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SZAKMAI FÓKUSZ – KLÍMAVÁLTOZÁS

Ehhez meteorológiai adatbázist kellett
létrehozni a földrajzi koordináta-rend-
szerben 1/6 fokos rácsbontásban, amely
az 1961-tõl 1990-ig terjedõ idõszakra vo-
natkozóan havi bontásban tartalmazza
a legfontosabb meteorológiai paramé-
tereket (CK 80305/80335 nyilvántartási
számú OTKA projekt). Az adatbázis a
FAI megállapítása mellett lehetõséget
adott az éven belüli hõmérséklet- és
csapadékviszonyok tanulmányozására,
keresve a kapcsolatrendszert a fák, il-
letve az erdõk növekedése és a klíma
között. A FAI meghatározásának hátte-

rét az Erdészeti Lapok ez évi júniusi
számában írtuk le, ott részletesebb iro-
dalomjegyzék is található (Führer 2017).

Ennek megfelelõen a legfontosabb
naptári és fiziológiai szempontból fon-
tos idõszakokra értékeltük az egyes er-
dészeti klímaosztályokat/-kategóriákat:

Bükkös klímába általában az ország
csapadékos, hûvösebb éghajlatú terüle-
tei sorolhatók, ahol a FAI átlagos értéke
4,75-nél kisebb. E termõhelyeken az át-
lagos éves csapadékösszeg 731 mm, az
évi középhõmérséklet pedig 8,7 °C. A
leghidegebb (január) és legmelegebb

(július) hónap átlaghõmérsékletének
különbsége, azaz az éves hõingás átla-
gosan 20,6 °C, amely a többi klímaka-
tegóriával összehasonlítva a legalacso-
nyabb. Míg a naptári hónapok alapján
lehatárolt nyugalmi idõszak (novem-
ber–március) csapadékösszege 232 mm és
átlaghõmérséklete 1,0 °C, addig a tenyé-
szidõszak (április–október) csapadék-
összege jóval nagyobb, 499 mm, és át-
laghõmérséklete is jóval magasabb,
14,2 °C. A növekedés szempontjából re-
leváns idõszak kezdete, amely az elsõ
10 °C-nál magasabb átlaghõmérsékletû
napokból álló hét nap utáni elsõ nap az
évben, május 1-jére (±10 nap) tehetõ,
a vége pedig az év második felében az
elsõ 10 °C-nál alacsonyabb átlaghõmér-
sékletû napokból álló hét nap elõtti na-
pig, átlagban október 12-éig (±7 nap)
tart. Átlagos hossza tehát 165 ± 13 nap,
csapadékösszege 421 mm, ezen belül
az ún. fõ növekedési idõszakban (má-
jus–augusztus) 332 mm csapadék hull,
az ún. kritikus hónapokban (július–au-
gusztus) pedig 165 mm. Ezen idõsza-
kok átlaghõmérsékletei 15,5, 16,6 és
18,2 °C. E klímában a szélsõségek gya-
koriságát tekintve átlagosan 38 ± 10
nyári napra (25 °C-os maximum hõmér-
sékletet elérõ vagy meghaladó napok
száma) és 4 ± 2 hõség napra (30 °C-os
maximum hõmérsékletet elérõ vagy
meghaladó napok száma) számíthatunk
évente, míg forró napok (35 °C-os
maximum hõmérsékletet elérõ vagy
meghaladó napok) gyakorlatilag nem
fordulnak elõ. A bükkös klímájú terüle-
teken a FAI átlagos értéke 4,36 ± 0,17.
A 30 éves havi átlaghõmérséklet- és csa-
padékadatok segítségével megrajzolt er-
dészeti klímadiagram is bükkös klíma
elõfordulását jelzi, hiszen a csapadék-
és hõmérséklet-tengelyek 3:1 arányú
eltolásával rajzolt süllyesztett csapa-
dékvonal jóval a hõmérsékletvonal fö-
lött fut.

