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ÉLETZÓNA-TÉRKÉPEK ALKALMAZÁSA
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VIZUALIZÁCIÓJÁRA
APPLYING LIFE ZONE MAPS TO VISUALIZE CLIMATE CHANGE
Szelepcsényi Zoltán1, Kis Anna2, Skarbit Nóra3, Breuer Hajnalka2
SZTE Földtani és ėslénytani Tanszék; 6722 Szeged, Egyetem u. 2–6.,2ELTE Meteorológiai Tanszék;
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 3SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék; 6722 Szeged, Egyetem u. 2–6.
szelepcsenyi@geo.u-szeged.hu, kisanna@nimbus.elte.hu, skarbitnora@gmail.com, bhajni@nimbus.elte.hu
1

Összefoglaló. Cikkünkben azt vizsgáljuk, hogy a vegetáció területi eloszlásában bekövetkezĘ módosulások alkalmasak-e a
megváltozott éghajlati viszonyok közérthetĘ illusztrálására. A kutatást kérdĘív segítségével valósítottuk meg, amelyhez
ún. életzóna-térképeket használtunk fel. Eredményeink szerint a vegetáció – ilyen egyszerĦ módon – becsült változása alkalmas lehet arra, hogy a laikusok számára megkönnyítse a klímaváltozás értelmezését. A kérdĘívet kitöltĘk jelentĘs hányada alkalmasnak tartotta az életzóna-térképeket az éghajlatváltozás vizualizációjára. Az életzóna-térképek érthetĘségét
ellenĘrzĘ kérdésekre adott helyes válaszok aránya átlagosan 81% volt.
Abstract. In this paper we analysed, whether changes in the spatial distribution of vegetation are appropriate for illustrating climate change. For the investigation questionnaire survey was applied, in which life zone maps were used. According
to our results change of vegetation, which is simulated in a simple way, can be an effective visualization tool for disseminating climate change. Most of the responders claimed that life zone maps are suitable to visualize climate change. The
average percentage of the correct answers for those questions, which were applied to test the clarity of life zone maps, was
81%.

Bevezetés. Manapság egyre több fórumon merül fel annak igénye, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteket az eddigiekhez képest újabb, érthetĘbb formában mutassuk be. Ha a XXI. század végére, Magyarországra becsült – minden évszakban legalább 2,5 °C-os –
hĘmérsékletemelkedés és várható csapadékváltozás
(Bartholy et al. 2007) helyett azt hangsúlyozzuk, hogy
azok együttesen milyen ökológiai következményeket

idézhetnek elĘ, a lakosság talán valósabb problémaként
értékelheti az éghajlatváltozás hatásait. Emiatt gondoltuk
úgy, hogy Európa jövĘben várható éghajlatát valamely
biofizikai klímaklasszifikációs módszerrel érdemes kiértékelnünk. A biofizikai éghajlat-osztályozási modellek
ugyanis a vegetáció és az éghajlat között fennálló szoros
kapcsolatot használják fel az éghajlat tipizálására. E modellek közül a három talán legismertebb Köppen (1936),

1. ábra: A Holdridge-féle háromszögdiagram Holdridge (1967) alapján.
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Holdridge (1947, 1967) és Thornthwaite (1948) módszere. Holdridge életzóna rendszere viszonylag egyszerĦ,
azonban igen sokrétĦ, ugyanis az egyes klímatípusokat

amellyel adott éghajlati feltételek mellett konstruálható
vegetációtípusokat lehet meghatározni. Modelljéhez három klímaindexet definiált: évi közepes biohĘmérséklet

2. ábra: Európa életzóna-térképei az 1961–1990-es (a.), a 2021–
2050-es (b.) és a 2061–2090-es (c.) idĘszakokra a hét kiválasztott
ENSEMBLES szimuláció átlagos hĘmérséklet- és csapadékmezĘi
alapján (a kérdĘívben szereplĘ 6. feladat példáján keresztül).

