott információ számszerősítése során a 



  
 

   - 13 - 

megállapítás bázisidıszakának sokévi átlagos idıjárási adatait tekintettük referenciának. A 

kutatás során törekedtünk döntıen a magyarországi szakirodalom adataira támaszkodni, 

néhány esetben az adatok pontosításához, a nemzetközi szakirodalom megállapításait is 

figyelembe vettük ezeket az irodalmi áttekintés fejezetben ismertetjük. A nemzetközi 

szakirodalom klimatikus igényekre vonatkozó adatai sajnos nem minden esetben 

alkalmazhatók a Kárpát-medence térségére, annak eltérı ökológiai és biogeográfiai 

sajátosságai miatt.  

 

3.2.2. A felhasznált meteorológiai adatok 

A jelenlegi klímánkra vonatkozó havi átlaghımérséklet és átlag csapadék 

mennyiség adatai a vizsgált magyarországi városokra (Debrecen, Gyır, Budapest, Pécs, 

Szeged, Miskolc, Martonvásár, Tatabánya, Iregszemcse, Kompolt, Nyíregyháza, 

Kecskemét, Békéscsaba, Szolnok, Pápa, Balassagyarmat, Kaposvár, Szombathely, 

Zalaegerszeg) az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) megfigyelı hálózatának 

adatbázisából származnak. Az adatsorok 1951-1992-ig álltak hiánytalanul 

rendelkezésünkre.   

Az éghajlat változását klimatikus modellekkel tanulmányozzák, melyek 

segítségével végzett nemzetközi szimulációs kísérletek eredményei a klímaszcenáriók. A 

szcenárió, mint már említettük egy forgatókönyv, mely a világ egy lehetséges jövıbeli 

állapotának következetes és hihetı leírása. Ez nem egy elırejelzés, hanem inkább a jövı 

klímájának egy alternatív képe. A globális klímaváltozás lehetséges hatásaival, és a 

válaszadás lehetıségeivel nemzetközi szinten az IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), magyar vonatkozásban pedig az MTA-KvVM VAHAVA-projekt 

foglalkozik. A következı száz évre várható idıjárási paraméterek havi átlagos értékeit az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának függvényében az IPCC dolgozta ki, és eredményeit 

ma már világszerte általánosan elfogadott alapelvként alkalmazzák. 

 Az általa lefektetett alapelvek 4 fıbb szcenárió-családot különböztetnek meg, 

alapvetıen a gazdasági növekedés és az emberi populáció növekedésének függvényében.  

A négy alapszcenárió jellemzése: 

� A1: dinamikus gazdasági növekedést feltételez, ez az emberiség lélekszámának 

gyors emelkedését jelzi, amely a XXI. század közepére éri el maximumát, majd 

csökkenni kezd. Új, hatékony technológiákat vezetnek be, és egyre több kulturális 
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kölcsönhatás érvényesül a különféle társadalmak között, aminek következtében 

csökkennek a különbözı földrajzi régiók közötti eltérések. 

� A2: feltételezi, hogy megmarad a világ sokfélesége, a helyi értékek megırzése, az 

emberiség létszámának állandó, de lassú növekedésével párosulva. A gazdasági 

fejlıdés és a technológiai váltás várhatóan minden földrajzi régióban érvényesül, de 

az összes forgatókönyv közül ebben a leglassabban. 

� B1: az A1-hez hasonlít, ugyanakkor feltételezi a szolgáltatási és információs 

szektor gyors elıretörését, valamint a fenntartható fejlıdés irányába mutató, 

környezetbarát technológiák mielıbbi bevezetését is. A felmerülı problémákat ez a 

forgatókönyv globális szinten kívánja megoldani. 

� B2: a felmerülı környezeti és társadalmi problémák regionális és helyi megoldását 

helyezi elıtérbe. A világ népességszáma növekszik, de még az A2 feltételezésénél 

is lassabban. A gazdasági növekedés közepes gyorsasággal zajlik, a technológiai 

változások visszafogottabbak, ugyanakkor szerteágazóbbak, mint akár az A1, akár 

a B1 szcenárió esetén. 

 

1. ábra: A globális változás (emisszió) négy forgatókönyv családjának fontosabb jellemzıi (OMSZ, 2006) 

 

Hadley Center A2 szcenáriójával elemeztük a következı magyarországi városokat: 

Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár, Pécs, Miskolc, Kalocsa, Debrecen, Budapest, Siófok, 

Szeged, Szolnok. Debrecen elemzéséhez a következı szcenáriókat használtuk fel: UKHI, 

UKLO, UKTR, HCA2, HCB2, MPA2, GF2, GF5, Base. A szcenáriók háromdimenziós 

numerikus GCM (General Circulation Models) modellek végeredményei. Általában 250 - 

600 km felbontású rácshálón, 10 - 20 függıleges rétegre bontott cellákra felírt Navier –
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Stokes parciális differenciálegyenlet-rendszerek megoldásai, figyelembe véve az energia és 

tömegmegmaradás törvényeit. Ezen differenciálegyenlet-rendszerek megoldása, 

bonyolultságuk és méretük miatt, csak nagyteljesítményő számítógépekkel lehetséges, 

ezért csak nagyobb intézetek foglalkoznak ilyen modellek futtatásával. Megfigyelhetı, 

hogy hiába azonosak a kiindulási paraméterek a különbözı modellekben, más és más 

eredményeket kaphatunk (Bartholy, 2006), ezért a kutatásunk során az United Kingdom 

Met Office Hadley Centre és az amerikai Geophysical Fluid Dynamics Laboratory 

modellfuttatásait is vizsgáltuk. A BASE elnevezéső szcenárió, a Hadley Center mai 

feltételekkel szimulált futtatása, és a többi szcenárió alapjául szolgál. Felhasználtuk továbbá a 

Közép-Európai regionális klímamodellezés legújabb eredményeiként a közelmúltban elıállított 

újabb modellfuttatások adatsorait. 

United Kingdom Met Office (UKMO) Hadley Centre (Anglia) által készített 

klímaadatbázisai három fı típusba sorolhatóak, a korábbiak fejlesztéseként jöttek létre a 

késıbbiek, tehát amit a korábbi változatok tudnak, az érvényes a késıbbi változatokra is: 

� az UKLO (1987) és UKHI (1990) ún. egyensúlyi klímaszcenáriók, melyek a 

földfelszín hımérsékletét, a csapadékot, a talajnedvességet, a tengerszintet, a 

jégborított területek nagyságát és az óceáni jég térfogatát becsülik 

megkétszerezıdött légköri CO2-koncentráció mellett az egyensúly beállta után. A 

szcenáriók csak a modellbeli felbontásban különböznek. (LO = alacsony, 

durvább, HI = magasabb, finomabb felbontás). 

� az UKTR (1992): tranziens modell, évenkénti 1%-os CO2-szint növekedést 

mutat, egymás utáni évekre, 2066-2075 közötti idıszakban. 

� a HadCH3 (1998) klímaváltozási modell HCA2 és HCB2 szcenáriói: ezek az 

adatsorok a 2070-2100-ig terjedı idıszakra vonatkoznak és az IPCC (2007) 

által ajánlott A2 és B2 szcenáriókon alapulnak. 

Az utóbbi szcenáriók (HCA2, HCB2) adatai a PRUDENCE EU projekt keretében 

készültek (Christensen, 2005).  

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL, USA) által készített klímaadatbázisok: 

� a GFDL2534 (1991): csatolt óceán-levegı modell, a 2025-2034 közötti éveket 

jellemzı 30 év adatsora. A továbbiakban csak GF2-nek nevezzük. 

� a GFDL5564 (1991): csatolt óceán-levegı modell, a 2055-2064 közötti éveket 

jellemzı 30 év adatsora. A továbbiakban csak GF5-nek nevezzük. 

Az utóbbi modellekben (UKTR, GF5, GF2) az évek egységesen 12 db 30 napos hónapból 

állnak. Az UKTR, GF2 és a GF5 szcenáriók adatainak a magyarországi régiókra érvényes 
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leskálázása a CLIVARA (CLI mate Change, Climatic VAR iability and Agriculture in 

Europe) project keretében készült. (Ladányi, 2006) 

Max Planck Institute für Meteorologie (MPI-M, Németország) által készített 

klímaadatbázis: 

� MPA2: ez az adatsor a PRUDENCE EU projekt keretén belül készült, 2070-

2100-ig terjedı idıszakra vonatkozik és az IPCC (2007) által ajánlott A2 

szcenáriókon alapul. (Christensen, 2005,  Sipkay et al., 2007) 
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3.3. Módszerek 

A havi klimatikus profil-indikátorok definiálásához és kiértékeléséhez Dr. 

Szenteleki Károly (2007) által létrehozott KKT program és adatbázist használtuk. A 

program speciális adatkezelı függvényekkel dolgozik, ezáltal nagytömegő adatbázisok 

kezelésére kitőnıen alkalmas. Biztosítja a speciális lekérdezéseket igénylı kutatási 

célkitőzések megvalósításához szükséges algoritmusokat, melyek fejlesztése a beérkezett 

kutatói javaslatok alapján megy végbe.  

 

3.3.1. Havi klimatikus profil-indikátorok definiálásának módszertana 

A havi profil-indikátorok generálása a következı módon történt. A KKT program 

menüsorában található a klimatikus profil-indikátorok legördülı menüpontja, amin 

keresztül érhetı el a havi profil-indikátorok definiálása.  

2. ábra: A havi klimatikus profil-indikátorok definiálásának elérési útvonala 
 

3. ábra: A havi klimatikus profil-indikátorok listája 



  
 

   - 18 - 

A 3. ábrán látható a havi klimatikus profil-indikátorok listája, amit a Felvitel 

parancsgomb segítségével 55 havi klimatikus profil rögzítésével hoztunk létre. Az 

elnevezést sorszámozással oldottuk meg. 

A számítógépben tárolt minden egyes havi klimatikus profil önálló indikátornak 

tekinthetı, melyek segítségével mind a tényleges meteorológiai adatok, mind a hivatalos 

klimatikus szcenáriók adatait osztályozhatjuk. 

 

 
4. ábra: A havi klimatikus profilok részletes adatainak táblázata 

 

A klimatikus profil három hımérsékleti adatra - a minimum hımérsékletre, az 

átlaghımérsékletre és a maximum hımérsékletre -, illetve a csapadék mennyiségére 

korlátozódik. Minden hónapban meg kellett adni a jelzett négy meteorológiai paraméter 

alsó és felsı korlátját, azaz 12 hónapra 8 paramétert, ami 96 adatot jelent. Nem szükséges 

minden adatot megváltoztatni, ugyanis a számítógép által automatikusan beírt értékek 

olyan határokat jelentenek, amelyek a gyakorlatban soha nem fordulnak elı. Csak azokat 

az értékeket kellett megváltoztatnunk, ahol a vizsgálat szempontjából tényleges korlátozó 

feltételekkel szerettünk volna élni. A profilok létrehozása után, van lehetıség azok késıbbi 

módosítására, amennyiben szükség van rá. 
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3.3.2. A KKT adatbázis és programcsomag használata a havi klimatikus profil-
indikátorok kiértékeléséhez 

A konkrét vizsgálat végrehajtását a klimatikus profil-indikátorok harmadik 

almenüpontjában végeztük el.  

