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Bevezetés 

A XXI. században fontos teendő a felmelegedés megállítása. Több ország is 

tervezeteket készít arra vonatkozóan, hogy a felmelegedést okozó üvegházhatású 

gázokat csökkentsék. Az egyik ilyen gáz a szén-dioxid, ami századunkban 383 ppmv 

(térfogat milliomod) tett ki (http://hu.wikipedia.org). A 2. ábrán látható, hogy az utóbbi 

évtizedekben a mennyisége a légkörben egyre növekedett.  

A munkában szeretném megvizsgálni, hogy a födi átlagos globális felmelegedés 

mértékéhez képest az Észak-Keleti Kárpátokban mennyi a felmelegedés mértéke, és a 

legnagyobb változás mikor mutatkozik meg. A kutatásban válaszokat keresek, hogy az 

átlaghőmérsékletek hány fokkal változtak mind az öt városban, a vizsgált időszak 

folyamán, milyen mértékben melegedtek fel az abszolút minimum és maximum 

hőmérsékletek, valamint a csapadékeloszlásban történtek-e változások. 
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I. A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS OKAI, TÉNYEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A 

FÖLDÖN 

 

De mi is a globális felmelegedés vagy üvegházhatás? Sokan az emberiséget tartják érte 

felelősnek az erdőirtás, a légszennyező anyagok levegőbe juttatása miatt. De 

kialakulásának az is az oka, hogy a Napból érkező sugarak nem tudnak kijutni az 

üvegházhatású gázok nagy koncentrációja miatt. Legjobban az 1. ábra szemlélteti, hogy 

mi is az üvegházhatás.  

 
1.  ábra. Az üvegházhatás mechanizmusa 

Forrás: http://www.nyf.hu, 2014 

 

Vannak kutatók, akik úgy tartják, hogy ennek a folyamatnak a hajtómotorjai az egyre 

növekvő szén-dioxid szint, amelyek fokozzák a felszíni hőmérsékletet azáltal, hogy a 

Napból érkező sugarakat nem engedik ki, ami az ábrán is látható. Ám vannak akik meg 

vannak róla győződve, hogy a szén-dioxid szint növekedése és a felszíni hőmérséklet 

növekedése között egyáltalán nincs kapcsolat (http://globalproblems.nyf.hu). 

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/global/leg1.htm
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2. ábra. A hőmérséklet és a szén-dioxid szint változása több mint 160000 év alatt 

Forrás: http://globalproblems.nyf.hu, 2014 

 

Az éghajlat alakulásában nagy szerepe van a szférák között lejátszódó 

kölcsönhatásoknak. A kölcsönhatási tényezők között a legfontosabb a visszacsatolási 

mechanizmusok. A negatív visszacsatolások állandósítja az éghajlatot, a pozitív 

visszacsatolások pedig fokozzák a levegőbe jutott anyagok hatását (http://muveszet-

tudomany.hu). 

Az egész Földre kiterjedő kutatások azt mutatják, hogy a felszínen a 

léghőmérséklet gyorsabban emelkedett a kontinensek belsejében, mint az óceánok felett 

(3. ábra). Ezek a különbségek pedig a legmarkánsabban az utóbbi évtizedekben 

mutathatók ki. 

http://globalproblems.nyf.hu/wp-content/uploads/2011/06/legkor003.jpg
http://muveszet-tudomany.hu/magyar/tudomany/glob-felm.htm
http://muveszet-tudomany.hu/magyar/tudomany/glob-felm.htm
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3. ábra. A felszíni léghőmérséklet lineáris trendjei (°C/10 év) tavasztól télig, a 

hónapok kezdőbetűi szerint. Az 5%-os szinten szignifikáns trendeket a + jel emeli ki. 