szemléletes módon a potenciális vegetáció segítségével
definiálja. Feltételezésünk szerint ez lehetĘvé teszi, hogy
a modellel kapott ún. életzóna-térképek a lakossági tájékoztatásban is hasznosulhassanak. Kutatásunk során tehát azt vizsgáltuk, hogy a laikusok számára megfelelĘ információtöbblettel szolgálnak-e, vagy sem az életzónatérképek az éghajlatváltozás vizualizációja során. Ezt online kérdĘíves felmérés segítségével valósítottuk meg,
amelyhez Jylhä et al. (2010) hasonló jellegĦ kutatása jelentett iránymutatást. Jylhä et al. (2010) ugyancsak kérdĘíves felmérés keretei között vizsgálta Köppen éghajlatosztályozási módszerének disszeminációs célokra való
alkalmazhatóságát. Úgy találták, hogy az éghajlati körzeteket bemutató térképek megfelelĘen alkalmazhatóak a
tömegtájékoztatásban, esetükben a térképek értelmezhetĘségét mérĘ kérdésekre adott helyes válaszok aránya átlagosan 86 százalék volt.
Holdridge életzóna rendszere. Holdridge (1947, 1967)
egy olyan geometriai modellt (1. ábra) dolgozott ki,

3. ábra: A kérdĘív kitöltĘinek véleménymegoszlása (%)
korosztályok szerint arra vonatkozóan, hogy mennyire
tartják alkalmasnak az életzóna-térképeket az éghajlatváltozás érzékeltetésére. A kérdést két ízben iktattuk be
kérdĘívünkbe: a jelmagyarázat feltüntetése elĘtt („A”
kérdés) és után („B” kérdés).