5. ábra: A havi klimatikus profil-indikátorok értékelésének útvonala 
 

A program által felkínált meteorológiai adattáblázatok szcenáriókat, illetve 

tényleges meteorológiai adatokat egyaránt jelenthetnek. Ezek közül választottuk ki a 

kutatáshoz szükséges meteorológiai adattáblázatokat. 

 

 
6. ábra: A havi klimatikus profil-indikátorok értékeléséhez szükséges meteorológiai alaptáblázatok listája 

 

A meteorológiai bázis kiválasztása után további korlátozásokkal élhettünk a 

vizsgálat terjedelme (évtıl évig), illetve a vizsgálat évközi szakaszának (hónaptól hónapig 

terjedı) kijelölésével. A magyarországi városok historikus meteorológiai adatsorai 1993-

tól napjainkig hiányosak, ezért csak 1951-tıl 1992-ig terjedı idıszakra korlátoztuk a havi 

profilok értékelését.  
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7. ábra: A havi klimatikus profil-indikátorok kiértékeléséhez tartozó DEB_LATOKEP havi adatlistája 
 

A havi klimatikus profil-indikátorok értékelésének indítása elıtt az utolsó lépés a 

korábban definiált indikátorok közül a kívánt profil-indikátor kiválasztása. A kiválasztott 

profilt az elıtte álló fekete háromszög jelzi. A kérdésünk az volt, hogy az általunk 

létrehozott havi klimatikus profilok a felhasznált szcenáriók 31 évébıl, illetve a historikus 

meteorológiai (1951-1992) adatokkal rendelkezı évekbıl hányban teljesülnek. Ezt az Éves 

profil értékelés parancsgomb segítségével végeztük el, ahol a havi klimatikus profilok 

kiértékelésénél a számítógéptıl csak a teljesült, illetve nem teljesült válaszokat kaptuk 

vissza. Ekkor minden klimatikus paraméter esetében megkaptuk azt az eredményt, hogy az 

adott évben a beírt havi feltételek megvalósultak vagy sem. Az eredmények könnyebb 

áttekinthetısége érdekében csak azokban az esetekben küld jelzést a számítógép (No), 

amikor a megkövetelt feltételek nem teljesülnek. Az adott év abban a pillanatban megkapja 

a „No” elutasító jelzıt, amennyiben akár egyetlen hónapban nem teljesülnek az általunk 

elıírt klimatikus követelmények.  
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8. ábra: A havi klimatikus profil-indikátor éves értékelésének adattáblázata 

 
 

3.3.3. A többváltozós mintázat elemzés módszerei 

A havi klimatikus profil-indikátorok KKT programcsomaggal elvégzett éves 

értékelése után Excel táblázatokban összesítettük az eredményeket. Elıször minden havi 

klimatikus profil-indikátornak a vizsgált évekre vonatkozó teljesülésének darabszámát 

rögzítettük egy táblázatba minden városra, illetve szcenárióra. Ezután egy másik táblázatba 

ezek relatív gyakoriságait számoltuk ki. Az így kapott eredménytáblázatokat (1-3. 

melléklet) többváltozós mintázatelemzı módszerekkel hasonlítottuk össze, az objektumok 

és változók szempontjából is. A táblázatok oszlopait (objektumok, azaz klimatikus 

adatsorok) és sorait (változók, azaz indikátorok) hierarchikus klaszter-analízissel, mint 

osztályozási módszerrel, és nem-metrikus többdimenziós skálázással (NMDS), mint 

ordinációs módszerrel elemeztük. Az osztályozások és ordinációk grafikus egymásra 

vetítésével ellenıriztük a kapott eredményeket, majd az ellenırzött klasztersorrendek 

alapján Two-Way Clusteringet („két utas osztályozást”) alkalmaztunk a táblázatok 

átrendezéséhez.  

A táblázatokat (1-3. melléklet) a Past statisztikai programcsomag (PAST - 

PAlaeontological STatistics, ver. 1.79, Hammer és Harper, 2005) felhasználásával 

elemeztük.  
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Az ordináció módszerével a táblázat adatait kétféleképpen lehet térben szemléltetni. 

Az egyik, ha megfigyelt városokat, szcenáriókat, mint egymásra merıleges tengelyeket 

képzeljük el, majd az így kapott sokdimenziós térben (a dimenziók száma a megfigyelt 

városok, vagy szcenáriók száma) értelemszerően elhelyezzük az indikátorokat, mint 

pontokat (a pontok koordinátái az egyes mintapontokra vonatkozó mennyiségi adatok). A 

másik lehetıség az elızı tükörképe, amikor az indikátorok a tengelyek és a megfigyelt 

városok vagy szcenáriók a pontok. Mindkét módszerre igaz, hogy ilyen módon nem lehet 

láthatóvá tenni a „pontfelhıket”, mert papíron csak két dimenziót lehet jól ábrázolni. Ezért 

van szükség a dimenzió-redukálására, melyre nagyon sokféle matematikai módszer áll 

rendelkezésre. Ilyen például a nem-metrikus ordinációk közül a nem-metrikus 

többdimenziós skálázás (NMDS), amit a Shepard-diagram segítségével ellenırizhetünk is. 

Ez a diagram az eredeti távolságmátrix adatainak és a redukált térben található megfelelı 

távolságoknak a korrelációját mutatja. (Harnos és Hufnagel, 2007) 

Az osztályozás módszerei közül a hierarchikus osztályozások során (dendrogramok 

elıállítása klaszter-analízis révén) az osztályozandó objektumok közötti távolságokból 

(hasonlóság vagy különbség) felépülı távolságmátrixból indulunk ki. Ennek két fı 

csoportja van, mi az agglomeratív, azaz alulról építkezı módszert alkalmaztuk. Ennek az a 

lényege, hogy az eljárás folyamán kiválasztják a két egymáshoz legközelebb álló felvételt, 

és ezeket egyként kezelik a továbbiakban, majd ehhez a csoporthoz hozzávonják a hozzá 

legközelebb álló felvételt. Az eljárást folytatva az összes felvételt összevonják, minden 

összevonási lépéskor megadják a kapcsolódási értéket. Az eredmények ábrázolásakor jön 

létre a dendrogram (Szabó, 2001). 

A klaszter-analízis a statisztikai adatelemzés egy módszere, melyben az adatokat 

különbözı csoportokba soroljuk, precízebben az adathalmazt részhalmazokra bontjuk oly 

módon, hogy az azonos részhalmazokba (klaszterekbe) kerülı adatok valamely 

szempontok szerint hasonlóak legyenek. Ez a hasonlóság gyakran egy matematikai térben 

definiált távolsággal van meghatározva (Gaál, 2004). 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. Havi klimatikus profil-indikátorok definiálása  a szakirodalmi szintézis  
 eredményeként 

A szakirodalmi adatgyőjtés eredményeként lehetıségünk nyílt a kapott adathalmazt 

számszerősítve és csoportosítva, az irodalmi adatok egyfajta szintéziseként, 55 havi 

klimatikus profil-indikátor bevezetésére (4. táblázat), ami 91 fajra vonatkozó információt 

tartalmaz. A kukoricán kívül a vizsgált fajokból 23 állati kártevı (1. táblázat), 12 kórokozó 

mikroorganizmus (2. táblázat) és 55 - a kukoricában jellemzınek tekinthetı - 

gyomnövényfaj (3. táblázat). A táblázatok a fajokat rendszertani sorrendben tartalmazzák. 

 

1. táblázat: Hazánkban a kukoricán elıforduló fontosabb állati kártevık és indikátoraik 
(ISSZ: klimatikus profil-indikátorok sorszáma) 

MAGYAR NÉV LATIN NÉV ISSZ  
Szár-fonálféreg Ditylenchus dipsaci 18 
Fekete tücsök Melanogryllus desertus 35 
Lótücsök Gryllotalpa gryllotalpa 35 
Marokkói sáska Dociostaurus maroccanus 32 
Kukorica-gyökértető Tetraneura ulmi 34 
Zöld kukorica -levéltető Rhopalosiphum maidis 5 
Zselnicemeggy-levéltető Rhopalosiphum padi 5 
Zöld gabona-levéltető Schizaphis graminum 5 
Fekete répa-levéltető Aphis fabae 6 
Zöld ıszibarack-levéltető Myzus persicae 5 
Gabonafutrinka Zabrus tenebrioides 54 
Sároshátú gyászbogár Opatrum sabulosum 20 
Közönséges júniusi cserebogár Amphimallon solstitalis 41 
Májusi cserebogár Melolontha melolontha 22 
Erdei cserebogár Melolontha hippocastani 22 
Pusztai cserebogár Anoxia pilosa 22 
Kalló cserebogár Polyphilla fullo 54 
Amerikai kukoricabogár Diabrotica virgifera virgifera 39 
Fekete barkó Psalidium maxillosum 3 
Kukoricabarkó Tanymecus dilaticollis 17 
Kukoricamoly Ostrinia nubilalis 33 
Gamma-bagolylepke Autographa gamma 36 
Somkóró-bagolylepke Heliothis maritima 36 
Gyapottok-bagolylepke Helicoverpa armigera 36 
Káposzta-bagolylepke Mamestra brassicae 36 
Vetési-bagolylepke Scotia segetum 36 
Fritlégy Oscinella frit 23 
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2. táblázat: Hazánkban a kukoricán elıforduló fontosabb kórokozó mikroorganizmusok és indikátoraik 
(ISSZ: klimatikus profil-indikátorok sorszáma) 

MAGYAR NÉV LATIN NÉV ISSZ  
Kukorica csíkos mozaik Maize dwarf mosaic potyvirus 5 
Kukoricaperonoszpóra Sclerophora macrospora 30 
Golyvásüszög Ustilago maydis 47 
Rostosüszög Sorosporium holci-sorghi 51 
Kukoricarozsda Puccinia sorghi 4 
Sárga levélfoltosság Phyllosticta maydis/Mycosphaerella maydis 

Mycosphaerella zeae-maydis 
40 

Kukorica szürke szárkorhadása Rhizoctonia bataticola 52 
Kabatiellás szemfoltosság Kabatiella zeae 53 
Nigrospórás szárazkorhadás Nigrospora oryzae/Khuskia oryzae 55 
Kukorica fuzáriózása Fusarium graminearum 24 
Kukorica helmintospóriumos levélfoltossága Helminthosporium turcicum 48 

 
 

3. táblázat: Hazánkban a kukorica kultúrában elıforduló  fontosabb gyomnövények és indikátoraik  
(ISSZ: klimatikus profil-indikátorok sorszáma) 