Forrás: http://www.met.hu, 2014 

 

Az Environmental Working Group (EWG) környezetvédelmi szervezet által végzett 

kutatások szerint a legklimabarátabb élelmiszer a sajt és a hús, főleg a bárányhús és a 

marhahús. A kutatás az élelmiszerek teljes életciklusát vették figyelembe.  Eszerint 

vizsgálták az állatok felhasznált takarmányok előállítását, valamint a feldolgozást, 

szállítást és az elkészítés során felhasznált energiamennyiséget is. Eredményként 1 kg 

bárányhús előállítása 39,3 kg CO2-vel, a marhahúsé pedig 27,1 kg CO2-vel egyenértékű 

üvegházhatást okozó gáz előállításával jár (http://www.globalisfelmelegedes.info).  

A kutatók rájöttek, miszerint a Pinus longaeva (Simatűjű szálkásfenyő) nevű 

fenyők bizonyítékul szolgálnak a hőmérsékletváltozásra. A világ legöregebb fáinak 

tartják őket, akár 1000 évig is élhetnek és az évgyűrűik megfigyelésében jutottak 

eredményre. A kutatások szerint a fák 1950 óta gyorsabban nőnek, mint 3700 évben 

valaha. A publikációban kifejtik, hogy az évgyűrűk az aktuális életkörülményekről 

árulkodnak, miszerint minél szélesebb a gyűrű, annál gyorsabban növekedett a fa és 

több víz és tápanyag, fény és melegebb levegő állt rendelkezésre a fának. Tehát arra 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Fold/
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enged következtetni, hogy 1950 óta felmelegedés figyelhető meg 

(http://socialbranding.hu).  

Az egyik legnagyobb, a klímaváltozással foglalkozó bizottság az Éghajlat-

változási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). 

Adatai szerint a levegő földközeli átlaghőmérséklete 1905 és 2005 között 0,74 ± 

0,18 °C-kal nőtt meg. Az IPCC által elfogadott éghajlatmodellek szerint a Föld felszíni 

hőmérséklete 1990 és 2100 között feltehetően 1,1–6,4 °C-kal nő majd. Bár a legtöbb 

tanulmány csak 2100-ig tekint előre, a felmelegedés utána is folytatódhat, a tengerek 

szintje pedig emelkedhet még akkor is, ha már nem bocsátanak ki több üvegházhatású 

gázt, hiszen a szén-dioxid (CO2) más üvegházgázokkal együtt hosszú ideig a légkörben 

marad (http://klimastop.com). 

Az éghajlatváltozással kapcsolatban sok elmélet, vizsgálat és cikk olvasható 

több internetes honlapon és sok az ellentmondás is. Az egyik ilyen például a Guardien-

ben megjelent tanulmány szerint drasztikus lesz a továbbiakban a felmelegedés, mivel 

4 °C-al lesz melegebb 2100-ra, mint most, a felhőzöttség miatt. A modell lényege abban 

tér el az eddigiektől, hogy számításba vették a felhőzöttség alakulását is.  Legvégső 

eredményül kapták, hogy Grönland jege teljesen elolvad, az Antarktisz jege pedig 

részben fog elolvadni. Így az alacsonyan fekvő partok lakhatatlanná válnak, valamint a 

felhőzöttség csökkenése miatt a trópusokon nehéz lesz a megélhetés. A kutatás vezetője, 

Stephen Sherwood szerint már ez katasztrófa lenne, nem veszély (http://www.origo.hu). 

Egy másik tanulmány pedig azt bizonyította, hogy a globális felmelegedés 

évszázadokig is folytatódna, ha egy csapásra megszüntetnénk az üvegházhatást növelő 

gázok kibocsájtását. Korábbi tanulmányok is azt sugallták, hogy a globális 

hőmérsékletek stagnálnának, vagy csökkennének, ha a kibocsátás hirtelen megszűnne, 

ám ezek a vizsgálatok nem vették figyelembe az óceánok hőelnyelő képességének 

csökkenését – húzták alá a szakemberek.  