(ABT), évi csapadékösszeg (APP), potenciális párolgási
arány (PER). Az indexek meghatározása csupán a hĘmérséklet és a csapadék napi vagy havi idĘsorait igényli.
A módszer teljes körĦ leírását és egy lehetséges módosítását Szelepcsényi et al. (2014) cikkében találjuk meg.
Adatok. Ahhoz, hogy létrehozzuk az online kérdĘívhez
szükséges életzóna-térképeket, havi hĘmérséklet- és csapadékmezĘkre volt szükségünk. Esetünkben ezeket az
éghajlati mezĘket Skarbit Nóra meteorológus hallgató állította elĘ diplomamunkájának (Skarbit 2014) keretében.
A vizsgálatokhoz az ENSEMBLES projekt (van der Linden és Mitchell 2009) hét regionális klíma-szimulációját
használtuk fel. A kiválasztott szimulációk mindegyikére
igaz a következĘ három állítás: a) az 1951–2100-as idĘszakra, Európa egészére állnak rendelkezésre; b) 25 kmes horizontális rácsfelbontással készültek; c) az A1B kibocsátási szcenárióra (Nakicenovic és Swart 2000) vonatkoznak. Továbbá a szimulációkhoz alkalmazott regionális klímamodellek kezdeti- és peremfeltételeit két kü-
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lönbözĘ globális klímamodell (ECHAM5: Roeckner et
al. 2003, ARPEGE: Déqué et al. 1998) szolgáltatta. Az
életzóna-térképek elkészítéséhez azonban nem közvetlenül a nyers adatokat használtuk fel, a szimulált adatsorok
elĘször egy hibakorrekciós eljáráson (Formayer és Haas
2009, Skarbit 2014) estek át. A korrekció során referenciaként az E-OBS rácsponti megfigyelési adatbázist
(Haylock et al. 2008) használtuk. Végül a korrekciót követĘen a hét szimuláció mindegyikét felhasználva származtattuk mind a havi csapadékösszegek, mind a havi
középhĘmérsékletek átlagos mezĘit a következĘ három
idĘszakra nézve: jelen (1961–1990), közeljövĘ (2021–
2050) és távoli jövĘ (2061–2090).
KérdĘív. A kutatás elsĘ lépéseként a korábban megállapított átlagos éghajlati mezĘket felhasználva, Holdridge
modelljét alkalmazva három életzóna-térképet (2. ábra)
határoztunk meg. Ezután 12 olyan állítást fogalmaztunk
meg, amelyekrĘl eme életzóna-térképek segítségével –
véleményünk szerint – könnyen eldönthetĘ, hogy helyesek-e vagy sem. Az egyértelmĦség kedvéért az állításokban szereplĘ földrajzi helységeket az aktuális térképeken
feltüntettük, ezzel is csökkentve az elĘképzettségbĘl fakadó egyenlĘtlenségeket. A válaszadás során a „Nem tudom eldönteni.” opciót is beiktattuk, hogy a válaszadónak ne kelljen kötelezĘen állást foglalnia, és ezzel is jelezhesse az életzóna-térképekkel szembeni elégedetlenségét. Továbbá kérdĘívünkbe egyéb, a módszer értékelésére, véleményezésére irányuló kérdéseket is beépítettünk. Végül az összeállított kérdĘívet „Tömegkommunikáció – éghajlatváltozás – életzónák” címen Google Ħrlapként hoztuk létre, amelyet elsĘsorban közösségi oldalakon keresztül népszerĦsítettünk. Továbbá e-mailben
kértünk segítséget a kérdĘív terjesztéséhez a következĘ
csoportok tagjaitól: hazai egyetemeken/fĘiskolákon klimatológiát és biogeográfiát oktató tanárok, földrajz szakos gimnáziumi és szakközépiskolai tanárok, természetés környezetvédelmi civil szervezetek vezetĘi.
A kérdĘív 12 – az életzóna-térképek értelmezhetĘségét
mérĘ – feladatból és 4 további – a módszer értékelésére
vonatkozó – kérdésbĘl állt. A kitöltĘnek elsĘként a nemét, az életkorát és a legmagasabb iskolai végzettségét
kellett megadnia. Ezt követĘen az 1–4. állításokról kellett
eldönteni, hogy igazak-e vagy sem. Ezeknél a feladatoknál kizárólag az életzóna-térképek álltak rendelkezésre
segítségül, a hozzájuk tartozó jelmagyarázat nem volt
feltüntetve. A 4. feladat után következett az „A” kérdés
(„Mennyire tartja alkalmasnak az életzóna-térképeket az
éghajlatváltozás érzékeltetésére?”), amelyet 1-tĘl 5-ig
terjedĘ skálán kellett pontozni. Majd az 5–12. feladatokat
kellett megoldani – a térképek jelmagyarázatának segítségével –, aztán a „B” kérdésre (amely azonos az „A”
kérdéssel) kellett választ adni. Végül még két állítást
(„C” és „D”) kellett pontozni ugyancsak 1-tĘl 5-ig terjedĘ skálán, amelyek arra vonatkoztak, hogy a kérdĘívet
kitöltĘ milyen mértékben alapozta válaszait az életzónatérképekre, illetve azok használata nélkül is képes lett-e
volna válaszolni a kérdésekre.
Eredmények. A vegetáció és az éghajlat kapcsolata már
évszázadok óta ismeretes. Ezt az összefüggést az éghaj-
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latváltozással kapcsolatos ismeretek széleskörĦ terjesztésére azonban hazánkban még nem alkalmazzák. Az általunk összeállított kérdĘív segítségével tesztelhetjük feltevésünket, miszerint a vegetáció területi eloszlásában
bekövetkezĘ módosulások alkalmasak lehetnek a megváltozott éghajlati viszonyok közérthetĘ illusztrálására.
Az 1. táblázatban az életzóna-térképek érthetĘségét ellenĘrzĘ feladatok állításait, továbbá a helyes válaszokat
és a helyes választ adók arányát láthatjuk. Az eredményeket a térképhasználat szempontjából kettéosztottuk:
„Térképet használónak” tekinthetjük azokat, akik a „C”
állításra („Válaszaim kizárólag a térképeken alapultak.”)
4–5 pontot adtak, míg az 1–3 pontot adókat „Térképet
nem használóknak” tekintettük. A helyes válaszok aránya átlagosan a térképet használók között volt magasabb
(86 %), a térképet nem használók ennél mintegy 10 %kal gyengébben teljesítettek (75 %). A válaszok összegzése után tehát arra jutottunk, hogy az éghajlatváltozással
kapcsolatos kérdések megválaszolásához segítséget nyújtottak az életzóna-térképek. A 1–4. és 5–12. feladatok átlagos eredményeit összevetve megállapíthatjuk, hogy a
térképhasználók esetén kb. 3 %-kal javult a helyes válaszok aránya a jelmagyarázat feltüntetésének köszönhetĘen, míg a térképet nem használók esetén – elvárásainknak megfelelĘen – nem okozott változást a jelmagyarázat
megadása.
Az 5–12. feladatok közül négy (6., 8., 11. és 12. állítás)
kifejezetten az életzónákkal volt kapcsolatos, míg másik
négy kérdés (5., 7., 9. és 10. állítás) esetében arra ösztönöztük a válaszadót, hogy az éghajlati viszonyok megváltozását az életzóna-módosulásokból olvassa ki. Az
életzónákra vonatkozó kérdések esetében a térképet nem
használó válaszadók jelentĘs mértékben rosszabbul teljesítettek. E kérdések esetében a térképet használók helyes
válaszainak aránya átlagosan 84,46 % volt, míg a térképet nem használók esetében ez az érték csupán 66,55 %nak felelt meg. Ez utóbbi azzal magyarázható, hogy az
életzónákkal kapcsolatosan háttértudása a kérdĘívet kitöltĘknek valószínĦsíthetĘen nem volt – minthogy maga
a módszer még kevésbé ismert hazánkban. A 8. feladat
példáján keresztül pedig egyértelmĦen megállapítható,
hogy a térképek jelentĘs segítséget nyújtottak a válaszadás során: a térképet nem használók helyes válaszainak
aránya mindössze 58,45 % volt, míg a térképhasználók
körében ugyanez az érték közel 84 %-nak adódott.
A helyes válaszok aránya egyébként a 9. feladat („A távoli jövĘben Magyarországon melegebb éghajlati viszonyok fognak uralkodni, mint napjainkban.”) esetén bizonyult a legmagasabbnak: az összes válaszadót tekintve
94,83% válaszolt helyesen és még a térképet nem használók esetén is 90% feletti volt ez az arány (1. táblázat).
EbbĘl arra következtethetünk, hogy a lakosság tudatában
van annak, hogy becslések szerint hazánkban a XXI. század végére a jelenleginél melegebb éghajlati körülmények valószínĦsíthetĘek.
Eredményeink szerint az ellenĘrzĘ kérdésekre adott válaszokat kevéssé befolyásolta az iskolázottság. A helyes
válaszok aránya 80,67 % volt a diplomások (legmagasabb
iskolai végzettség: BA/BSc alapképzésben, MA/MSc mes-
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terképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett fokozat)
körében, és 81,07 % a nem-diplomások (legmagasabb iskolai végzettség: általános iskola 8 osztály, szakmunkásképzĘ/szakiskola, gimnázium/szakközépiskola) esetén.
Az 1–4. feladatok során a diplomások helyes válaszainak
aránya volt magasabb három állítás esetén is, míg az 5–
12. feladatok megválaszolásakor a nem-diplomások teljesítettek jobban a 6. és 7. kérdéstĘl eltekintve. Ez talán
azzal magyarázható, hogy az életzóna-térképek jelmagyarázatának hiányában a diplomások a háttértudásukra

