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A téma jelentősége

A kutatás célja
• Az éghajlatváltozás milyen hatással lesz a Kárpát-medence

különböző topográfiával rendelkező régióinak hőmérsékleti 
viszonyaira a regionális klímamodellek szerint

1. Bevezetés 2. Adatok 3. Eredmények 4. Összegzés

klímaváltozás Szélsőséges időjárási
helyzetek

intenzitás

gyakoriság

Összetett topográfiával 
rendelkező térségek



• Felhasznált GCM-RCM párok: 
EURO-CORDEX és Med-CORDEX

• RCP8.5 szcenárió
• Nyers és hibakorrigált napi adatsorok
• Hibakorrekciós eljárás: Percentilis-illesztésen

alapuló (Mezghani et al., 2017)
➢Referencia adatbázis: CarpatClim

• Vizsgált időszakok:
➢ 1976-2005
➢ 2021-2050
➢ 2070-2099
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• Számított éghajlati indexek:
➢ Nyári napok (Tmax > 25 °C)
➢ Trópusi éjszakák (Tmin > 20 °C)
➢ Téli napok (Tmax < O °C)
➢ Fagyos napok (Tmin < O °C)
➢ Abszolút indexek

Meghajtó modell RCM

CNRM-CM5 ALADIN52

ICHEC-EC-EARTH HIRHAM5

ICHEC-EC-EARTH RACMO22E

IPSL-IPSL-CM5A-MR WRF331F

MOHC-HadGEM2-ES RegCM4-3

MOHC-HadGEM2-ES RCA4

MPI-M-MPI-ESM-LR CCLM-4-8-17

MPI-M-MPI-ESM-LR REMO2009



Éghajlati indexek éves gyakorisága a CarpatClim valamint a multi-modell átlag alapján (1976–2005)
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Nyári napok

Téli napok

CarpatClim NyersHibakorrigált

[nap]

[nap]

• a téli napok száma a Kárpát-
medence középső, 
alacsonyabban fekvő részein 
viszonylag homogénnek 
mondható (20-30 nap)

• jól kirajzolódnak az Északi-
khg. magasabb pontjai és a 
Kárpátok (60-120 nap)

• a nyári napok éves 
gyakorisága (80-100 nap) az 
Alföldön, a Vajdaságban és 
Délvidéken a legnagyobb –
a nyers modellszimulációk 
ezt a számot 20 nappal 
alulbecsülték



1. Bevezetés 2. Adatok 3. Eredmények 4. Összegzés

Éghajlati indexek éves gyakorisága a CarpatClim valamint a multi-modell átlag alapján (1976–2005)

CarpatClim NyersHibakorrigált

Trópusi éjszakák

Fagyos napok

[nap]

[nap]

• a trópusi éjszakák száma a 
Kárpát-medence 
alacsonyabban fekvő 
részein 2-8 között alakult 
évente

• nyers modellszimulációk 
átlaga – jelentős túlbecslés

• a Kárpátok hegyvonulatán
és az Erdélyi-
középhegységben nem 
fordult elő trópusi éjszaka

• a fagyos napok száma 
összhangban van a 
topográfiai viszonyokkal
➢ Alföld: 50-90 nap
➢ Északi-khg.: 100-120 nap
➢ Kárpátok: 190-200< 
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Éghajlati indexek éves gyakoriságában történő változás a multi-modell átlag alapján (ref.: 1976-2005)

[°C]

• A téli napok száma a 
21. sz. közepére a 
Kárpát-medencében 
6-15 nappal csökken, 
míg a 21.sz. végére 
akár 20-40-nel 
kevesebb téli nap 
bekövetkezését 
valószínűsítik a 
modellek – a 
legnagyobb mértékű 
csökkenés a 
hegyvidéki 
területeken várható. 

• A fagyos napok 
száma a multi-modell 
átlag alapján mintegy 
40-60 nappal 
csökkenhet évente a 
távolabbi jövőben.

• A trópusi éjszakák 
száma az Alföldön, a 
Vajdaság és Bánság
területén növekedhet 
leginkább (6-12 nap, 
illetve 38-50 nap). 

• A nyári napok 
számában a 
legnagyobb növekedés 
(45-58 nap) az Erdélyi-
medencében és a Déli-
Kárpátok déli 
előterében (Géta-
hátság) következhet be 
a 21. sz. végére.
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Éghajlati indexek éves gyakoriságában történő változás a multi-modell átlag alapján (ref.: 1976-2005)
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Éghajlati indexek éves gyakoriságában történő változás a multi-modell átlag alapján (ref.: 1976-2005)
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Éghajlati indexek éves gyakoriságában történő változás a multi-modell átlag alapján (ref.: 1976-2005)
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Abszolút indexek értékében történő változás a multi-modell átlag alapján (ref.: 1976-2005)
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• Az előforduló 
legmagasabb 
minimum-
hőmérséklet a 21.sz. 
közepére 2-5 °C-kal, 
a 21.sz. végére akár 6-
13 °C-kal növekedhet 
– legnagyobb 
mértékben a Déli-
Kárpátokban. 

• A legalacsonyabb 
minimum-
hőmérséklet 
növekedése a Kárpát-
medence egész 
területén viszonylag 
homogénnek 
mondható (2-3 °C 
illetve 5-6 °C).

• Az előforduló 
legmagasabb 
maximum-hőmérséklet 
hasonló mértékben 
emelkedik a modellek 
szerint, mint a TNn
esetében.

• A legalacsonyabb 
maximum-hőmérséklet 
a Erdélyi-medence 
térségében emelkedhet
leginkább, a 21.sz. 
végére akár 7-11 °C-kal.
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Abszolút indexek értékében történő változás a multi-modell átlag alapján (ref.: 1976-2005)
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Abszolút indexek értékében történő változás a multi-modell átlag alapján (ref.: 1976-2005)
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Abszolút indexek értékében történő változás a multi-modell átlag alapján (ref.: 1976-2005)
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• A legalacsonyabb 
minimum-
hőmérséklet 
növekedése a Kárpát-
medence egész 
területén viszonylag 
homogénnek 
mondható (2-3 °C 
illetve 5-6 °C).



• Célunk: az összetett topográfiával rendelkező Kárpát-medence térségének hőmérsékleti 
viszonyaira milyen hatással lesz az éghajlatváltozás a regionális klímamodellek szerint

• A nyári napok száma a 21. század végére 15-58 nappal növekedhet – legnagyobb 
mértékben az Erdélyi-medencében és a Déli-Kárpátok déli előterében

• 40-60-nal kevesebb fagyos nap következhet be a térségben – Északi-középhegység, 
Kárpátok: fele annyi, mint az 1976-2005 közötti időszakban

• Az abszolút minimum-, illetve maximum-hőmérséklet értéke a Kárpát medencében a 21. 
sz. közepére 2-3 °C-kal, míg a 2070-2099 időszakra 5-6 °C-kal növekedhet a referencia 
időszakhoz képest
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Köszönöm a figyelmet!