A Nature Climate Change folyóiratban közölt eredmények azt sugallják, hogy a 

kibocsátás leállását követő egy évszázados kezdeti lehűlést követően a bolygó 0,37 °C-

kal melegedne 400 év alatt. Bár az emelkedés kismértékűnek tűnik, ám valójában 

majdnem fele az iparosodás korának kezdete óta tapasztalt 0,85 °C-os melegedésnek. 

Eredményül kapták, hogy a következő 20 évben a 40%-át, a következő 100 évben a 

60%-át, 1000 éven belül pedig a 80%-át elnyelnék a szén-dioxidnak az óceánok. A 

korábbi tanulmányok azt mutatták, hogy a felmelegedés stagnálna, ha a kibocsájtás 

teljesen megszűnne (http://hvg.hu). 

http://socialbranding.hu/2009/11/24/a_globalis_felmelegedes_uj_tanui/
http://klimastop.com/index.php?r=StaticPage/View/32
http://hvg.hu/panorama/20131126_Nincs_mese_meg_evszazadokig_folytatodhat
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Egy japán és hawaii tudósok csapata által készített tanulmány szerint a 

klímaváltozás a század közepére teljesen új formát fog átvenni. Ezek szerint olyan 

hőmérsékleti különbségek érzékelhetőek majd, amelyek eddig nem voltak 

tapasztalhatóak az adott területen. Camilo Mora, a hawaiiak egyik tudósa azt nyilatkozta 

a tanulmányban, hogy amihez a mai ember volt szokva a klímára vonatkozóan, az a 

következő években teljesen megváltozik (http://hvg.hu). 

A Natoinal Geographic nemrégiben közzétett néhány térképet, hogy hogyan is 

nézne ki a Föld az után, hogy elolvadnának a sarki jégsapkák. A Földről eltűnnének 

olyan sűrűn lakott területek, mint Florida, Olaszország elvesztené csizma formáját, 

Ausztrália közepén egy hatalmas tó keletkezne, eltűnne a térképről Dánia, Hollandia, 

valamint a tudósok úgy vélik, hogy olyan magas lenne a felszíni hőmérséklet, amely 

csak 30 ezer éve volt a Földön (http://www.erdekesvilag.hu, 2014).  

 

4. ábra. Észak Amerika térképe, ha elolvadnának a sarki jégsapkák.  

Forrás: erdekesvilag.hu, 2014 
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5. ábra. Dél Amerika térképe, ha elolvadnának a sarki jégsapkák.  

Forrás: erdekesvilag.hu, 2014 

 

6. ábra. Európa térképe, ha elolvadnának a sarki jégsapkák.  

Forrás: erdekesvilag.hu, 2014 
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7. ábra. Ázsia térképe, ha elolvadnának a sarki jégsapkák.  

Forrás: erdekesvilag.hu, 2014 

 

 

8. ábra. Ausztrália térképe, ha elolvadnának a sarki jégsapkák. 

Forrás: erdekesvilag.hu, 2014 
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9. ábra. Anktartisz térképe, ha elolvadnának a sarki jégsapkák.  

Forrás: erdekesvilag.hu, 2014 

 

A globális felmelegedés az esőerdőket is veszélyezteti, mivel az utóbbi 30 év 

alatt 3 héttel növekedett a száraz időszak Amazóniában, számoltak be róla a texasi 

egyetem kutatói. Az IPCC testület prognózisa alapján 2100-ra csak 3–10 nap száraz 

időszak hosszabbodás lesz megfigyelhető. A kutatócsoport az eddigi eredményeket 

vizsgálta, és szerintük a katasztrófa sokkal hamarabb be fog következni 

(www.globalisfelmelegedes.info). 