MAGYAR NÉV LATIN NÉV ISSZ  
Mezei zsurló Equisetum arvense 19 
Kövér porcsin Portulaca oleracea 28 
Terebélyes laboda Atriplex patula 46 
Tatár laboda Atriplex tatarica 13 
Fehér libaparéj Chenopodium album 15 
Pokolvar libaparéj Chenopodium hybridum 15 
Hegyes levelő libatop Chenopodium polyspermum 15 
Fehér disznóparéj Amaranthus albus 14 
Henye disznóparéj Amaranthus blitoides 46 
Karcsú disznóparéj Amaranthus clorostachys 25 
Szırös disznóparéj Amaranthus retroflexus 25 
Ugari szulákpohánka Bilderdykia convolvulus 11 
Lapulevelő keserőfő Polygonum lapathifolium 15 
Baracklevelő keserőfő Polygonum persicaria 15 
Kender Cannabis sativa 2 
Mogyorós lednek Lathyrus tuberosus 21 
Egynyári szélfő Mercurialis annua 43 
Pásztortáska Capsella bursa-pastoris 10 
Fali kányazsázsa Diplotaxis muralis 46 
Repcsényretek Raphanus raphanistrum 8 
Vadrepce Sinapis arvensis 9 
Vadrezeda Reseda lutea 42 
Selyemmályva Abutilon theophrasti 45 
Varjúmák Hibiscus trionum 28 
Mezei tikszem Anagallis arvensis 15 
Apró szulák Convolvulus arvensis 31 
Csattanó maszlag Datura stramonium 43 
Parlagi kunkor Heliotropium europaeum 49 
Fekete nadálytı Symphytum officinale 19 
Nagy útifő Plantago major 19 
Kalinca ínfő Ajuga chamaepitys 11 
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MAGYAR NÉV LATIN NÉV ISSZ  
Tarlóvirág Stachys annua 15 
Parlagfő Ambrosia elatior 13 
Mezei aszat Cirsium arvense 50 
Kicsiny gombvirág Galinsoga parviflora 11 
Ebszékfő Matricaria inodora 16 
Olasz szerbtövis Xanthium italicum 12 
Mezei csorbóka Sonchus arvensis 44 
Szúrós csorbóka Sonchus asper 44 
Tarackbúza Elymus repens 1 
Nád Phragmites communis 19 
Csillagpázsit Cynodon dactylon 7 
Tıtippan fajok Eragrostis spp. 37 
Pirok ujjasmuhar Digitaria sanguinalis 38 
Közönséges kakaslábfő Echinochloa crus-galli 37 
Termesztett köles Panicum miliaceum 1 
Fakó muhar Setaria glauca 27 
Tyúkhúr Setaria media 46 
Ragadós muhar Setaria verticillata 45 
Zöld muhar Setaria viridis 26 
Fenyércirok Sorghum halapense 1 

 

A 4. táblázatban az 55 havi klimatikus profil-indikátor szerepel. A kapott 

adathalmazban a piros színő számok a hımérsékleti értékeket jelölik, míg a kék színőek a 

csapadékmennyiséget. A számokhoz tartozó relációs jelek azt jelzik, hogy az indikátor az 

adott hımérsékletnél, vagy csapadékmennyiségnél többet, vagy kevesebbet igényel.  Az 

értékek a következıképpen kerültek megállapításra: ha a szakirodalomban egy élılényre 

például azt találtuk, hogy tavasszal meleg, száraz idıszak kedvezı számára, akkor a tavaszi 

hónapok mindegyikére a hozzájuk tartozó középhımérsékletet és átlagos 

csapadékmennyiséget írtuk be a megfelelı relációs jel használatával. A gyomnövények 

profilját életformájuk alapján készítettük el, így alakultak ki a csoportok az 55 fajból. Ezek 

a csoportok eltérı számú gyomnövényt tartalmaznak.   



  
 

   - 26 - 

4. táblázat: A havi klimatikus profil-indikátorok (piros: a hımérsékleti adat, kék: a csapadékmennyiség) 
március április május június július augusztus szeptember október november 

1 6< 11< 16<             
2 6< 11< 16< 19< 21< 20<       
3 6<      31< 11<    44< 16<    59<             
4 6<      31< 11<    <44 16<    <59             
5 6<     <31 11<    <44 16<    <59 19<    <72           
6 6<      31< 11<    44< 16<    59< 19<    72< 21<    60< 20<    58< 16<     42<     
7 6<      <31 11<    <44 16<    <59 19<    <72 21<    <60 20<    <58 16<     <42     
8 8-14   31< 8-14   44< 8-14   59<             
9 8-14   31< 8-14   44< 8-14   59< 8-14   72< 8-14   60< 8-14   58< 8-14    42<     

10 10<    31< 10<    44< 10<    59< 10<    72< 10<    60< 10<    58< 10<     42<     
11 18<  18<  18<  18<  18<  18<  18<      
12 18<  18<  18<  18<  18<  18<  18<  18<   
13 18<  18<  18<  18<  18<  18<  18<  18<  18<  
14 18<  18<  18<  18<    72< 18<    60< 18<    58< 18<     42<     
15 18<    31< 18<    44< 18<    59< 18<    72< 18<    60< 18<    58< 18<     42<     
16 18<    31< 18<    44< 18<    59< 18< 18< 18< 18< 18< 18< 
17           <31           <44 16<    59<             
18           31<           44<           59<           72<           60<           58<       
19           31<           44<           59<           72<           60<           58<            42<     
20           <31           <44           <59           <72           <60           <58            <42     
21   11< 16< 19< 21< 20< 16<     
22   11<    <44 16<    <59 19<    <72           
23   <11    44< <16    59<             
24   <11    44< <16    59<             <60           58<            42<           43<   
25   18< 18< 18< 18< 18< 18<     
26   18< 18< 18<    72< 18<    60< 18<    58< 18<     42< 18<    43<   
27   18<    44< 18<    59< 18<    72< 18<    60< 18<    58< 18<     42< 18<    43<   
28   18<    44< 18<    59< 18<    72< 18<    60< 18<    58< 18<     42<     
29     5< 10< 10<     5< 10<     5< 8<      <100 5<    <100   
30     <16    59< <19    72<           
31     16<   59< 19<    72< 21<    60< 20<    58< 16<     42<     
32     16< 19<    <72 21<    <60 20<    <58       
33     16<   59< 19<    <72 21<    <60 20<    <58 16<     <42     
34     16<    <59       16<     <42     
35     16<    <59 19<    <72 21<    <60 20<    <58 16<     <42     
36     16<    <59 19<    <72 21<    <60 20<    <58 16<     <42 11<    <43   
37     18< 18<  18< 18< 18< 18<   
38     25<    59<           72<           60<           58<            42<           43<   
39                19<    <72 21<    <60 20<    <58 16<     <42     
40               59<           72<           60<           58<            42<           43<   
41       19< 21<         
42       19< 21< 20<       
43       18< 18< 18< 16< 11<   
44       18< 18< 18< 18<     
45       18< 18< 18< 18< 18<   
46       18< 18< 18< 18< 18< 18< 
47       19<    72< 21<    60< 20<    58<       
48       19<    72< 21<    60< 20<    58< 16<     42< 11<    43<   
49       19<    72< 21<    60< 20<    58< 16<     42<     
50                 72<           60<           58 <            42 <     
51         21<   20<          
52         21<    <60 20<    <58       
53         21<    60< 20<    58< 16<     42<     
54                   60<           58<       
55             16<     42< 11<    43<   
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4.2. Magyarországi városok sokéves meteorológiai adatsorainak összehasonlító  
 értékelése a havi klimatikus profil-indikátorok alapján 

A havi klimatikus profil-indikátorok magyarországi városok meteorológiai 

adatsorára vonatkozó relatív gyakorisági táblázat elemzését a Past statisztikai 

programcsomaggal végeztük el. Ez a táblázat az Appendixben található.  

A táblázat oszlopait (objektumok, azaz klimatikus adatsorok) és sorait (változók, 

azaz indikátorok) hierarchikus klaszter-analízissel, mint osztályozási módszerrel, és nem-

metrikus többdimenziós skálázással (NMDS), mint ordinációs módszerrel elemeztük. Az 

osztályozások és ordinációk grafikus egymásra vetítésével ellenıriztük a kapott 

eredményeket, majd az ellenırzött klasztersorrendek alapján Two-Way Clusteringet („két 

utas osztályozást”) alkalmaztunk a táblázatok átrendezéséhez. 

A dendrogram (9. ábra a,) a havi klimatikus profil-indikátorok összevonását 

mutatja. Az eredeti távolságérték helyett, olyan skálát mutat, ahol az értékek -80 és 0 

közöttiek, de arányuk megfelel az eredetinek. Minél közelebbi szinten van két különbözı 

havi klimatikus profil-indikátor összekapcsolva, annál inkább hasonlítanak egymásra. Az 

ábráról az értékelésnél a nagyobb csoportokat érdemes vizsgálni. Azt figyeltük meg, hogy 

a 29-es indikátor (Zea mays), a kukorica egyedül alkot egy csoportot. A következı csoport 

két kisebb „fürt”-bıl áll. Az egyik a csapadékigényes (23, 30, 54) indikátorokat (pl.: 

Oscinella frit, Sclerophora macrospora, Zabrus tenebrioides, Polyphilla fullo), a másik a 

meleg nyarat és ıszt igénylı, de csapadékra nem igényes (34, 41, 42, 43, 44, 51, 52) 

indikátorokat (pl.: Tetraneura ulmi, Reseda lutea, Sonchus fajok, Sorosporium holci-

sorghi, Rhizoctonia bataticola) tartalmazza. Az ábrán jól látható, hogy a többi indikátor 

nagyon hasonlít egymásra, hiszen elég közeli szinten lettek összevonva. Az ábra alsó része 

(9. ábra b,) a dimenzió-redukálás (NMDS-módszer) utáni állapotot mutatja, az itt egy 

csoportba kerülı elemek pontosan ugyanazok, mint a magasabb dimenziós térben klaszter-

analízissel elıállított csoportok elemei.  
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9. ábra: a, A havi klimatikus profil-indikátorok osztályozása  a magyarországi városok sokéves 

meteorológiai adatsorai alapján hierarchikus klaszter-analízissel b, A havi klimatikus profil-indikátorok 
ordinációja az osztályozással nyert csoportok rávetítésével, a magyarországi városok sokéves meteorológiai 

adatsorai alapján, NMDS módszerrel 
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A dendrogram (10. ábra a,) a magyarországi városok sokéves adatsorainak 

osztályozását mutatja. Az eredeti távolságérték helyett, olyan skálát mutat, ahol az értékek 

-6,4 és 0 közöttiek, de arányuk megfelel az eredetinek. Minél közelebbi szinten van két 

különbözı magyarországi város sokéves adatsora összekapcsolva, annál inkább 

hasonlítanak egymásra. Az ábra értékelésénél a nagyobb csoportokat vizsgáltuk.  

A városok az osztályozás és ordináció során felismert csoportjait eltérı színek 

felhasználásával egy térképen bejelöltük (12. ábra). A térképi ábrázolás lehetıséget teremt 

arra, hogy ezeket a város csoportok által felismerhetı régiókat Magyarország különbözı 

szempontok szerinti klímatérképeivel hasonlítsuk össze. A klímatérképek a Magyarország 

éghajlati atlasza c. könyvbıl származnak (Mersich et al., 2001). A havi klimatikus profil-

indikátorok alapján kirajzolódó régiók térbeli mintázata a globálsugárzás átlagos évi 

eloszlásával (13. ábra), az évi középhımérséklettel (14. ábra), a nyári- és hıségnapok éves 

számát mutató térképekkel (15. és 16. ábra), valamint az október hónap csapadékösszegét 

bemutató térképpel (17. ábra) mutat hasonlóságot. 