A 4. és 12. feladatokat követĘen a válaszadóknak pontoznia kellett, hogy mennyire tartják alkalmasnak az életzóna-térképeket (a jelmagyarázat használata nélkül illetve annak használatával) az éghajlatváltozás érzékeltetésére. A 3. ábrán e vélemények százalékos eloszlását láthatjuk, a korosztályok függvényében. A térképek jelmagyarázatának megadása elĘtt a 26 év alattiak kb. 80 %-a,
a 26–35 évesek mintegy 70 %-a, a 35 éven felülieknek
pedig csupán 60%-a tartotta alkalmasnak az életzónatérképeket a klímaváltozás vizualizációjára (az összes ki-

1. táblázat: Az életzóna-térképek érthetĘségét ellenĘrzĘ feladatok állításai. Az 1. oszlopban a 12 állítást, a 2. oszlopban az
adott feladatokhoz tartozó helyes válaszokat láthatjuk. A 3. oszlopban a helyes válaszok arányát tüntettük fel az összes válaszadót figyelembe véve. A 4. és 5. oszlopokban pedig a „térképet használók” (a „C” állítás esetén 4–5 pont), illetve a „térképet
nem használók” (a „C” állítás esetén 1–3 pont) helyes válaszainak arányát láthatjuk.

helyes válaszok aránya
helyes
Térképet Térképet nem
Összes
válaszok válaszadó használók
használók

állítások

(290 fĘ)

(148 fĘ)

(142 fĘ)

hamis

76,55

78,38

74,65

hamis

71,38

80,41

61,97

b.