De mi is tehetünk a globális felmelegedés ellen. A 10. ábra röviden és tömören 

ábrázolja, hogy mit tegyünk, hogy védjük a környezetet. 
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10. ábra. Mit tehetünk a globális felmelegedés ellen 

Forrás: http://antalvali.com, 2014 

 

Elfogadtak egy jegyzőkönyvet is az ENSZ 1992-ben véglegesítette, Kiotóban fogadták 

el. 2005. február 16-án lépett hatályba. Csak Kanada utasította vissza és a világ 

majdhogynem összes országa elfogadta már. Az alábbi térképen látható mely országok 

ratifikálták és melyek még nem ratifikálták.  

 
11. ábra. A kiotói jegyzőkönyvet aláíró országok: a zölddel jelölt országok már 

ratifikálták, a barna színűek még nem tűzték napirendre a ratifikálást, a vörös színű 

(Kanada) visszalépett 

Forrás: http://hu.wikipedia.org, 2014 

 

http://antalvali.com/hirek/globalis-felmelegedes-egyszeru-lepesek.html
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A jegyzőkönyv lényege az volt, hogy a 2008–2012-es időszak alatt csökkenteni fogják 

az üvegházhatású gázok kibocsájtását. De mivel a 2012-ig nem tudták betartani, ezért az 

egyezményt meghosszabbították 2020-ig (http://hu.wikipedia.org). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiot%C3%B3i_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv
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II. AZ ÉSZAK-KELETI KÁRPÁTOK FÖLDRAJZI VISZONYAI 

 

Az Északkeleti Kárpátok Ukrajna 4 megyéjében terül el: Lviv, Kárpátalja, Ivano-

Frankivszk és Csernyivci. A Kárpátok hegységrendszere az alpi hegyképződés idején 

keletkezett, amely a középső és késő kainozoikum folyamán nyerte el végső formáját. 

Az Alpesi-Himalája hegységrendszer tagja (www.wikipédia.org). A mezozoikum 

korszak jura időszakában a mai Kárpátok helyén geoszinklinális volt, amely aztán 

szárazföld lett majd az oligocén és pliocén kor folyamán kialakult a mai középhegységi 

alakja. A legelterjedtebb területén a kréta-paleogén flis. Tektonikailag 3 részre lehet 

osztani: Belső-antiklinális, Központi antiklinális és Külső-antiklinális.  

Belső-antiklinális öv kréta és paleogén flistakaróból áll, melynek vastagsága 

elérheti a 4000–7000 m vastagságot is.  

A Központi-szinklinális öv nagy részben paleogén flistakaró, amelynek 

vastagsága 2000–2500 m.  

A Külső-antiklinális övön gyűrődések és pikkelyszerű átfedések alakultak ki 

(Izsák, 2007). 

Szerkezetileg pedig több részre tagolódik a folyóvölgyek miatt: Elő-Kárpátok-

hátság, Külső-Kárpátok, Verhovinai-Vízválasztó Kárpátok, Polonina-Csornohorai 

Kárpátok, Rahói-Csivcsini masszívum, Vihorlát-Gutini vulkanikus gerinc, Kárpátaljai 

völgykatlanok és alföldek.  

Előkárpátok-hátság a süllyedési peremvidékhez kapcsolódik és fordított 

szerkezetű. A folyóközi területek közepes magassága 350–500 m.  

A Külső-Kárpátok – egyenes antiklinális földszerkezetű, egymásra torlódott 

darabokból tevődik össze. Ezek 8–10 hegyvidéki részből állnak. Határai között 

találhatók a Beszkidek, Gorgánok, Pokuttya-Bukovinai-Kárpátok (www.wikipédia.org). 

Ezek a Vízválasztó-vonulat tagjai. Nagyobb folyók felső szakaszánál hágók szabdalják 

fel: Uzsoki-hágó (889 m), Vereckei-hágó (839 m), Toronyai-hágó (930 m) és a Tatár-

hágó (931 m). Itt kialakultak kismedencék is, ahol a nagyobb völgyeket folyó vágja 

keresztbe. Ilyen medence a Perecsenyi kismedence (Túrja-völgy és az Ung 

találkozásánál), Szolyvai-kismedence (Borzsa-havast és a Borlót elválasztó völgy és a 

Latorca-völgy találkozásánál), az Ilosvai kismedence és a Körösmezői-kismedence 

(Cisz, 1962; Szidorenko, 1966).  