A globálsugárzás a vízszintes síkra a fölötte levı féltérbıl érkezı összes 

rövidhullámhosszú sugárzási áramsőrőséget jelent, azaz a Napból érkezı közvetlen 

sugárzás, valamint az égbolt minden részérıl érkezı szórt sugárzás összege. (Mersich et 

al., 2001) 

Az évi középhımérséklet elsısorban a tengerszint feletti magasság függvénye, az 

ország kis észak-déli irányú kiterjedése miatt kevésbé feltőnı a középhımérséklet délrıl 

észak felé történı csökkenése. A hımérsékletet télen és nyáron meghatározó, eltérı 

tényezık kiegyenlítı hatása miatt az évi átlag - hegységeink kivételével - mindenhol 9,5-

11°C körül alakul, térbeli változékonysága kicsi. Az ország területének döntı részén 10-

10,5 °C az évi középhımérséklet, 8°C alá csak a magasabban fekvı részeken , a Bakony és 

az Alpokalja kisebb, területein illetve az Északi-középhegységben süllyed. Megfigyelhetı, 

hogy a hegységek déli lejtıi melegebbek, mint az északiak. A legmelegebb területek a 

Duna medencéjének Budapest alatti része és Szeged környéke. (Szász és Tıkei, 1997) 

Azt a napot, amikor a maximumhımérséklet eléri a 25°C-ot, nyári napnak 

nevezzük. Ezek a napok általában május közepétıl szeptember közepéig fordulnak elı. A 

nyári napok térbeli eloszlása a nyári hımérséklet-eloszlásnak felel meg. Az Alföld déli 

részén van a legtöbb, nyugatra és északra haladva egyre kevesebb, a hegységekben pedig a 

legkevesebb. A nyári nap kialakulásához jelentıs besugárzás szükséges, így nemcsak a 

kontinentális hatás és a tengerszint feletti magasság befolyásolja a nyári napok eloszlását, 
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hanem a talajtípus is. A hidegebb kötött talajok nehezebben melegszenek fel, így a nyári 

napok kialakulásának valószínősége kisebb, mint a homokos talajok felett. A lejtık 

kitettségének hatása is megfigyelhetı, valamint látványosan jelentkezik a magasságtól való 

függés. Tíz alatti a nyári napok száma az ország legmagasabban fekvı területek nyári 

napjainak száma, bár ez magyarázható azzal, hogy a hegységeink erdıvel borítottak, ami 

hımérséklet-mérséklı hatásával csökkenti a nyári napok kialakulását. (Mersich et al.,2001) 

Azt a napot, amikor a hımérséklet eléri a 30°C-ot hıségnapnak nevezzük. A 

hıségnapok általában július és augusztusban fordulnak elı, és egy-egy ilyen periódus 

általában nem tart egy hétnél tovább. A hıségnapok száma a mezıgazdaság számára 

nagyon fontos, hiszen a mérséklet övben ıshonos növények hıségnapok idején 

károsodhatnak. A hıségnapok számának területi eloszlásában elsısorban a tengerszint 

feletti magasság dominál, bár jelentkezik az óceáni hatás is. A domborzat szerepe a lejtı 

kitettségével van összefüggésben, hiszen a délies lejtıkön a hıségnapok száma 20 körüli, 

míg az északi oldalon, ugyanolyan magasságban sokkal kevesebb. (Mersich et al., 2001) 

Az éghajlati elemek közül a csapadék eloszlásában rajzolódik ki a legnagyobb 

területi különbség. Hazánkban a csapadék területi eloszlását két tényezı határozza meg, 

ezek az áramlási feltételek valamint a tengerszint feletti magasság. Magyarország 

legcsapadékosabb területei a délnyugati határ közelében, legszárazabb vidékei pedig az 

Alföldön fekszenek. Ez jól látszódik a fenti ábrán, az október havi csapadékösszeg térbeli 

eloszlását vizsgálva, hogy az Alföldön esik a legkevesebb csapadék, nyugatra és északra 

haladva egyre több. Megfigyelhetı továbbá, hogy a hegységek területén a legnagyobb a 

csapadékösszeg, ez a domborzat befolyásoló szerepével magyarázható. A hegységek az 

alacsonyabb légköri frontok mozgását akadályozzák, módosítják vonulási irányukat, és 

haladási sebességüket. (Szász és Tıkei, 1997) 

A havi klimatikus profil-indikátorok alapján kapott városcsoportok térbeli 

elhelyezkedését (12. ábra) a klímatérképekkel (13-17. ábrák) összehasonlítva azt 

állapítottuk meg, hogy egy nagy csoportot alkotnak a Duna-Tisza közére és a Tiszántúl déli 

részére esı városok (Kecskemét, Békéscsaba, Szeged, Szolnok, Budapest). Ezek a városok 

az országon belül a legmagasabb évi átlagos globálsugárzással, évi középhımérséklettel, a 

nyári- és hıségnapok legmagasabb éves számával, valamint a legalacsonyabb októberi 

csapadékösszeggel jellemezhetık. A második nagy csoportban a Dunántúl nyugati és a 

középhegységek északi területére esı városok találhatók. A közös jellemzıjük, hogy az 

országon belül a legalacsonyabb évi átlagos globálsugárzással, évi középhımérséklettel, a 

nyári- és hıségnapok legkevesebb éves számával, ugyanakkor a legmagasabb októberi 
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csapadékösszeggel rendelkeznek. A harmadik csoportban az elızı két régió között 

elhelyezkedı városok tartoznak (Pécs, Martonvásár, Tatabánya, Iregszemcse, Debrecen, 

Kompolt, Nyíregyháza), amelyek a fentebb említett meteorológiai jellemzık alapján 

átmeneti régióknak tekinthetı. Az ábra alsó részén (10. ábra b,) a dimenzió-redukálás 

(NMDS-módszer) utáni állapot látható. E módszer alapján egy csoportba kerülı elemek – 

Pécs kivételével szinte - pontosan ugyanazok, mint a magasabb dimenziós térben klaszter-

analízissel elıállított csoportok elemei.  

A 11. ábrán és az 5. táblázatban a havi klimatikus profil-indikátorok és 

magyarországi városok sokéves meteorológiai adatsorainak „két utas” osztályozása látható. 

A sorok a havi klimatikus profil-indikátorok osztályozásával, az oszlopok pedig a 

magyarországi városok sokéves adatsorainak osztályozásával alakítottuk elı. Az 

indikátorok közül a csak nulla értékeket tartalmazókat ebbıl az elemzésbıl kihagytuk, mert 

nem szolgáltak információval. Megállapítottuk, hogy a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl déli 

részére esı városok (Kecskemét, Békéscsaba, Szeged, Szolnok, Budapest), amelyek az 

országon belül a legmagasabb évi átlagos globálsugárzással, évi középhımérséklettel, a 

nyári- és hıségnapok legmagasabb éves számával, ugyanakkor a legalacsonyabb októberi 

csapadékösszeggel jellemezhetık, 0 és 14% közötti relatív gyakoriságot mutattak a 

csapadékigényes (23, 30, 54) indikátorok (pl.: Oscinella frit, Sclerophora macrospora, 

Zabrus tenebrioides, Polyphilla fullo), ugyanakkor 12-33%-os relatív gyakoriságot 

mutattak a meleg nyarat és ıszt igénylı, de csapadékra nem igényes (34, 41, 42, 43, 44, 51, 

52) indikátorok (pl.: Tetraneura ulmi, Reseda lutea, Sonchus fajok, Sorosporium holci-

sorghi, Rhizoctonia bataticola) szempontjából. Észrevettük továbbá, hogy a Dunántúl 

nyugati és a középhegységek északi területére esı városok (Miskolc, Gyır, Pápa, 

Balassagyarmat, Kaposvár, Szombathely, Zalaegerszeg), amelyek az országon belül a 

legalacsonyabb évi átlagos globálsugárzással, évi középhımérséklettel, a nyári- és 

hıségnapok legkevesebb éves számával, ugyanakkor a legmagasabb októberi 

csapadékösszeggel jellemezhetık, 7-43%-os relatív gyakoriságot mutattak a hideg, 

csapadékos tavaszt és csapadékos nyarat igénylı (23, 30, 54) indikátorok vonatkozásában 

(pl.: Oscinella frit, Sclerophora macrospora, Zabrus tenebrioides, Polyphilla fullo). 

Láthattuk továbbá, hogy az elızı két régió között átmeneti helyzető városok (Pécs, 

Martonvásár, Tatabánya, Iregszemcse, Debrecen, Kompolt, Nyíregyháza) az indikátorok 

szempontjából is átmenetet mutattak. 
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10. ábra: a, A magyarországi városok sokéves meteorológiai adatsorainak osztályozása a havi klimatikus 

profil-indikátorok alapján hierarchikus klaszter-analízissel b, A magyarországi városok sokéves 
meteorológiai adatsorainak ordinációja az osztályozással nyert csoportok rávetítésével, a havi klimatikus 

profil-indikátorok alapján, NMDS módszerrel 
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11. ábra: A havi klimatikus profil-indikátorok és magyarországi városok sokéves meteorológiai adatsorainak 

„két utas” osztályozása 
 

 
5. táblázat: A havi klimatikus profil-indikátorok és magyarországi városok sokéves meteorológiai 

adatsorainak „két utas” osztályozási eredménye a hozzájuk tartozó havi klimatikus profil-indikátorokkal  
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12. ábra: A magyarországi városok historikus adatai szerinti, havi klimatikus profil-indikátorok alapján 

mutatott hasonlósági csoportjainak térbeli elhelyezkedése  
 
 

 

 
13. ábra: A globálsugárzás átlagos évi területi eloszlása (Mersich et al., 2001) 
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14. ábra: Az évi középhımérséklet (Mersich et al., 2001) 

 
 

 

15. ábra: A nyári napok éves száma (Mersich et al., 2001) 
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16. ábra: A hıségnapok éves száma (Mersich et al., 2001) 

 

 

 

 
17. ábra: Október hónap csapadékösszege (Mersich et al., 2001) 
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4.3. Magyarországi városok Hadley Center A2 szcenárió szerinti meteorológiai  
 adatsorainak összehasonlító értékelése a havi klimatikus profil-indikátorok  
 alapján 

A havi klimatikus profil-indikátorok magyarországi városok Hadley Center A2 

szcenárió szerinti meteorológiai adatsoraira vonatkozó relatív gyakorisági táblázat 

elemzését szintén a Past statisztikai programcsomaggal végeztük el. Ez a táblázat az 

Appendixben található.  

A táblázat oszlopait (objektumok, azaz klimatikus adatsorok) és sorait (változók, 

azaz indikátorok) hierarchikus klaszter-analízissel, mint osztályozási módszerrel, és nem-

metrikus többdimenziós skálázással (NMDS), mint ordinációs módszerrel elemeztük. Az 

osztályozások és ordinációk grafikus egymásra vetítésével ellenıriztük a kapott 

eredményeket, majd az ellenırzött klasztersorrendek alapján Two-Way Clusteringet („két 

utas osztályozást”) alkalmaztunk a táblázatok átrendezéséhez. 