A gyertyános-tölgyes klíma ott for-
dul elõ, ahol a FAI értéke 4,75 és 6,00
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közé esik. E területeken a bükkös klímá-
ra jellemzõnél kevesebb az átlagos éves
csapadékösszeg, ami 655 mm, az évi kö-
zéphõmérséklet pedig 1 °C-kal maga-
sabb, 9,7 °C. A leghidegebb és legmele-
gebb hónap átlaghõmérsékletének

különbsége, a hõingás is nagyobb, mint
a bükkös klímakategóriában, átlagosan
21,6°C. Míg a naptári hónapok alapján
lehatárolt nyugalmi idõszak csapadék-
összege 224 mm és átlaghõmérséklete
1,7 °C, addig a tenyészidõszak csapadék-

összege 431 mm, átlaghõmérséklete pe-
dig 15,5 °C. A növekedés szempontjából
releváns idõszak hosszabb, mint a bük-
kös klímakategóriában, átlagosan április
21-én (±8 nap) kezdõdik, és október 19-
éig (±6 nap) tart, átlagos hossza így
182 ± 10 nap. Ezen idõszak csapadék-
összege 396 mm, a fõ növekedési idõ-
szakban 288 mm csapadék hull, a kriti-
kus hónapokban pedig 140 mm. E
periódusok átlaghõmérsékletei rendre
16,5, 17,9 és 19,4 °C. A szélsõségek gya-
koriságát tekintve itt már jóval több,
57 ± 8 nyári nap és 9 ± 3 hõségnap vár-
ható évente, míg forró napok elõfordu-
lásának kicsi a valószínûsége. A gyertyá-
nos-tölgyes klímájú területeken a FAI
átlagos értéke 5,44 ± 0,16. Az erdészeti
klímadiagram süllyesztett csapadékvona-
la még a hõmérsékletvonal fölött fut, de
már szeptemberben megközelíti azt.

A kocsánytalan tölgyes, illetve cse-
res klímába sorolt területeken a FAI át-
lagos értéke 6,00 és 7,25 közé esik. A
gyertyános-tölgyes klímáénál kedvezõt-
lenebbek az adottságok, és az idõjárási
szélsõségek (hõség, szárazság) elõfordu-
lása is gyakoribb. Az átlagos éves csapa-
dékösszeg itt már csak 557 mm, az évi
középhõmérséklet pedig eléri a 10,2 °C-
ot. Az évi hõingás nagy, átlagosan
22,3 °C. Míg a naptári hónapok alapján
lehatárolt nyugalmi idõszak csapadék-
összege 196 mm és átlaghõmérséklete
1,9 °C, addig a tenyészidõszak csapadék-
összege 361 mm, átlaghõmérséklete pe-
dig 16,1 °C. A növekedés szempontjából
releváns idõszak az elõzõ klímakategó-
riáknál korábban, átlagosan április 18-án
(±7 nap) kezdõdik, és október 22-éig (±6
nap) tart, így az átlagos hossza 189 ± 10
nap. E periódus csapadékösszege 342
mm, ezen belül a fõ növekedési idõszak-
ban a csapadék mennyisége már 245
mm, a kritikus hónapok csapadékössze-
ge pedig mindössze 114 mm. Ezen idõ-
szakok átlaghõmérsékletei rendre 17,0,
18,7 és 20,2 °C. Az utóbbi érték 2 °C-kal
magasabb a bükkös és 0,8 °C-kal a gyer-
tyános-tölgyes klímakategória megfelelõ
értékeinél. A szélsõségek tekintetében
átlagosan 68 ± 8 nyári nap és 14 ± 4 hõ-
ségnap jellemzõ évente, míg forró nap
3-4 évente egyszer fordul elõ. A ko-
csánytalan tölgyes, illetve cseres klímájú
területeken a FAI átlagos értéke
6,69 ± 0,17. Az erdészeti klímadiagram
süllyesztett csapadékvonala július, au-
gusztus és szeptember hónapokban már
a hõmérsékletvonal alatt fut, jelezve,
hogy e hónapok szárazságra hajlamosak.

Erdõssztyep klímába az ország leg-
szárazabb és legmelegebb klímájú terü-
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Erdészeti klímaosztályok/-kategóriák (B: bükkös; GYT: gyertyános-tölgyes; KTT/CS: ko-
csánytalan tölgyes, ill. cseres; ESZTY: erdõssztyep) meteorológiai jellemzése a fonto-
sabb naptári és élettani szempontból jelentõs idõszakokban