A Poloninai-Csornohorai sasbérc antiklinális hegygerinc, amely a Belső 

antiklinális övezetnek felelnek meg és az Ukrán-Kárpátok fő domborzati tengelyét 

http://www.wikipédia.org/
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alkotják. Közepes magasságuk 1500 m, a legmagasabb csúcsok meghaladják a 2000 

métert (www.wikipédia.org). Havasi vonulatnak is szokták őket nevezni, mivel 

magasságukból adódóan itt marad meg a legtöbb ideig a hó a Kárpátokban valamint itt 

már találhatunk havasi réteket is. 5 vonulatot találhatunk benne: Rónahavas (1479 m), 

Borzsa-havas (Sztoj, 1681), Szvidovec (Bliznyica, 1881), Csornohora (Hoverla, 2061 

m).  

A szirt-övet a fiatal harmadidőszaki vulkanitok helyenként teljesen elfedik; a 

Tarac völgyétől délkeletre pedig ilyen szerkezeti alakulat már nem is ismert. A 

máramarosi kristályos öv a Keleti-Kárpátok aljzattakaró-rendszerének nyúlványa. A 

Belső-kárpáti flis csak a szirt-öv belső oldalán, a fiatal vulkanitok alól bukkan elő 

néhány kis foltban. A kívülről kísérő molassz-takarók sok helyen CH-telepeket és kősó-

előfordulásokat tartalmaznak. 

A molassz-öv az Orosz tábla és a Flis-Kárpátok közötti miocén korú süllyedékben 

alakult ki. Különféle szerkezeti formákhoz kapcsolódó szénhidrogén telepekben és só 

telepekben is gazdag. 

A változatos kőzettani kifejlődésű flis-öv a miocén során keskeny, de 

csapásirányban hosszan elnyúló redőkbe, pikkelyes, rátolódásos és takarós 

szerkezetekbe torlódott fel. A takarók egy része a Nyugati-Kárpátokból nyúlik át; egy 

más részük a Keleti-Kárpátokban folytatódik tovább.  

A tagolt üledékgyűjtőnek köszönhetően minden takaró jellegzetes flis-típussal és 

szerkezeti sajátosságokkal rendelkezik. 

A Pienini-szirtövet a Vihorlát-Gutin hegylánc fiatal vulkanitjai helyenként teljesen 

beborítják. A kréta végi larámi fázis során összetorlódott, felpikkelyeződött triász-jura-

kréta korú karbonátos, agyagos és flis-jellegű képződmények a jelenlegi gigantobreccsa 

jellegű szerkezetüket a miocén tektofázisok idején nyerték el (www.google.hu) 

Vihorlát-Gutini vulkáni vonulat Ukrajnán belül kb. 120 km, és 15–20 km a 

hosszúsága. Szlovákiában a Vihorláttal fejeződik be a vonulat északnyugaton, 

délkeleten pedig Románia területén, a Gutin vonulattal zárul (Cisz, 1962).  

A Gyűrt-Kárpátok és a Kárpátaljai-süllyedék határát a Pienini-szirtöv jelzi. Ez egy 

néhol 2 km és néhol 20 km széles és 600 km hosszú szerkezeti egység, ami az 

északkeleti-Kárpátok vonulatán végig követhető. Nagyon kevés helyen van a felszínen, 

mivel a lávafolyások és az üledékek elfedik (Andruszov, 1960; Kruglov, 1986; Lescsuh-

Hocanyuk-Sajnoha, 2001).  

http://www.wikipédia.org/
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Mint domborzatilag, úgy ásványi-anyag lelőhelyek szerint is 4 részre lehet osztani 

Kárpátalját: Flis-Kárpátok, Vihorlát-Gutini-gerinc, Máramarosi-masszívum és 

Kárpátaljai-alföld (Rudenko, 1999).  