A dendrogram (18. ábra a,) a havi klimatikus profil-indikátorok osztályozását 

mutatja. Az eredeti távolságérték helyett, olyan skálát mutat, ahol az értékek -90 és 0 

közöttiek, de arányuk megfelel az eredetinek. Minél közelebbi szinten van két különbözı 

havi klimatikus profil-indikátor összekapcsolva, annál inkább hasonlítanak egymásra. Azt 

figyeltük meg, hogy egy csoportot alkotnak a meleg tavaszt és nyarat igénylı, de 

csapadékra nem igényes (1, 2, 21, 32, 41, 42, 43, 44, 51, 52) indikátorok (pl.: Sonchus 

fajok, Sorosporium holci-sorghi, Reseda lutea, Rhizoctonia bataticola, Elymus repens, 

Lathyrus tuberosus, Dociostaurus maroccanus). Másik nagy csoportba tartoznak az egész 

évben, tavasztól ıszig meleget és szárazságot igénylı (4, 22, 29, 34, 35, 36, 39) 

indikátorok (pl.: Puccinia sorghi, Melolontha fajok, Tetraneura ulmi, Helicoverpa 

armigera, Diabrotica virgifera virgifera, Zea mays). A harmadik csoportban a többi 

indikátor található, melyek tavaszi és/vagy nyári meleget és szárazságot igényelnek (pl.: 

Tanymecus dilaticollis, Nigrospora oryzae, Cynodon dactylon, Aphidideae fajok, 

Amaranthus fajok, Ostrinia nubilalis, Abutilon theophrasti). Az ábra alsó része (18. ábra 

b,) a dimenzió-redukálás (NMDS-módszer) utáni állapotot mutatja, az itt egy csoportba 

kerülı elemek pontosan ugyanazok, mint a magasabb dimenziós térben klaszter-analízissel 

elıállított csoportok elemei. 
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18.ábra: a, A havi klimatikus profil-indikátorok osztályozása a magyarországi városok Hadley Center A2-es 

szcenárió szerinti meteorológiai adatsorai alapján hierarchikus klaszter-analízissel b, A havi klimatikus 
profil-indikátorok ordinációja az osztályozással nyert csoportok rávetítésével, a magyarországi városok 

Hadley Center A2-es szcenárió szerinti meteorológiai adatsorai alapján, NMDS módszerrel 
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A dendrogram (19. ábra a,) a magyarországi városok Hadley Center A2-es 

szcenárió szerinti adatsorainak osztályozását mutatja. Az eredeti távolságérték helyett, 

olyan skálát mutat, ahol az értékek -8 és 0 közöttiek, de arányuk megfelel az eredetinek. 

Minél közelebbi szinten van két különbözı magyarországi város Hadley Center A2-es 

szcenárió szerinti adatsora összekapcsolva, annál inkább hasonlítanak egymásra.  

Az ábra alsó részén (19. ábra b,) a dimenzió-redukálás (NMDS-módszer) utáni 

állapot látható. E módszer alapján egy csoportba kerülı elemek pontosan ugyanazok, mint 

a magasabb dimenziós térben klaszter-analízissel elıállított csoportok elemei.  

A 20. ábrán és a 6. táblázatban a havi klimatikus profil-indikátorok és 

magyarországi városok sokéves meteorológiai adatsorainak „két utas” osztályozása látható. 

A sorok a havi klimatikus profil-indikátorok osztályozásával, az oszlopok pedig a 

magyarországi városok Hadley Center A2-es szcenárió szerinti adatsorainak 

osztályozásával alakítottuk elı. Az indikátorok közül a csak nulla értékeket tartalmazókat 

ebbıl az elemzésbıl kihagytuk, mert nem szolgáltak plusz információval. Azt állapítottuk 

meg, hogy az Alföldre esı városok esetében (Szolnok, Szeged) a meleg tavaszt és nyarat 

igénylı, de csapadékra nem igényes (1, 2, 21, 32, 41, 42, 43, 44, 51, 52) indikátorok (pl.: 

Sonchus fajok, Sorosporium holci-sorghi, Reseda lutea, Rhizoctonia bataticola, Elymus 

repens, Lathyrus tuberosus, Dociostaurus maroccanus) 84-100%-os relatív gyakoriságot 

mutattak. Az egész évben, tavasztól ıszig meleget és szárazságot igénylı (4, 22, 29, 34, 

35, 36, 39) indikátorok pedig 35-74%-os relatív gyakoriságot jeleztek (pl.: Puccinia 

sorghi, Melolontha fajok, Tetraneura ulmi, Helicoverpa armigera, Diabrotica virgifera 

virgifera, Zea mays). A Dunántúl észak-nyugati részére esı városok esetében 

(Zalaegerszeg és Mosonmagyaróvár) a meleg tavaszt és nyarat igénylı, de csapadékra nem 

igényes (1, 2, 21, 32, 41, 42, 43, 44, 51, 52) indikátorok (pl.: Sonchus fajok, Sorosporium 

holci-sorghi, Reseda lutea, Rhizoctonia bataticola, Elymus repens, Lathyrus tuberosus, 

Dociostaurus maroccanus) 74-100%-os relatív gyakoriságot mutattak. Az egész évben, 

tavasztól ıszig meleget és szárazságot igénylı (4, 22, 29, 34, 35, 36, 39) indikátorok 16-

74%-os relatív gyakoriságot mutattak (pl.: Puccinia sorghi, Melolontha fajok, Tetraneura 

ulmi, Helicoverpa armigera, Diabrotica virgifera virgifera, Zea mays). Az elızı két régió 

között átmeneti helyzető városok (Pécs, Miskolc, Kalocsa, Debrecen, Budapest, Siófok) az 

indikátorok szempontjából is átmenetet mutattak. A kukorica relatív gyakorisága az egész 

országban csupán 39-74%-ot jelzett, a Dunántúl nyugati részén érte el a legmagasabb, 61-

74%-os relatív gyakoriságot. 
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A városok az osztályozás és ordináció során felismert csoportjait eltérı színek 

felhasználásával egy térképen jelöltük be (21. ábra). A térképi ábrázolás lehetıséget teremt 

arra, hogy ezeket - a városcsoportok által felismerhetı régiókat - a klímaváltozást ábrázoló 

(GCM alapján készített) hıösszeg-térképpel (22. ábra) hasonlítsuk össze. A havi 

klimatikus profil-indikátorok alapján kapott városcsoportok térbeli elhelyezkedését (21. 

ábra) a klímatérképpel összehasonlítva azt állapítottuk meg, hogy a két alföldi város 

(Szeged és Szolnok) egy csoportot alkotnak, ezek a GCM szerinti hıösszeg-térképen is a 

legmelegebb területhez tartoznak. Külön csoportot alkot a két Dunántúl észak-nyugati 

részére esı város (Zalaegerszeg és Mosonmagyaróvár), ami a GCM szerinti hıösszeg-

térképen is a legalacsonyabb hıösszegő régiókban helyezkedik el. Mosonmagyaróvár és 

Zalaegerszeg a többi várostól elkülönül a (19. ábra szerint is), de jól megfigyelhetı a két 

város egymástól való jelentıs különbsége is, ami a GCM szerinti hıösszeg-térkép alapján 

jól értelmezhetı. A harmadik csoportban az elızı két régió között átmeneti helyzető 

városok (Pécs, Miskolc, Kalocsa, Debrecen, Budapest, Siófok) találhatók, amelyek 

„átmeneti” jellege a hıösszeg-térképen is megfigyelhetı.  
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19. ábra: a, A magyarországi városok Hadley Center A2-es szcenárió szerinti meteorológiai adatsorainak 

osztályozása a havi klimatikus profil-indikátorok alapján hierarchikus klaszter-analízissel b, A 
magyarországi városok Hadley Center A2-es szcenárió szerinti meteorológiai adatsorainak ordinációja az 

osztályozással nyert csoportok rávetítésével, a havi klimatikus profil-indikátorok alapján, NMDS módszerrel 
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20. ábra: A havi klimatikus profil-indikátorok és magyarországi városok Hadley Center A2-es szcenárió 

szerinti meteorológiai adatsorainak „két utas” osztályozása 
 
 
 

6. táblázat: A havi klimatikus profil-indikátorok és magyarországi városok Hadley Center A2-es szcenárió 
szerinti meteorológiai adatsorainak „két utas” osztályozási eredménye a hozzájuk tartozó havi klimatikus 

profil-indikátorok 
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21. ábra: Néhány magyarországi város HCA2 szcenárió szerinti adatsora, havi klimatikus profil-indikátorok 

alapján mutatott hasonlósági csoportjainak térbeli elhelyezkedése  
 
 
 
 

 
22. ábra: GCM alapján készített hıösszeg ábra (Harnos Zsolt, kézirat) 
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4.4. Debrecen historikus és modellezett (UKHI, UKLO, UKTR, HCA2, HCB2,  
 MCPA2, GF2, GF5, Base, Látókép) szcenáriók szerinti meteorológiai  
 adatsorainak összehasonlító értékelése a havi klimatikus profil-indikátorok  
 alapján 

A havi klimatikus profil-indikátorok Debrecen historikus és modellezett szcenáriók 

szerinti meteorológiai adatsoraira vonatkozó relatív gyakorisági táblázat elemzését is a Past 

statisztikai programcsomaggal végeztük el. Ez a táblázat az Appendixben található.  

A dendrogram (23. ábra a,) a havi klimatikus profil-indikátorok osztályozását 

mutatja. Azt figyeltük meg, hogy a meleg tavaszt és/vagy nyarat igénylı, de csapadékra 

nem igényes (1, 2, 21, 29, 41, 42, 43, 44, 51) indikátorok (pl.: Datura stramonium, 

Sonchus fajok, Sorosporium holci-sorghi, Reseda lutea, Elymus repens, Lathyrus 

tuberosus, Zea mays) egy nagy csoportba tartoznak és a meleg, száraz nyarat igénylı (32, 

34, 39, 52) indikátorokkal (pl.: Dociostaurus maroccanus, Tetraneura ulmi, Diabrotica 

virgifera virgifera, Rhizoctonia bataticola) lett összevonva. A meleg és száraz tavaszt 

és/vagy nyarat igénylı (4, 22, 25, 35, 36) indikátorokkal (pl.: Helicoverpa armigera, 

Gryllotalpa gryllotalpa, Melolontha fajok, Puccinia sorghi, Amaranthus fajok) lett 

összekapcsolva a tavasszal és nyáron meleget illetve változó csapadékot igénylı 

indikátorok (pl.: Nigrospora oryzae, Kabatiella zeae, Ustilago maydis, Abutilon 

theophrasti, Ostrinia nubilalis, Tanymecus dilaticollis, Ditylenchus dipsaci) csoportja. Az 

ábra alsó része (23. ábra b,) a dimenzió-redukálás (NMDS-módszer) utáni állapotot 

mutatja, az itt egy csoportba kerülı elemek pontosan ugyanazok, mint a magasabb 

dimenziós térben klaszter-analízissel elıállított csoportok elemei.  

A Debrecenre vonatkozó szcenáriók alapján készült modellfuttatásokat havi 

klimatikus profil-indikátorokkal értékelve és az eredmények alapján az adatsorokat 

osztályozva és ordinálva megállapíthattuk, hogy az adatsorok két nagy csoportra 

különülnek el (24. ábra a,). Az elsı csoportba a historikus debreceni adatok (Látókép) a 

múltbeli adatokra illesztett Base szcenárió, valamint az enyhe klímaváltozással számoló 

GF2, GF5, UKTR szcenáriók alkotják. A második csoportot a jelentıs klímaváltozással 

számoló egyensúlyi modellek (UKHI, UKLO) valamint a szintén jelentıs klímaváltozást 

mutató PRUDENCE projektbıl származó szcenáriók (HCA2, HCB2, MPA2) alkotják. A 

két nagy csoporton belül is jól értelmezhetı alcsoportok ismerhetıek fel. A szcenáriók elsı 

csoportján belül egymással nagy hasonlóságot mutat a Látókép és a Base adatsor, amely az 

összes többi szcenáriónál közelebb áll egymáshoz. Ez a tény igazolja, az alkalmazott 

modellek megbízhatóságát. A jelentısebb klímaváltozással számoló szcenárió csoporton 
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belül elkülönülnek egymástól a PRUDENCE projektbıl származó regionális adatsorok 

(HCA2, HCB2, MPA2) a régebbi egyensúlyi modellektıl (UKHI, UKLO). Az ordinációs 

ábrán (24. ábra b,), a fenti csoportosuláson kívül megfigyelhetı még, hogy az egyre 

nagyobb klímaváltozással számoló modellfuttatások egyre távolabb kerülnek a historikus 

bázis idıszak adataitól. Ez a kép igazolja számunkra, hogy az általunk alkalmazott havi 

klimatikus profil-indikátorok alkalmasak a modellfuttatásokban rejlı információ hatékony 

értékelésére.  