84,14

89,19

78,87

igaz

85,86

86,49

85,21

igaz

94,14

95,27

92,96

igaz

91,38

97,30

85,21

hamis

89,31

92,57

85,92

hamis

71,38

83,78

58,45

igaz

94,83

98,65

90,85

hamis

71,03

74,32

67,61

igaz

75,17

81,76

68,31

hamis

64,83

75,00

54,23

átlag

80,83

86,09

75,35

szórás

10,33

8,51

13,11

1. A távoli jövĘben (2061–2090) Magyarország nagy részén ugyanaz
az életzóna-típus lesz megfigyelhetĘ, mint napjainkban (1961–
1990).
2. Németország éghajlata a közeljövĘre (2021–2050) jelentĘsen módosulni fog napjainkhoz (1961–1990) képest.
3. Tekintsük Magyarország éghajlatát a távoli jövĘben (2061–2090)!
Az alábbi négy lehetĘség közül válassza ki azt a területet, ahol a jelenlegi (1961–1990) klíma leginkább megegyezik Magyarország
jövĘbeli éghajlatával! (a. Dánia; b. Nyugat-Törökország; c. Bosznia-Hercegovina; d. Nyugat-Ukrajna)
4. Dél-Európa jelenlegi életzóna-típusai a jövĘben északi irányba fognak tolódni.
5. A távoli jövĘben (2061–2090) Spanyolország számos régiója szárazabb lesz a jelenleginél (1961–1990).
6. Franciaországban a jövĘben egyre nagyobb lesz a kiterjedése a meleg-mérsékelt száraz erdĘ életzóna-típusnak.
7. Görögországban a jövĘben nedvesebb éghajlati viszonyok lesznek
jellemzĘek.
8. Dél-Franciaországban a közeli jövĘben (2021–2050) a szubtrópusi
tövises-cserje erdĘ életzóna-típus fog megjelenni.
9. A távoli jövĘben (2061–2090) Magyarországon melegebb éghajlati
viszonyok fognak uralkodni, mint napjainkban (1961–1990).
10. Lengyelországban a közeli jövĘben (2021–2050) jelentĘsen hĦvösebb éghajlati viszonyok lesznek jellemzĘek, mint jelenleg (1961–
1990).
11. A Kola-félszigeten napjainkban (1961–1990) jelentĘs területeket
foglal el a szubpoláris nedves tundra életzóna-típus, azonban a távoli jövĘre (2061–2090) teljesen eltĦnik a területrĘl, helyét boreális
nedves és üde erdĘ életzóna-típusok veszik át.
12. Finnországban a távoli jövĘben (2061–2090) a boreális nedves erdĘ életzóna-típus lesz uralkodó.

alapozták válaszaikat, míg a 4. feladat után a válaszadók
már nagyobb figyelmet fordítottak a térképekre, amelyek
viszont iskolázottságtól függetlenül ugyanúgy értelmezhetĘek. Az életzóna-térképek alkalmazhatóságára vonatkozó kérdések („A” és „B” kérdés) esetén nem volt statisztikailag szignifikáns különbség a két csoport válaszai
között. A „B” kérdésre adott átlagos pontszám a diplomások körében 3,84, míg a nem-diplomások esetén 3,95
volt.