Tüzelőanyag ásványkincseket bányásznak az Ilosvai járási Ilonca településen, 

Nyirhalomban és Beregszőlősön. A készleteket 39 millió t-ra becsülik (Zasztavecka-

Zasztaveckij et al., 1996; Pop, 2003).  

Ukrajna DNY-i részén található az Elő-Kárpátoki kőolaj és földgázmező. Ivano-

Frankovszki és Csernovci megyék foglalják magukba. Az első kezdetleges kiaknázás 

már a 17. században folyt. Legnagyobb kőolajlelőhelyek: Bitkiv-Babcsinszki, Dolinai, 

Oriv-Ulicsnyanszki; a legnagyobb földgázlelőhelyek: Dasava, Kalus, Rudkiv, Oporszki, 

Bibcse-Volickistb. Mivel nagy volt a lelőhely kihasználása a Szovjetunió idején, a 

lelőhelyek kimerültek és csak nagy anyagi ráfordítással lehet újabb lelőhelyeket 

felderíteni (Zasztavnij, 2004).  

Érces ásványkincsek. Inkább a színesfémércek és a polimetalikus ércek vannak 

többségben. Arany nagy mennyiségben található a Beregszászi járási Nagymuzsaly 

községben valamint Nagybocskó közelében a Rahói járásban. A Romániával határos 

magashegységi területeken aranyhomok készleteket lehet találni. Az első említések az 

arany kitermeléséről Kárpátalján már a 12. században volt (Zasztavnij, 2004).  A 

Nagymuzsalyi lelőhely 2 km2-nyi területén az aranyon kívül találhatunk még nagyon 

sok színesfém ércet is: ólom, germánium, ezüst, kobalt, higany, szelén. A lelőhelyeken 

a kitermelés 1999-től működik (Ukrajna földrajzi enciklopédiája, 1989–2003; Pop, 

2003).  

Baritot a beregszászi járási Nagybégányban bányásznak a készleteket 5,7 millió t-

ra becsülik (Pop, 2003). Nem érces ásványkincsek. Nagy kálisókészletek rejlenek 

Lemberg és Ivano-Frankivszk megyékben. Lelőhelyei: Sztebnyik, Dobrohosztyiv, 

Boriszlav, Kalus-Holinszki. Nagy magnéziumsó készletek találhatóak az Elő 

Kárpátokban, ahol Kalus-Holinszki lelőhelyen ki is termelik. Az Elő Kárpátokban 

bányásznak még termésként Lviv és Ivano-Frankivszk megyékben (Zasztavnyij, 2004). 

A 18. századtól intenzív kitermelésben folyik a konyhasó kitermelése 

Aknaszlatinán (Ukrajna földrajzi Enciklopédiája, 1989-1993). Kaolin lelőhelyek 

Kárpátalján a Perecsenyi járás valamint beregszász és Nagymuzsaly területén. 30 

márványlelőhely is található a Máramarosi masszívum területén. Zeolitot bányásznak a 

Huszti és Técsői járásokban (Pop, 2003; Zasztavecka, Zasztavnyij et al. 1996 ).  
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Kárpátalján közel 200 magas növényi faj található, de közel egyötödét (44-et) 

sajnos a kipusztulás fenyeget. Az erdei fajok legelterjedtebbjei közé tartozik a bükk, a 

tölgy és a fenyő, de található még nyírfa, vörösfenyő, égerfa, gyertyánfa, tiszafa, 

gyantás fenyő, kőrisfa és juhar. 

 A Kárpátok növényzete önálló flóratartományt képez. Megtalálhatók itt a közép-

európai flóraelemek, az alpesi és a különféle őshonos növényfajok. Természetes 

növénytakarója a zárt erdő, a fenyvesek, a tölgyesek és bükkösök zónája. A fenyőfajok 

(1200 m felett) közül a jegenyefenyő, vörösfenyő, fekete fenyő, erdei fenyő fordul elő. 