A 25. ábrán és a 7. táblázatban a havi klimatikus profil-indikátorok és Debrecenre 

vonatkozó szcenáriók meteorológiai adatsorainak „két utas” osztályozása látható. A sorok 

a havi klimatikus profil-indikátorok osztályozásával, az oszlopok pedig Debrecenre 

vonatkozó szcenáriók adatsorainak osztályozásával alakítottuk elı. A havi klimatikus 

profil-indikátorok közül a csak nulla értékeket tartalmazókat kihagytuk az elemzésbıl, 

mert nem rendelkeztek információval. Megállapítottuk, hogy a Base szcenárió nagy 

hasonlóságot mutat a Látókép historikus meteorológiai adataival. Ez azt bizonyítja, hogy a 

mai feltételekkel szimulált a Base szcenárió, megfelelı alapjául szolgál a többi 

szcenáriónak. Minden indikátor 0 és 24% közti relatív gyakoriságot mutatott a Base és a 

Látókép adatsoraira. A GF2, GF5 és UKTR szcenáriók esetében a meleg tavaszt és/vagy 

nyarat igénylı, de csapadékra nem igényes indikátorok (pl.: Datura stramonium, Sonchus 

fajok, Sorosporium holci-sorghi, Reseda lutea, Elymus repens, Lathyrus tuberosus) 19-

94%-os relatív gyakoriságot jeleztek. A meleg és száraz nyarat igénylı indikátorok (pl.: 

Dociostaurus maroccanus, Tetraneura ulmi, Diabrotica virgifera virgifera, Rhizoctonia 

bataticola) 0-39%-os relatív gyakorisággal jelentkeztek ezen szenáriók esetében. A meleg 

és száraz tavaszt és/vagy nyarat igénylı indikátorok (pl.: Helicoverpa armigera, 

Gryllotalpa gryllotalpa, Amaranthus fajok, Melolontha fajok, Puccinia sorghi) 0-19%-os 

relatív gyakoriságot mutattak. Az UKHI, UKLO, HCA2, HCB2, MPA2 szcenáriók 

esetében a meleg tavaszt és/vagy nyarat igénylı, de csapadékra nem igényes indikátorok 

(pl.: Datura stramonium, Sonchus fajok, Sorosporium holci-sorghi, Reseda lutea, Elymus 

repens, Lathyrus tuberosus) 32-100%-os relatív gyakorisággal fordultak elı. A meleg és 

száraz tavaszt és/vagy nyarat igénylı indikátorok (pl.: Helicoverpa armigera, 

Melanogryllus desertus, Amaranthus fajok, Melolontha fajok, Puccinia sorghi) 13-48%-os 

relatív gyakoriságot mutattak. A kukorica (Zea mays) relatív gyakorisága a historikus és 

modellezett szcenáriókra 45-90%-ot jelzett. 
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23. ábra: a,  A havi klimatikus profil-indikátorok osztályozása a Debrecen historikus és modellezett 

szcenáriók szerinti meteorológiai adatsorai alapján hierarchikus klaszter-analízissel b, A havi klimatikus 
profil-indikátorok ordinációja az osztályozással nyert csoportok rávetítésével, a Debrecen historikus és 

modellezett szcenáriók szerinti meteorológiai adatsorai alapján, NMDS módszerrel 
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24. ábra: a, Debrecen historikus és modellezett szcenáriók szerinti meteorológiai adatsorainak osztályozása a 

havi klimatikus profil-indikátorok alapján hierarchikus klaszter-analízissel b, Debrecen historikus és 
modellezett szcenáriók szerinti meteorológiai adatsorainak ordinációja az osztályozással nyert csoportok 

rávetítésével, a havi klimatikus profil-indikátorok alapján, NMDS módszerrel 
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25. ábra: A havi klimatikus profil-indikátorok és Debrecen historikus és modellezett szcenáriók szerinti 

meteorológiai adatsorainak „két utas” osztályozása 
 

7. táblázat: A havi klimatikus profil-indikátorok és Debrecen historikus és modellezett szcenáriók szerinti 
meteorológiai adatsorainak „két utas” osztályozási eredménye a hozzájuk tartozó havi klimatikus profil-

indikátorokkal  
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5. TÉZISEK 

 
A magyarországi városok historikus meteorológiai adatait havi klimatikus profil-

indikátorokkal vizsgálva megállapítottuk, hogy: 

1. a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl déli részére esı városok (Kecskemét, Békéscsaba, 

Szeged, Szolnok, Budapest), amelyek az országon belül a legmagasabb évi átlagos 

globálsugárzással, évi középhımérséklettel, a nyári- és hıségnapok legmagasabb 

éves számával, ugyanakkor a legalacsonyabb októberi csapadékösszeggel 

jellemezhetık, 0 és 14% közötti relatív gyakoriságot mutattak a csapadékigényes 

indikátorok (pl.: Oscinella frit, Sclerophora macrospora, Zabrus tenebrioides, 

Polyphilla fullo), valamint 12-33%-os relatív gyakoriságot jeleztek a meleg nyarat 

és ıszt igénylı, de csapadékra nem igényes indikátorok (pl.: Tetraneura ulmi, 

Reseda lutea, Sonchus fajok, Sorosporium holci-sorghi, Rhizoctonia bataticola) 

szempontjából. 

2. a Dunántúl nyugati és a középhegységek északi területére esı városok (Miskolc, 

Gyır, Pápa, Balassagyarmat, Kaposvár, Szombathely, Zalaegerszeg),  amelyek az 

országon belül a legalacsonyabb évi átlagos globálsugárzással, évi 

középhımérséklettel, a nyári- és hıségnapok legkevesebb éves számával, 

ugyanakkor a legmagasabb októberi csapadékösszeggel jellemezhetık, 7-43%-os 

relatív gyakoriságot mutattak a hideg, csapadékos tavaszt és csapadékos nyarat 

igénylı indikátorok vonatkozásában (pl.: Oscinella frit, Sclerophora macrospora, 

Zabrus tenebrioides, Polyphilla fullo).  

3. az elızı két régió között átmeneti helyzető városok (Pécs, Martonvásár, Tatabánya, 

Iregszemcse, Debrecen, Kompolt, Nyíregyháza) az indikátorok szempontjából is 

átmenetet mutattak. 

4. a kukorica klimatikus profilindikátora minden városra 71-93%-os relatív 

gyakorisággal fordult elı. 

 

A magyarországi városok Hadley Center A2-es szcenárió szerinti meteorológiai 

adatsorait vizsgálva megállapítottuk, hogy: 

5. az Alföldre esı városok (Szolnok, Szeged) a meleg tavaszt és nyarat igénylı, de 

csapadékra nem igényes indikátorok (pl.: Sonchus fajok, Sorosporium holci-sorghi, 

Reseda lutea, Rhizoctonia bataticola, Elymus repens, Lathyrus tuberosus, 
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Dociostaurus maroccanus) vonatkozásában 84-100%-os relatív gyakoriságot 

mutattak. Az egész évben, tavasztól ıszig meleget és szárazságot igénylı 

indikátorok 35-74%-os relatív gyakoriságot jeleztek (pl.: Puccinia sorghi, 

Melolontha fajok, Tetraneura ulmi, Helicoverpa armigera, Diabrotica virgifera 

virgifera), a potenciális kártételi veszélyhelyzetek kockázata tehát mindkét esetben 

a historikus viszonyoknál nagyobbra várható. 

6. a Dunántúl észak-nyugati részére esı városok (Zalaegerszeg és Mosonmagyaróvár) 

a jövıben a legkisebb hıösszeggel lesznek jellemezhetıek. A meleg tavaszt és 

nyarat igénylı, de csapadékra nem igényes indikátorok (pl.: Sonchus fajok, 

Sorosporium holci-sorghi, Reseda lutea, Rhizoctonia bataticola, Elymus repens, 

Lathyrus tuberosus, Dociostaurus maroccanus) 74-100%-os relatív gyakoriságot 

mutattak. Az egész évben, tavasztól ıszig meleget és szárazságot igénylı 

indikátorok 16-71%-os relatív gyakoriságot jeleztek (pl.: Puccinia sorghi, 

Melolontha fajok, Tetraneura ulmi, Helicoverpa armigera, Diabrotica virgifera 

virgifera). A potenciális kártételi veszélyhelyzetek kockázata tehát elsısorban a 

melegigényes, de csapadékot nem igénylı fajok várható a historikus viszonyoknál 

jelentısen nagyobbra. 

7. az elızı két régió között átmeneti helyzető városok (Pécs, Miskolc, Kalocsa, 

Debrecen, Budapest, Siófok) az indikátorok szempontjából is átmenetet mutattak. 

8. a kukorica profil-indikátornak megfelelı évek relatív gyakorisága az egész 

országban csupán 39-74%-ot mutatott. A Dunántúl nyugati részén érte el a 

legmagasabb, 61-74%-os relatív gyakoriságot. Ami azt is elırejelzi, hogy a 

kukoricában várható abiotikus károk kockázata is nıni fog. 

 

Debrecen historikus és modellezett szcenáriók szerinti meteorológiai adatsorait 

vizsgálva megállapítottuk, hogy: 

9. a Base nevezető szcenárió nagy hasonlóságot mutatott a Látókép historikus 

meteorológiai adataival. Ez azt bizonyítja, hogy a mai feltételekkel szimulált a Base 

szcenárió, megfelelı alapjául szolgál a többi szcenáriónak. Minden indikátor 0 és 

24% közti relatív gyakoriságot mutatott a Base és a Látókép adatsoraira, a kukorica 

kivételével. 

10.  a GF2, GF5 és UKTR szcenáriók esetében az egész évben meleget igénylı, de 

csapadékra nem igényes indikátorok (pl.: Datura stramonium, Sonchus fajok, 

Sorosporium holci-sorghi, Reseda lutea, Elymus repens, Lathyrus tuberosus) 19-
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94%-os relatív gyakoriságot mutattak. A meleg és száraz nyarat igénylı indikátorok 

(Dociostaurus maroccanus, Tetraneura ulmi, Diabrotica virgifera virgifera, 

Rhizoctonia bataticola) 0-39%-os relatív gyakorisággal fordultak elı. A meleg és 

száraz tavaszt és/vagy nyarat igénylı indikátorok (pl.: Helicoverpa armigera, 

Melanogryllus desertus, Gryllotalpa gryllotalpa, Amaranthus fajok, Melolontha 

fajok, Puccinia sorghi) 0-19%-os relatív gyakoriságot jeleztek. A potenciális 

kártételi veszélyhelyzetek gyakoriságai szempontjából, tehát csupán enyhe 

kockázat növekedést írtunk le. 