töltĘt tekintve kb. 73 % volt ez az érték). A jelmagyarázat megadása után minden korosztály magasabb pontszámot adott erre a kérdésre, az összes választ figyelembe véve a kitöltĘk kb. 79 %-a tartotta részben vagy
egészben alkalmas eszközöknek az életzóna-térképeket.
Mindkét esetben a fiatalabb korosztály (26 év alatt) adott
magasabb pontokat; a 12. feladat után több mint 80%-uk
tartotta egyértelmĦnek és könnyen értelmezhetĘnek az
életzóna-térképeket. A jelmagyarázat megadása után az
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50 év feletti kitöltĘk közül jelentĘsen (10 %-kal) többen
találták megfelelĘ eszközöknek az életzóna-térképeket,
azonban az 1–2 pontot adók aránya nem változott.
A 2. táblázatban a „C” és „D” állításokra adott pontok
százalékos eloszlását láthatjuk. A „C” és „D” állításokra
adott válaszok között fennálló negatív korreláció (í0,5)
99,9 %-os szinten szignifikánsnak bizonyult. A „C” állítással („Válaszaim kizárólag a térképeken alapultak.”) a
válaszadók 51 %-a egyetértett, illetve teljes mértékben
egyetértett, míg 12,4 %-a nem vagy egyáltalán értett
egyet vele. Azaz minden 10 válaszadóból legalább 8
részben vagy egészben az életzóna-térképekre támaszkodott a kérdĘív kitöltése során. A helyes válaszok aránya
69,91 % volt azon válaszadók esetében, akik a „C” állítással nem vagy egyáltalán nem értettek egyet (1–2 pontot adtak az állításra), míg ugyanerre a kérdésre 4–5 pontot adók között 86,1 %-os volt a helyes válaszok aránya.
Tehát azok, akik válaszaikat kizárólag a térképekre alapozták, általánosságban jobb eredményeket értek el, mint
azok, akik a kérdĘív kitöltése során nem csak az életzóna-térképekre hagyatkoztak. Azok, akik azt állították,
hogy a kérdésekre a térképek használata nélkül is képesek lettek volna válaszolni („D” állítás esetén 4–5 pont),
72,35 %-ban válaszoltak helyesen. Ugyanez az érték
azokra vonatkozóan, akik állításuk szerint a térképek
nélkül nem tudtak volna válaszolni („D” állítás esetén
1–2 pont), 83,41 % volt.
Elemzéseink szerint a diplomások csupán 45,9 %-a alapozta válaszait kizárólag a térképekre („C” állítás esetén
4–5 pont), míg a nem-diplomások körében 58,5 % volt
ez az arány. A „C” állításra adott átlagos pontszám a
nem-diplomások körében volt magasabb (rendre 3,45 és
3,83), és a válaszok 90 %-os szinten statisztikailag szignifikánsan különböztek egymástól. Azok a diplomások,
akik úgy ítélték meg, hogy a térképek használata nélkül
is képesek lettek volna válaszolni a kérdésekre („D” állítás esetén 4–5 pont), 70,3 %-ban válaszoltak helyesen;
míg a nem-diplomások, akik bevallottan válaszaikat a
térképekre alapozták („C” állítás esetén 4–5 pont), 85,39
%-ban feleltek helyesen az ellenĘrzĘ kérdésekre.
2. táblázat: A „C” („Válaszaim kizárólag a térképeken alapultak.”) és a „D” („A kérdésekre a térképek használata nélkül is
képes lettem volna válaszolni.”) állításokra adott válaszok (1 –
egyáltalán nem értek egyet; 2 – nem értek egyet; 3 – részben
egyetértek; 4 – egyetértek; 5 – teljes mértékben egyetértek) kétdimenziós, százalékos eloszlása

D

°

1
2
3
4
5
Ȉ

1
0,34
0,00
0,00
0,34
2,41
3,10

2
0,00
0,34
3,10
4,14
1,72
9,31

C
3
1,03
7,93
19,66
5,52
2,41
36,55

4
3,10
7,24
12,41
3,45
0,00
26,21

5
7,93
7,93
7,24
0,69
1,03
24,83

°
Ȉ
12,41
23,45
42,41
14,14
7,59

A „D” állításra, miszerint „A kérdésekre a térképek használata nélkül is képes lettem volna válaszolni.” a nĘk és a
férfiak által adott pontszámok a kétmintás Kolmogorov-