1200 m alatt a bükkösök, a tölgyesek jellemzők. Lombos fák közül a szil-, a kőris- s a 

cserfa fordul még elő.  

A síkvidéken, az alsó régiókban az Alföld, illetve Felső-Tiszavidék növényvilága 

található. Jellemző a tölgy-, kőris-, nyárfa, fűzfa, éger-, szilfa. Aljnövényzetként: a 

galagonya, fagyal, mogyoró, kecskefüzér fordul elő.  

A jellemző lágyszárúak közül néhány: gyöngyvirág, nárcisz, gólyahír, nyári 

tőzike, kockás liliom, sáfrány, hóvirág, baracklevelű csengettyűke, ökörfarkkóró.  

A hegyekben előforduló emlősállatok: medve, farkas, vaddisznó, hiúz, borz, 

vadmacska, hermelin, nyest, szarvas, mókus, nagypele, mogyoróspele. Ragadozó 

madarak közül a sas, sólyom, ölyv, kánya, törpe sas, vándorsólyom fordul elő. Az 

óriásbagoly, az uhu is, de a törpekuvik is megtalálható. Színes tollú madarak: a 

szalakóta, jégmadár, gyurgyalag s a havasok kolibrije, a hajnalmadár. A sík területek, 

vizek madárvilágából a kormorán, a réce-fajták (füstös, fütyülő, csörgő) a vetési ludak, 

lilikek, gémek, búvárok, vöcskök, sirályok, csérek említendők 

(http://www.karpatalja.com.ua/karpatalja/termeszet.html). 

A régió állatvilága is rendkívül sokrétű. Nyolcvan emlősfaj, tíz csúszómászó, 

hatvan halfaj, kétszáz madárfaj, valamint száz puhatestű állatfaj található a területen. 

Legelterjedtebb állatok a vakond, róka, farkas, barnamedve, borz, nyest, menyét, 

hermelin, görény, nyérc, vidramenyét, vidra, vadmacska, hiúz, vadnyúl, mókus, 

vaddisznó, őz, szarvas. Madarak közül a legjelentősebbek a siketfajd, a nyírfajd, a 

császármadár, a fácán, a harkály, a kakukk, a búbos banka, a sarlófecske, a jégmadár, a 

vízirigó, a fogoly, a fürj, a baglyok több faja (http://www.zoldmuzeum.hu). 

 

http://www.zoldmuzeum.hu/karpatalja-termeszeti-ertekei
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12. ábra. Az 5 vizsgált város ábrázolása térképen 

Forrás: www.bing.com/maps, 2014, http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-

shapefiles.htm 

http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-shapefiles.htm
http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-shapefiles.htm
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III. ADATBÁZIS ÉS MÓDSZEREK 

 

3.1.  Adatbázis 

 

Az adatokat a Beregszászi Meteorológiai Állomásról, valamint az Egyesült Államok 

Nemzeti Éghajlati Adatközpontjából (NCDC) szereztem be. A Beregszászi 

Meteorológiai Állomás 1947. augusztus 1-én kezdte munkáját, akkor még a város 

északi részében. Mai helyére 1977. július 5-én került a város déli részébe. Mikor 

odakerült, akkor még nem volt körbeépítve, de szépen lassan beépült, körbevették nagy 

tömb lakóházak.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=/search%3Fq%3Dncdc%26biw%3D1366%26bih%3D674&rurl=translate.google.hu&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhjfswRCe7kDJe7EJ0DTUow1-S42_A
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13. ábra. A Beregszászi Meteorológiai Állomás sémája (Gál, 2002). 