11. az UKHI, UKLO, HCA2, HCB2, MPA2 szcenáriók esetében az egész évben 

meleget igénylı, de csapadékra nem igényes indikátorok (pl.: Datura stramonium, 

Sonchus fajok, Sorosporium holci-sorghi, Reseda lutea, Elymus repens, Lathyrus 

tuberosus) 71-100%-os relatív gyakoriságot mutattak. A meleg és száraz nyarat 

igénylı indikátorok (Dociostaurus maroccanus, Tetraneura ulmi, Diabrotica 

virgifera virgifera, Rhizoctonia bataticola) 13-97%-os relatív gyakorisággal 

fordultak elı. A meleg és száraz tavaszt és/vagy nyarat igénylı indikátorok (pl.: 

Helicoverpa armigera, Melanogryllus desertus, Gryllotalpa gryllotalpa, 

Amaranthus fajok, Melolontha fajok, Puccinia sorghi) 13-48%-os relatív 

gyakoriságot jeleztek. A század végére tehát a melegigényes, de csapadékban nem 

igényes fajok által okozott potenciális kártételi veszélyhelyzetek kockázatának 

jelentıs emelkedésével kell számolni. 

12. a kukorica (Zea mays) profil-indikátornak megfelelı évek relatív gyakorisága 

modellezett szcenáriókra 45-87%-ot mutattak. Az abiotikus károk kockázata tehát 

várhatóan növekszik, ez a növekedés azonban Debrecen esetén inkább csak a 

század végére várható (HCA2, HCB2).   
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6. DISZKUSSZIÓ 

6.1. Interpretáció 

A havi klimatikus profil-indikátorok definiálása során a szakirodalomban fellelhetı 

sokszor nem kielégítıen ismert klimatikus igényekre vonatkozó információkat győjtöttük 

össze és szintetizáltuk. Az összegyőjtött adatok számszerősítése során újabb 

feltételezésekkel kellett élnünk. Az ily módon nyert indikátorok az általunk elérhetı 

legjobb információforrást jelentik, mindazonáltal az eredmények interpretálása a fenti okok 

miatt óvatosságot igényel. A tézisekben szereplı megállapításokhoz kiegészítı 

értelmezésként az alábbiak megjegyzése szükséges: 

� Az általunk alkalmazott havi klimatikus profil-indikátorok a két 

legfontosabb agro-ökológiai tényezıvel, a hımérséklettel és csapadékkal 

jellemzik az egyes élılények igényeit. Ebbıl következıen, nyilvánvalóan 

nem veszik figyelembe a klímaváltozással megváltozó légköri CO2 szint, 

valamint a sugárzási viszonyokban megfigyelhetı esetleges változások 

direkt hatásait. 

� A havi klimatikus profil-indikátorok értékelése során abból a hallgatólagos 

feltételezésbıl indultunk ki, hogy az általunk vizsgált kórokozó-, kártevı- 

és gyomfajok idıjárással kapcsolatos viselkedése nem fog megváltozni. Ez 

a feltételezés természetesen nem megalapozott, hiszen az élılények 

fiziológiai, fenológiai, biokémiai, egyedfejlıdési jellegő akklimatizációra, 

valamint populációgenetikai szintő adaptációra is képesek. 

� A fentiekbıl következıen a historikus adatok és jövıbeni klímák profil-

indikátorokkal való összehasonlítása során csupán a relatív gyakoriságok 

emelkedésének van szakmai jelentısége. A relatív gyakoriság emelkedése 

ugyanis ez esetben azt jelenti, hogy a potenciális kártételi veszélyhelyzetek 

gyakorisága még akkor is megnı, ha a növények alkalmazkodó képességét 

nem vesszük figyelembe. A relatív gyakoriság csökkenése vagy stagnálása 

ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a kérdéses vészhelyzet kockázata nem 

fokozódhat.  
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6.2. Irodalmi adatokkal való összevetése 

A szakirodalmi adatok alapján a C3-as növények sokkal érzékenyebben reagálnak a 

megnövekedett szén-dioxid hatására, mint a C4-es növények (Fuhrer, 2003). Saját 

vizsgálataink szerint a C4-es kukorica havi klimatikus profil-indikátora volt az egyetlen, 

amely magas jelenlegi relatív gyakoriságról, jelentıs csökkenést mutat a klímaváltozással, 

bár a csökkenések interpretációja nehézkesebb, mint a növekedéseké, hiszen itt nem tudjuk 

figyelembe venni a kukorica fenológiai akklimatizációjának lehetıségét, valamint a 

növénynemesítés adaptációs hatását sem. A megfigyelt eredményeink mégis a kukoricában 

elıforduló abiotikus károsodások (direkt klimatikus hatás) kockázatának növekedését 

mutatják. Több C3-as és C4-es gyomnövénynél azonban a havi klimatikus profil-

indikátoraiknak megfelelı évek relatív gyakoriságainak jelentıs emelkedése figyelhetı 

meg a jelenlegi alacsony értékrıl akár 90-100%-ig is. Eredményeink, a szakirodalmi 

információval együtt felhívják a figyelmet arra, hogy a kukorica kompetíciós képessége 

számos C4-es növény mellett, a szén-dioxid direkt hatása következtében különösen a C3-as 

növényekkel szemben romlik drasztikusan. A C3-as növények közül ebbıl a szempontból 

kiemelendı az (1, 43, 45 indikátoroknak megfelelı) Elymus repens, Abutilon theophrasti, 

Datura stamonium gyomfajok, de jelentıs növekedéssel számolhatunk a C4-es növények 

közé tartozó (1, 25, 37) Sorghum halapense, Amaranthus retroflexus, Echinochloa crus-

galli gyomfajokkal.  A fentiek közül az Elymus repens, Datura stramonium, Sorghum 

halapense, Amaranthus retroflexus, Echinochloa crus-galli már a múltban is a kukorica 

legfontosabb gyomnövényei közé tartozott (Bihari et al., 1982).  

A kukorica egyik legfontosabb állati kártevıje az Ostrinia nubilalis, a 

kukoricamoly lárvájának fejlıdése hıösszeg függı, magasabb hımérsékleten gyorsabban 

fejlıdik ki (Trnka et al., 2007). Saját eredményeink szerint a kukoricamolyt jellemzı 33-as 

indikátornak megfelelı évek a magyarországi városok historikus adatsorokban 0 és 2% 

közötti relatív gyakorisággal, a magyarországi városok HCA2 szcenárió szerinti 

adatsoraiban viszont 6-39%-kal jelentkezik. A debreceni esettanulmány alapján 

megállapítható, hogy a kukoricamollyal összefüggı potenciális kártételi veszélyhelyzetek 

gyakorisága elsısorban a jelentısebb klímaváltozással számoló szcenáriók szerint (UKLO, 

UKHI, HCA2, HCB2, MPA2) a század végére válik jelentıssé.  

Hazánkban 1995-ben megjelent kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera) 

sikeres európai akklimatizációja a közép-európai száraz, arid klimatikus viszonyoknak 

köszönhetı (Keszthelyi et al., 2007). Saját vizsgálatunk szerint a kukoricabogár 
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indikátorának megfelelı évek a magyarországi városok HCA2 szcenárió adatsoraiban 52 

és 74% közötti relatív gyakorisággal jelentkezik. A debreceni esettanulmány alapján 

megállapítható, hogy az amerikai kukoricabogárral kapcsolatos potenciális kártételi 

veszélyhelyzetek kockázata a szcenáriók szerint a század végére tekintélyessé válik.  

A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera, 36-os indikátor) 1993 óta 

rendszeres, az aszályos években pedig komoly kártevıje a magyar mezıgazdaságnak 

(Szeıke, 2007). Saját eredményeink szerint a gyapottok-bagolylepke indikátorának 

megfelelı évek a magyarországi városok HCA2 szcenárió adatsoraiban 16-48%-os relatív 

gyakoriságot mutat. A debreceni esettanulmány alapján megállapítható, hogy a gyapottok-

bagolylepkével összefüggı potenciális kártételi veszélyhelyzetek kockázata a jelentısebb 

klímaváltozással számoló szcenáriók szerint a század végére szintén jelentıssé válik.  

A növénypatogén mikroorganizmusok szempontjából a mérsékelt övben elsısorban 

az ıszi, téli és tavaszi alacsony hımérséklet tekinthetı korlátozó tényezınek. A nyári 

idıszakban pedig a csapadék a legfontosabb tényezı (Fuhrer, 2003, Boland et al., 2004). 

Saját vizsgálataink szerint a kukorica kórokozói közül a (4, 5, 51, 52, 55) profil-

indikátoroknak megfelelı Kukorica csíkos mozaik vírus (Maize dwarf mosaic potyvirus), 

kukoricarozsda (Puccinia sorghi), rostos üszög (Sorosporium holci-sorghi), szürke 

szárkorhadás (Rhizoctonia bataticola), nigrospórás száraz korhadás (Nigrospora oryzae) 

kórokozókkal kapcsolatos potenciális kártételi veszélyhelyzetek kockázata fog jelentısen 

emelkedni. A rostos üszög esetében ez a növekedés a század végére eléri a 100%-ot.  

 

6.3. Kitekintés 

Az elvégzett kutatáshoz képest jelentıs továbblépést jelentene, ha az 

összehasonlítandó klímák vonatkozásában, nemcsak a historikus adatok és a 

modellfuttatások körülbelül 30 éves adatsorait tekintenénk, hanem alkalmas 

klímagenerátor megválasztásával a potenciális kártételi veszélyhelyzetek valószínőségét, 

Monte Carlo - szimuláció segítségével becsülnénk meg. 

Szintén jelentıs elırelépés lenne, ha a klimatikus profil-indikátorok módszertanát a 

fenológiai modellezés módszereivel (pl.: hıösszeg-modellek) összekapcsolva a kártevık, 

kórokozók és gyomok fenológiai akklimatizációját is figyelembe vennénk.  

A kapott eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy melyek azok a gyom, 

kártevı, kórokozó csoportok, amelyekkel kapcsolatban a klimatikusan potenciális kártételi 
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veszélyhelyzetek valószínősége a klímaváltozás hatására növekedhet. A növényvédelmi 

stratégiák kialakításában mindezeket célszerő figyelembe venni. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

A klímaváltozásnak a kukorica ökoszisztémájára gyakorolt hatásával és ebbıl 

következıen növényvédelmi szempontból fontos potenciális kártételi veszélyhelyzetek 

kockázatának változásaival kapcsolatos kutatásoknak több alternatív módszertana 

lehetséges, a módszerek korlátjai is különbözıek. A fajonkénti modellezés alkalmazása 

nem lehetséges módszer, hiszen csak a kukorica modellezése - bár eléggé ismert kultúra és 

már léteznek kukorica-szimulációs modellcsaládok, még így - is nagy kihívást jelent a 

kutatók számára.  A károsítók múltbéli felvételezett adatainak statisztikai elemzése szintén 

nem adna valós eredményeket, hiszen az 50-es, 60-as és 70-es éveket a túlzott vegyszeres, 

késıbb pedig az elırejelzésen alapuló védekezés jellemezte. Kutatásunk során a hazai 

szakirodalom áttekintésével összegyőjtöttük a kukorica kultúrában elıforduló kártevıket, 

kórokozókat és gyomnövényeket, valamint ezek ökológiai igényeit, melyekbıl havi 

klimatikus profil-indikátorokat hoztunk létre. Ezen havi klimatikus profil-indikátorok 

alapján összehasonlító értékelést végeztünk a magyarországi városok sokéves adatsoraira, 