Szmirnov próba alapján 90 %-os szinten szignifikánsan
különböztek. A fenti állításra adott átlagos pontszám a
nĘk esetében 2,66, a férfiaknál pedig 3,04 volt: azaz a
nĘk számára nagyobb segítséget jelentettek az életzónatérképek a válaszadás során.
Konklúzió. Összességében elmondható, hogy a válaszadók iskolai végzettsége, háttértudása kevésbé befolyásolta a kérdésekre adott válaszok helyességét, mint a válaszadás folyamata (térképhasználók és térképet nem
használók eredményeinek eltérése). EbbĘl is kitĦnĘen
látszik, hogy elĘképzettség hiányában is megfelelĘen alkalmazhatóak az életzóna-térképek az ismeretterjesztésben.
A válaszadók többsége – mintegy 79 %-a – alkalmasnak
találta az életzóna-térképeket az éghajlatváltozás vizualizációjára. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy felmérésünk nem reprezentálja Magyarország teljes lakosságát.
Az életzóna-térképek értelmezése során pedig problémát
vethet fel az is, ha valaki hibásan úgy gondolja, hogy azt
a régiót, ahol nem figyelhetĘ meg életzóna-átmenet, az
éghajlatváltozás semmiképpen sem érintheti majd (pl.
Fehéroroszország, 2. ábra). Az ebbĘl fakadó értelmezési
problémákat esetleg a módszer részletes leírásával, a
Holdridge-féle háromszögdiagram bemutatásával küszöbölhetjük ki. Fontos továbbá még megemlíteni – miként
de Castro et al. (2007) is hangsúlyozza – azt a négy tényezĘt, amit mindig figyelembe kell venni, ha valamely
éghajlat-osztályozási módszert alkalmazzuk a várható
klímaváltozás
alapján
modellezett
vegetációmódosulások kiértékelésére. ElĘször is, a jövĘre vonatkozó klíma-szimulációk meglehetĘsen bizonytalanok.
Másodszor, az éghajlat és a vegetáció közötti kapcsolat
az idĘ során módosulhat; nem feltétlen lesz ugyanolyan,
mint napjainkban (evolúciós adaptáció). Harmadszor, a
vegetáció eloszlásában történĘ változások visszahatása
az éghajlatra – a felszín tulajdonságainak megváltozása
által – nincs figyelembe véve a vizsgálat során. Végül, az
éghajlat–vegetáció sémák csak véges számú klasztereket
tekintenek, nem reprezentálják a teljes jelenlegi növényi
diverzitást.
Összefoglalás, következtetés. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy az ún. életzóna-térképek megfelelĘen alkalmazhatóak-e az éghajlatváltozással kapcsolatos klímaszimulációs eredmények disszeminációja során. A kutatást online kérdĘíves felmérés segítségével valósítottuk
meg. A kérdĘív az életzóna-térképek értelmezhetĘségét
mérĘ feladatokat, valamint a módszer véleményezésére
irányuló kérdéseket/állításokat tartalmazott. A kérdĘívet
mintegy 290 fĘ töltötte ki.
A két kérdĘív eredményeinek értékelése során arra a következtetésre jutottunk, hogy az életzóna-térképek megfelelĘ eszközök lehetnek a klímaváltozás közérthetĘ bemutatására. Úgy tapasztaltuk, hogy az éghajlati viszonyok becsült változása könnyen értelmezhetĘ az életzóna-térképek segítségével. Így azt az álláspontot képviseljük, hogy tömegtájékoztatásban is megfelelĘen alkalmazhatóak ezek a térképek. Állításunkat támasztja alá,
miszerint az életzóna-térképek értelmezhetĘségét mérĘ
kérdésekre adott helyes válaszok aránya átlagosan 81 %
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E-OBS adatbázis <röv., ang.> ENSEMBLES Observations, rácspontokra meghatározott meteorológiai adatok, amelyek díjmentesen letölthetĘk a http://www.ecad.eu honlapról. (Kis, A., Pongrácz, R. és Bartholy. J.: Magyarországra becsült csapadéktrendek: hibakorrekció alkalmazásának hatása)
Reynolds-szám <ang.> dimenzió nélküli mennyiség, a tehetetlenségi és a súrlódási erĘ hányadosa,
ܞǤ
 ൌ ,
Ȟ
ahol  ܞaz áramló közeg jellemzĘ sebessége, l jellemzĘ hosszméret, Ȟ a kinematikai viszkozitási együttható. A tapasztalatok szerint
lamináris áramlás a Re<2320 tartományban alakul ki. Re>2320 esetén az áramlás turbulens. Azt a ~t, melynél a turbulens áramlás
kialakul, kritikus ~nak nevezik. Osborne Reynolds (1842–1912) angol fizikusról neveztek el. (Balczó, M. és Lajos, T.: Városi terek szélviszonyai és légszennyezettsége)
Schmidt szám <ném.> dimenzió nélküli mennyiség, a kinematikus viszkozitás és a diffúziós együttható hányadosa,
ఓ
ఔ
ܵܿ ൌ ൌ ,


ఘ

ahol Ȟ a kinematikai viszkozitási együttható, D a diffúziós együttható, ȡ a sĦrĦség. Ernst Heinrich Wilhelm Schmidt német mérnök (1892-1975) tiszteletére nevezték el. (Balczó, M. és Lajos, T.: Városi terek szélviszonyai és légszennyezettsége)

