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Éghajlat

Az éghajlati rendszerek

kölcsönhatásából eredő

állapotok (fizikai, kémiai 

és biológiai) összessége.



Éghajlatváltozás
• A éghajlat változik. Az éghajlat mindig is változott. 

• E változás azonban nagyon „kaotikus” és „lassú”, ezért 
„állandónak” érezzük.   



Antroposzféra (európai ember) ↔ 

éghajlat

Fosszilis tüzelőanyagok 
égetése (CO2)

Időjárás-ingadozás, tengeri 
vízszint-emelkedés



Európai ember ↔ kínai ember

• Járványok (pestis: 
Európa, 1347), 

• Háborúk 
(Mongolok 
inváziója, Ming 
dinasztia bukása 
utáni 
polgárháború)



Európai ember: mezőgazdasági 

forradalom

Drága
44.2% Olcsó

max. 3-4%



Európai ember ↔ antroposzféra

• A kis jégkorszak szélsőséges időjárásáért 
(késői fagyok, hosszan tartó esőzések, váratlan 
nyári jégesők, ismétlődő rossz termés, 
terméskiesés és más „ördögi bajok”) a 
boszorkányok a felelősek.

• A boszorkányokkal az volt a baj, hogy 
bűntetteiket titokban követték el, és 
bűnösségüket nemigen lehetett bizonyítani.

• Ezért játszott a boszorkányperekben a 
kínvallatás központi szerepet.



Boszorkányüldözés korszaka

• A boszorkányüldözés a 

kis jégkorszak 

legrosszabb éveiben, 

az 1600-as évet 

megelőző és azt követő 

évtizedekben érte el 

tetőpontját Közép-

Európában.

a kor képmotívumai



Boszorkányüldözés korszaka

• 1626 május, 
Franciaország, Rajna-
vidék: …az emberek 
ezreit vetették máglyára a 
boszorkányság vádjával, 
és nemcsak alsó 
rétegbeli asszonyokat, 
hanem városi 
tanácsnokokat egész 
családjukkal, 
polgármestereket és 
olykor még nemeseket és 
teológusokat is. 

boszorkány égetés



Európai ember ↔ antroposzféra

• A légkörtant, mint tudományos diszciplínát, európai 
emberek alkották meg. 

1) Manheimi társaság: Societas Meteorologica Palatina

2) Bergeni iskola (Vilhelm Bjerknes); Bjerknes, 1904: 
Das Problem der Wettervorhersage, betrachtet von 
Standpunkt der Mechanik und Physik. Itt Bjerknes 
vázolja a modern időjárástan elméleti alapjait
egyetlenegy egyenlet bemutatása nélkül. 



A modern meteorológia születése

• Gramelsberger, G., 

2009: Conceiving 

Meteorology as the 

exact science of the

atmosphere: Vilhelm 

Bjerknes´s paper of 

1904 as a milestone. 

MetZet Classic 

Papers



A leíró éghajlat-osztályozás európai 

gyökerei 
• Thornthwaite a Köppen-féle

éghajlat-osztályozás 
kritikájaként bevezeti a 
potenciális 
evapotranszspiráció fogalmát. 

• Ez alapján  megalkotja a saját 
éghajlat-osztályozását 
(Thornthwaite, 1931; 1933; 
1948).

• Feddema éghajlat-
osztályozása a Thornthwaite-
féle éghajlat-osztályozás 
felhasználó-barát változata 
(classroom setting version)  



A leíró éghajlat-osztályozás 

születése

• 1931



A leíró-éghajlat-osztályozás 

tökéletesítése

• Feddema (2005), 
Mather tanítványa, az 
Essenwanger-féle 
kritériumoknak 
leginkább megfelelő, 
XXI. századi éghajlat-
osztályozója.  





A leíró éghajlat-osztályozás alapelvei

• Év: hő- és vízellátottság jellemzése

• Szezonálitás: mi ingadozik (a hő- vagy a vízellátottság, 
vagy mindkettő); mennyire ingadozik (az ingadozás 
mértékének jellemzése)  

A növényzet növekedése szempontjából a legfontosabb fizikai 

tulajdonságok a hő- és vízellátottság.



Éghajlat, év, XX. sz.

1901-1930 1971-2000



Európa egyetlen sivataga: 

Tabernas

• Spanyolország 



Éghajlatváltozás, év, XX. sz. 



Éghajlat, szezonalitás, XX. sz.

1901-1930 1971-2000



Éghajlatváltozás, szezonalitás, XX. sz.



XXI. század



Éghajlat, év: 2021–2050



Éghajlat, év: 2071–2100



Éghajlatváltozás, év, XXI. sz.



Éghajlat, szezonalitás: 2021–2050



Éghajlat, szezonalitás: 2071–2100



Éghajlatváltozás, szezonalitás, XXI. sz.



Éghajlatváltozás – fizikai hatások

• IPCC jelentés



Éghajlatváltozás – életmódok 

Egyes következmények, pl. (teljesség igénye 
nélkül):

• Mezőgazdaságra kifejtett pozitív és negatív 
hatások (drágább élelmiszer)

• Új technológiák fejlődésének felgyorsítása (CO2-
neutrális energia előállítási technológiák, 
szárazságtűrő és produktív fajták nemesítése, 
építkezés), (direkt)

• Klímamenekültek (indirekt) 



Klímamenekültek

• A gazdasági és a háborús 

menekültek mellé a 

klímamenekültek 

nyomása is érzékenyen 

érinti majd Európát. 

• A klímamenekültek főleg 

a tengeri vízszint-

emelkedéssel érintett 

területekről jönnek majd. 



Hollandia

• Hollandia lesz a „vízzel együtt élni” stratégia 

mintapéldája. 



Hollandia

• A víz hullámzását 

ellensúlyozó statikai 

megoldások 

alkalmazása – az 

„úszó városok” 

jövőbeni záloga. 



Magyarország

• Az erdők kihalásra ítéltettek a nyári 
csapadék drasztikus csökkenése (akár 
30%-os) és a hőségnapok markáns 
növekedése miatt.

• A borszőlők termesztése szerkezetileg 
átalakul. A fehéreket vörös szőlőfajták
váltják majd fel. Ez a borok íz-világát is 
teljesen megváltoztatja (Yang et al., 2014).