Erdészeti klímaosztályok/-kategóriák (B: bükkös; GYT: gyertyános-tölgyes; KTT/CS: ko-
csánytalan tölgyes, ill. cseres; ESZTY: erdõssztyep) klímadiagramjai, kiemelve a fõ nö-
vekedési (V–VIII. hónapok) és pirossal jelölve a kritikus idõszakot
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letei tartoznak, a FAI értéke nagyobb
mint 7,25. Az erdõk szempontjából a leg-
kedvezõtlenebb adottságokkal rendelke-
zik, az idõjárási szélsõségek (hõség, szá-
razság) elõfordulása gyakori. Az átlagos
éves csapadékösszeg itt mindössze 521
mm, az évi középhõmérséklet pedig
10,6 °C. Az évi hõingás a többi kategó-
riához képest itt a legnagyobb, átlago-
san 22,6 °C. Míg a naptári hónapok alap-
ján lehatárolt nyugalmi idõszak
csapadékösszege 187 mm és átlaghõ-
mérséklete 2,2 °C, addig a tenyészidõ-
szak csapadékösszege 335 mm, átlaghõ-
mérséklete pedig 16,6 °C. A növekedés
szempontjából releváns idõszak az elõ-
zõ klímakategóriáknál korábban, átlago-
san április 14-én (±7 nap) kezdõdik, és
október végéig, 25-éig (±5 nap) tart, így
átlagos hossza több mint 190 nap
(194 ± 9 nap). E periódus csapadék-
összege 313 mm, ezen belül a fõ növe-
kedési idõszakban a csapadék mennyi-
sége csak 227 mm, a kritikus hónapok
csapadékösszege pedig alig haladja meg
a 100 mm-t (102 mm). Ezen idõszakok
átlaghõmérsékletei rendre 17,3, 19,1 és
20,6 °C, mely értékek az egyes klímaka-
tegóriák adatait egybevetve a legmaga-
sabbak. Átlagosan 75 ± 7 nyári nap és
18 ± 4 hõségnap fordul elõ, forró nap

kétévente egyszer adódik. Az erdõs-
sztyep klímájú területeken a FAI átlagos
értéke 7,41 ± 0,06, viszonylag közel esik
a cseres- és az erdõssztyep klímakategó-
riák határához. Az erdészeti klímadi-
agram süllyesztett csapadékvonala júli-
us, augusztus, szeptember és már
október hónapokban is jóval a hõmér-
sékletvonal alatt fut, jelezve, hogy e hó-
napokban a hõséggel együtt járó száraz-
ság elõfordulása igen gyakori.

A bemutatott átlagos klímajellemzé-
sek csak a Magyarországon lehatárolt er-
dészeti klímakategóriák területeire érvé-
nyesek. Ezért mivel sem a bükkös, sem
pedig az erdõssztyep klíma teljes kiterje-
désében nem fordul elõ hazánkban, e
kategóriákat határainkon túl vizsgálva
nem biztos, hogy azonos átlagértékeket
kapnánk. Gondoljunk arra, hogy domb-
vidéki és alacsony hegyvidéki bükköse-
ink inkább a gyertyános-tölgyes és a
bükkös klíma határához, és nem a bük-
kös és fenyves klíma határához állnak
közelebb. Hasonló a helyzet az erdõs-
sztyep klíma esetében is, amelynek átla-
gos meteorológiai adatai inkább a ko-
csánytalan tölgyes, illetve cseres klíma
határához, és nem a sztyep klímáéhoz
közelítenek. Már a jelenleg is érzékelhe-
tõ hõmérsékletemelkedés miatt a klíma-

kategóriák területe folyamatosan módo-
sul. Ezért lehetséges, hogy fõleg e két
klímakategóriára érvényes átlagadatok
változtak, azaz területeik melegebbé vál-
tak. Ez különösen a szélsõségekben nyil-
vánul meg, azaz pl. a forró napok száma
ma már július–augusztus hónapokban
egyre gyakoribb, és ha ez meleg, száraz
légáramlattal párosul, mint idén július vé-
gén, akkor annak káros fiziológiai hatá-
sa igen kockázatos lehet. Ugyancsak nö-
veli a bizonytalanságot a tenyészidõszak
hosszának növekedése, hiszen a késõi
fagyokra szinte valamennyi fafajunk ér-
zékeny. Ezért a bemutatott értékek azon
túlmenõen, hogy az eddigieknél egzak-
tabb klímajellemzést adnak a magyaror-
szági erdõkre vonatkozóan, lehetõvé te-
szik a klímaváltozás mértékének
elõrejelzését, és az erdõkre gyakorolt
várható hatások (fafajmegválasztás, nö-
vekedés stb.) pontosabb megítélését.
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