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Az éghajlatváltozások lehetséges okaiAz éghajlatváltozások lehetséges okai

 NapfolttevékenységNapfolttevékenység

 Milankovich-korszakokMilankovich-korszakok

 KontinensvándorlásKontinensvándorlás

 Antropogén hatásokAntropogén hatások



Ha változik a klíma...Ha változik a klíma...

 Fenotípusos  plaszticitásFenotípusos  plaszticitás

 Evolúciós változásokEvolúciós változások

 (Lokális) kihalás(Lokális) kihalás

 Az elterjedési terület Az elterjedési terület 
megváltozásamegváltozása



A modellek bizonytalanságaA modellek bizonytalansága



Az elterjedési területeket befolyásoló tényezőkAz elterjedési területeket befolyásoló tényezők
 Abiotikus tényezők: Abiotikus tényezők: 

• Éves átlaghőmérsékletÉves átlaghőmérséklet
• Minimum- ill. maximumhőmérsékletMinimum- ill. maximumhőmérséklet

          
•         3 °C melegedés hatására:3 °C melegedés hatására:

• 300-400 km eltolódás a pólusok felé300-400 km eltolódás a pólusok felé
• 500 m-rel kerül magasabbra a hóhatár500 m-rel kerül magasabbra a hóhatár

• Éves csapadékösszegÉves csapadékösszeg
• A csapadék eloszlásaA csapadék eloszlása

 Biotikus tényezőkBiotikus tényezők



Áreahatár-változások a poláris régiókbanÁreahatár-változások a poláris régiókban

 45 év alatt 2,5 °C melegedés 45 év alatt 2,5 °C melegedés 
(1945-1990)(1945-1990)

 Mikroklimatikus viszonyokMikroklimatikus viszonyok
 Terjedő boreális fajokTerjedő boreális fajok
 Kis távolságokon belül nagy Kis távolságokon belül nagy 

hőmérsékleti változásokhőmérsékleti változások
 Költőterület-veszteség: akár Költőterület-veszteség: akár 

>90%>90%



                  Áreahatár-változások a poláris régiókbanÁreahatár-változások a poláris régiókban

Interspecifikus kompetícióInterspecifikus kompetíció



Császárpingvin Császárpingvin (Aptenodytes (Aptenodytes 
forsteri)forsteri) populáció 97%-os  populáció 97%-os 
csökkenésecsökkenése

A jég területének csökkenéseA jég területének csökkenése

Jegesmedve Jegesmedve 
(Ursus  maritimus)(Ursus  maritimus)



Áreahatár-változások a mérsékelt övben – Flóra I.Áreahatár-változások a mérsékelt övben – Flóra I.

Hegyvidéki és általánosan Hegyvidéki és általánosan 

elterjedt fajokelterjedt fajok

Rövid és hosszú életűRövid és hosszú életű

(r és K stratégista) fajok(r és K stratégista) fajok



Áreahatár-változások a mérsékelt övben – Flóra II.Áreahatár-változások a mérsékelt övben – Flóra II.

 30 fafaj átlag 100 km-t terjedhet észak felé 100 év alatt 30 fafaj átlag 100 km-t terjedhet észak felé 100 év alatt 
(5 faj akár több mint 200 km-t) – kis változást (5 faj akár több mint 200 km-t) – kis változást 
feltételező modellfeltételező modell

 35 faj 100 km-t észak felé (24 faj akár több mint 200 35 faj 100 km-t észak felé (24 faj akár több mint 200 
km-t) – nagy változást feltételező modellkm-t) – nagy változást feltételező modell

 Élőhelyfragmentáció hatása:Élőhelyfragmentáció hatása:
– 100-200 km 100-200 km →→ 1-10 km terjedés 100 év alatt 1-10 km terjedés 100 év alatt



Áreahatár-változások a mérsékelt övben – Fauna I.Áreahatár-változások a mérsékelt övben – Fauna I.