és szcenáriók szerinti adatsoraira. A klimatikus profil-indikátor fogalmát saját módszertani 

kutatásaink során vezettük be. Klimatikus profil-indikátor alatt egy meghatározott élılény 

klimatikus igényeinek szezonális mintázatát értjük.  A dolgozathoz vezetı kutatómunka 

során célul tőztük ki a magyarországi kukorica ökoszisztémában potenciálisan elıforduló 

kártevık, kórokozók és gyomnövények klimatikus igényeire vonatkozó szakirodalmi 

megállapítások szintézisét, ez alapján havi klimatikus profil-indikátorok definiálását, és a 

potenciális kártételi veszélyhelyzetek relatív gyakoriságainak összehasonlító értékelését, a 

kockázatok megítéléséhez. A magyarországi városok historikus meteorológiai adatait havi 

klimatikus profil-indikátorokkal vizsgálva megállapítottuk, hogy a Duna-Tisza köze és a 

Tiszántúl déli részére esı városok, amelyek az országon belül a legmagasabb évi átlagos 

globálsugárzással, évi középhımérséklettel, a nyári- és hıségnapok legmagasabb éves 

számával, ugyanakkor a legalacsonyabb októberi csapadékösszeggel jellemezhetık, a 

csapadékigényes indikátorok 0 és 14% közötti, míg a meleg nyarat és ıszt igénylı, de 

csapadékra nem igényes indikátorok 12-33%-os relatív gyakoriságot mutattak. A 

magyarországi városok Hadley Center A2-es szcenárió szerinti meteorológiai adatsorait 

vizsgálva megállapítottuk, hogy az Alföldre esı városok a meleg tavaszt és nyarat igénylı, 

de csapadékra nem igényes indikátorok vonatkozásában 84-100%-os relatív gyakoriságot 

jeleztek, az egész évben, tavasztól ıszig meleget és szárazságot igénylı indikátorok 35-

74%-os relatív gyakoriságával szemben, a potenciális kártételi veszélyhelyzetek kockázata 
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tehát mindkét esetben a historikus viszonyoknál nagyobbra várható. A Dunántúl észak-

nyugati részére esı városok a jövıben a legkisebb hıösszeggel lesznek jellemezhetıek. A 

meleg tavaszt és nyarat igénylı, de csapadékra nem igényes indikátorok 74-100%-os 

relatív gyakoriságot mutattak a HCA2 szcenáriója esetén, az egész évben, tavasztól ıszig 

meleget és szárazságot igénylı indikátorok 16-71%-os relatív gyakoriságával szemben. A 

potenciális kártételi veszélyhelyzetek kockázata tehát elsısorban a melegigényes, de 

csapadékot nem igénylı fajok várható a historikus viszonyoknál jelentısen nagyobbra. A 

kukorica profil-indikátornak megfelelı évek relatív gyakorisága az egész országban csupán 

39-74%-ot mutatott a HCA2 szcenáriója szerint a historikus 71-93%-kal szemben, ami azt 

mutatja, hogy a kukoricában várható abiotikus károk kockázata is nıni fog. Eredményeink, 

a szakirodalmi információval együtt felhívják a figyelmet arra, hogy a kukorica 

kompetíciós képessége számos C4-es növény mellett, a szén-dioxid direkt hatása 

következtében különösen a C3-as növényekkel szemben romlik drasztikusan. A C3-as 

növények közül ebbıl a szempontból kiemelendı az Elymus repens, Abutilon theophrasti, 

Datura stamonium gyomfajok, de jelentıs növekedéssel számolhatunk a C4-es növények 

közé tartozó Sorghum halapense, Amaranthus retroflexus, Echinochloa crus-galli 

gyomfajok esetében is.  A kukorica három legfontosabb állati kártevıje a kukoricamoly 

(Ostrinia nubilalis), az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera) és a 

gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera). Saját eredményeink szerint a három 

kártevı a magyarországi városok HCA2 szcenárió szerinti adatsoraiban 6-39% (Ostrinia 

nubilalis), 52-74% (Diabrotica virgifera virgifera) és 16-48%-os (Helicoverpa armigera) 

relatív gyakoriságot jeleznek. A debreceni esettanulmány alapján megállapítottuk, hogy a 

mindhárom kártevıvel összefüggı potenciális kártételi veszélyhelyzetek gyakorisága a 

jelentısebb klímaváltozással számoló szcenáriók szerint a század végére jelentıssé válnak. 

A növénypatogén mikroorganizmusok szempontjából a mérsékelt övben elsısorban az 

ıszi, téli és tavaszi alacsony hımérséklet tekinthetı korlátozó tényezınek. A nyári 

idıszakban pedig a csapadék a legfontosabb tényezı. Eredményeink szerint a kukorica 

kórokozói közül a kukorica csíkos mozaik vírus (Maize dwarf mosaic potyvirus), 

kukoricarozsda (Puccinia sorghi), rostos üszög (Sorosporium holci-sorghi), szürke 

szárkorhadás (Rhizoctonia bataticola), nigrospórás száraz korhadás (Nigrospora oryzae) 

kórokozókkal kapcsolatos potenciális kártételi veszélyhelyzetek kockázata fog jelentısen 

emelkedni. A rostos üszög esetében ez a növekedés a század végére eléri a 100%-ot.  
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10. APPENDIX 
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1. melléklet: A havi klimatikus profil-indikátorok magyarországi városok sokéves meteorológiai adatsorára 
vonatkozó relatív gyakorisági táblázata (Bp-Budapest, Pé-Pécs, Ke-Kecskemét, Bé-Békéscsaba, Mi-Miskolc, 
Sze-Szeged, Ma-Martonvásár, Gy-Gyır, De-Debrecen, Ko-Kompolt, Ta-Tatabánya, Ba-Balassagyarmat, Ka-

Kaposvár, Ny-Nyíregyháza, Szo-Szolnok, Ir-Iregszemcse, Szh-Szombathely, Pá-Pápa, Za-Zalaegerszeg) 
  Bp Pé Ke Bé Mi Sze Ma Gy De Ko Ta Ba Ka Ny Szo Ir Szh Pá Za 

1 7 7 10 7 2 7 2 2 7 2 5 0 7 5 7 7 0 2 2 
2 5 5 5 5 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

3 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

4 5 5 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 

5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 5 2 0 0 5 5 2 5 5 0 10 2 7 10 2 0 2 2 0 

18 0 10 0 0 12 0 0 0 5 2 0 5 5 7 0 0 2 0 5 

19 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 2 0 2 

20 2 2 7 2 7 2 2 0 5 5 0 0 0 0 2 0 0 2 0 

21 10 5 10 5 2 5 2 0 5 2 5 2 2 2 10 2 0 0 0 

22 2 0 5 5 2 5 5 2 5 5 2 2 2 7 7 2 0 2 0 

23 0 19 10 7 14 5 14 10 14 5 7 17 24 12 14 17 17 12 24 

24 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 81 79 86 90 86 90 81 90 90 88 81 76 71 83 93 74 81 83 74 

30 0 19 5 5 17 10 7 7 12 7 7 12 21 17 10 14 26 14 24 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

32 5 0 7 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 5 0 0 0 0 

33 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 17 14 17 17 2 19 12 5 14 14 12 0 7 7 12 10 0 2 0 

35 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

41 31 17 31 33 12 26 19 14 29 26 14 10 12 24 33 17 0 12 7 

42 17 12 19 24 5 12 10 7 17 17 7 5 7 14 21 10 0 5 2 

43 21 29 29 24 5 29 19 10 19 14 17 7 17 5 19 12 5 10 7 

44 17 12 12 14 2 19 10 5 7 7 5 2 5 2 12 5 0 7 0 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 5 7 0 0 2 2 2 0 0 2 2 10 5 0 0 2 5 5 10 

51 33 31 40 31 12 31 24 17 24 26 19 7 14 21 36 26 5 14 2 

52 17 19 31 21 7 19 10 5 12 14 10 5 0 12 19 19 5 7 2 

53 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 12 26 10 14 26 12 14 24 26 17 19 26 24 19 12 12 38 29 43 

55 2 5 0 5 0 5 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 5 5 
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2. melléklet: A havi klimatikus profil-indikátorok magyarországi városok Hadley Center A2-es szcenáriójára 
vonatkozó relatív gyakoriságai (De-Debrecen, Bp-Budapest, Ka-Kalocsa, Mi-Miskolc, Mo-

Mosonmagyaróvár, Pé-Pécs, Si-Siófok, Sze-Szeged, Szo-Szolnok, Za-Zalaegerszeg) 
  De Bp Ka Mi Mo Pé Si Sze Szo Za 

1 94 90 97 87 84 97 97 100 97 97 

2 94 90 97 87 84 97 97 100 97 97 

3 6 10 10 10 16 10 6 6 10 29 

4 26 39 29 29 16 26 32 39 35 19 

5 6 6 10 6 3 3 6 16 13 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 3 6 6 3 3 3 6 13 10 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 3 10 0 6 6 6 10 3 3 13 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 3 6 6 3 3 3 6 13 10 0 

21 94 90 97 90 84 97 97 100 97 97 

22 29 45 39 35 16 29 39 55 45 19 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 13 10 10 3 13 10 10 16 13 10 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 45 48 58 52 74 39 45 52 52 61 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 81 87 87 77 74 87 90 90 84 94 

33 16 16 13 6 16 23 26 16 10 39 

34 55 52 55 52 39 45 48 58 61 32 

35 48 52 55 45 39 45 48 58 61 32 

36 29 32 26 29 19 19 29 42 48 16 

37 13 13 13 10 3 16 13 23 16 13 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 65 71 68 52 58 68 74 74 71 71 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 100 100 100 100 97 100 100 100 100 100 

42 100 100 100 100 97 100 100 100 100 100 

43 97 97 100 97 94 100 100 100 100 100 

44 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

45 13 13 13 10 3 16 13 23 16 13 

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

52 97 97 97 97 94 97 97 97 97 100 

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 3 6 6 10 10 13 6 3 10 19 
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3. melléklet: A havi klimatikus profil-indikátorok Debrecen historikus és modellezett szcenárióira vonatkozó 
relatív gyakoriságai 

 Látókép Base GF2 GF5 UKHI UKLO UKTR HCA2 HCB2 MPA2 

1 5 3 19 68 100 100 26 94 71 84 

2 0 0 6 32 97 100 0 94 71 84 

3 0 0 0 6 3 26 3 6 13 19 

4 0 0 3 13 48 16 3 26 16 13 

5 0 0 0 6 3 0 0 6 3 3 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 5 3 3 3 3 6 6 3 3 6 

18 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 14 0 6 0 0 0 0 3 10 3 

21 0 0 6 32 97 100 94 94 84 90 

22 0 3 3 19 42 10 6 29 19 13 

23 10 10 10 0 0 0 6 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 84 97 0 13 0 6 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 71 90 84 84 71 87 87 45 58 87 

30 5 3 3 0 0 0 3 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 0 0 0 3 55 16 3 81 77 45 

33 0 0 0 0 6 10 3 16 23 10 

34 5 16 23 39 65 29 32 55 45 32 

35 0 0 0 3 35 3 0 48 39 26 

36 0 0 0 3 35 0 0 29 32 16 

37 0 0 0 0 16 29 0 13 0 0 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 0 0 6 3 42 13 13 65 65 35 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 14 10 45 58 97 100 32 100 100 100 

42 10 3 26 45 97 100 26 100 100 100 

43 5 13 61 74 97 100 71 97 94 100 

44 5 6 45 90 94 100 61 100 94 97 

45 0 0 0 0 16 29 0 13 0 0 

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 24 13 48 68 100 100 45 100 100 100 

52 10 3 32 23 71 35 32 97 97 68 

53 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 

54 5 13 3 16 0 13 3 0 0 3 

55 0 3 3 6 0 13 3 3 13 13 
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