 Európai lepkefajok:Európai lepkefajok:
 kb. kb. 60% terjeszkedett 60% terjeszkedett 

észak feléészak felé és 3% dél felé és 3% dél felé
 Klíma vagy időjárás?Klíma vagy időjárás?

 Euphydrias edithaEuphydrias editha
 Horizontális változásHorizontális változás

 Aphantopus hyperantus, Aphantopus hyperantus, 
Coenonympha tulliaCoenonympha tullia

 Vertikális változásVertikális változás



Áreahatár-változások a mérsékelt övben – Fauna II.Áreahatár-változások a mérsékelt övben – Fauna II.

 Fehér gólya (Fehér gólya (Ciconia ciconiaCiconia ciconia))

a) legmagasabban ésa) legmagasabban és
legalacsonyabbanlegalacsonyabban
levő fészeklevő fészek
tengerszint felettitengerszint feletti
magassága;magassága;

b) fészkelő párok száma;b) fészkelő párok száma;

c) legelők aránya (%);c) legelők aránya (%);

d) márciusi és áprilisi d) márciusi és áprilisi 
középhőmérsékletekközéphőmérsékletek



Áreahatár-változások Magyarországon – FlóraÁreahatár-változások Magyarországon – Flóra

 Bükkös, gyertyános-tölgyes, Bükkös, gyertyános-tölgyes, 
cseres-tölgyes, erdős sztyepcseres-tölgyes, erdős sztyep

 Eltérés: kb. 57 mm csapadék és Eltérés: kb. 57 mm csapadék és 
0,8 °C (júliusi középhőmérséklet)0,8 °C (júliusi középhőmérséklet)

 Előrejelzés: 50 éven belül kb. 40 Előrejelzés: 50 éven belül kb. 40 
mm-rel kevesebb csapadék és 1,1 mm-rel kevesebb csapadék és 1,1 
°C melegedés°C melegedés



Áreahatár-változások Magyarországon – FaunaÁreahatár-változások Magyarországon – Fauna

 Dolomit fehérlepke (Dolomit fehérlepke (Pieris erganePieris ergane))
 Füstös ősziaraszoló (Füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidariaLignyoptera fumidaria))
 Balkáni gerle Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)(Streptopelia decaocto)
 Csicsörke Csicsörke (Serinus serinus)(Serinus serinus)
 Változások a vonulás időzítésében Változások a vonulás időzítésében 

        és a testméretekbenés a testméretekben



Áreahatár-változások a trópusi régiókbanÁreahatár-változások a trópusi régiókban

 Csapadékviszonyok Csapadékviszonyok 
átrendeződéseátrendeződése

 Trópusi ciklonok Trópusi ciklonok 
gyakoribbá válnakgyakoribbá válnak

 Tengerszint-emelkedés Tengerszint-emelkedés 
(mangrove)(mangrove)

 Erdők területének Erdők területének 
csökkenése csökkenése ↔↔ szárazodás szárazodás

 Biodiverzitási forró pontokBiodiverzitási forró pontok



Áreahatár-változások a trópusi régiókbanÁreahatár-változások a trópusi régiókban

Köd-erdők: Köd-erdők: 

Endemikus fajok Endemikus fajok 

(costa ricai aranyvarangy (costa ricai aranyvarangy 

Bufo periglenesBufo periglenes))

Sivatagosodás:Sivatagosodás:

Vonuló fajokra Vonuló fajokra 
gyakorolt hatásgyakorolt hatás



KonklúzióKonklúzió

 Nyertesek:Nyertesek:
 r-stratégisták, klimatikus tényezők által determinált r-stratégisták, klimatikus tényezők által determinált 

elterjedésű fajok;elterjedésű fajok;
 generalistákgeneralisták

 Vesztesek:Vesztesek:
 sarkvidéki és montánsarkvidéki és montán

fajok;fajok;
 specialisták;specialisták;
 Homo sapiensHomo sapiens......
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Köszönöm szépen a figyelmet!
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