1. az állomás háromszögelési pontja. 2.- szélzászló könnyű lappal. 3.- 

anemorumbométer és anemorumbográf jelfogója. 4.- szélzászló nehéz lappal. 5.- 

zúzmaramérő állvány. 6.- pszichrométer házikó. 7.- hómérő léc. 8.- tartalék 

pszichrométer házikó. 9.- íróműszer házikó. 10.- szélnyomás mérő. 11.- csapadékmérő 

(ombrométer). 12.- csapadékíró (ombrográf). 13.- tartalék csapadékmérő oszlop. 14.- 

hómérő léc. 15.- heliográf. 16.- heliográf. 17.- harmatíró. 18.- lecsupaszított részleg. 

19.- felszíni és 20.- felszín közeli (Szavinov-féle) talajhőmérők elhelyezése. 21.- hómérő 

léc. 22.- természetes növényborítású részleg. 23.- mélységi talajhőmérők és 24.- 

fagyréteg hőmérők elhelyezése. 25.- a függőleges hőmérsékleti és légnedvességi 

gradiensek mérésére szolgáló állvány 26.- a szél függőleges sebességeloszlásának 

mérésére szolgáló állvány. 27.- sugárzásmérő állvány műszerekkel 
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Az állomás területe 36 x 26 m, s a bejáratot észak felől találhatjuk. Körülkerítve 

nagyobb szemű dróthálót használtak. A műszerek nagy része a szabadban találhatóak, 

de a hőmérőket és a nedvességmérőket az arra a célra, szabvány szerint készített 

kisházban találhatjuk (Gál, 2002).  

A további adataimat az Egyesült Államok Nemzeti Éghajlati Adatközpontja 

(NCDC) honlapjáról töltöttem le. Korábban Országos Meteorológiai Nyilvántartások 

Központja (NWRC) volt a neve, ami jelenleg az Asheville-i Észak-Karolina államban 

székel.  A világ legnagyobb aktív archívuma. New Orleans-ban Louisiana-ban 1934-ben 

kezdte munkáját, majd átkerült Asheville-be 1951-ben és átnevezték a Nemzeti 

Éghajlati Adatközpontnak (http://www.ncdc.noaa.gov). 

 

3.2. Vizsgálati módszerek 

 

Munkám során több vizsgálati módszert is alkalmaztam. Egyik ilyen a trendelemzés. 

A lineáris trendvonal olyan regressziós egyenes, amelyet egyszerű lineáris 

adathalmazokhoz használhat. Az adatok akkor lineárisak, ha az adatpontok egyenest 

alkotnak. A lineáris trendvonal általában valamilyen érték egyenletes növekedését vagy 

csökkenését mutatja  

 A lineáris trendvonal az alábbi egyenlettel számítja ki a legkisebb négyzetek 

módszere alapján a legjobban illeszkedő görbét:  

bmxy   

ahol m a meredekség és b a tengelymetszet (http://office.microsoft.com).  

Két valószínűségi változó közötti kapcsolat szorosságát kifejezhetjük a korrelációs 

együtthatóval (http://www.inf.unideb.hu). 
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MyMx
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ahol Mx az x változó, My pedig az y változó számtani közepe (Vince, 2005). 

A korrelációszámítás során kapott együttható vehető úgy is, hogy egy olyan 

feltevés, hogy két változó között milyen kapcsolat van. Hogy ez a kapcsolat valós-e 

vagy nem feltevésvizsgálattal dönthetjük el (Péczely, 1996). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=/search%3Fq%3Dncdc%26biw%3D1366%26bih%3D674&rurl=translate.google.hu&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhjfswRCe7kDJe7EJ0DTUow1-S42_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=/search%3Fq%3Dncdc%26biw%3D1366%26bih%3D674&rurl=translate.google.hu&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Asheville&usg=ALkJrhgy0KPqr2Cvoh549eZHSGMadt215Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=/search%3Fq%3Dncdc%26biw%3D1366%26bih%3D674&rurl=translate.google.hu&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/North_Carolina&usg=ALkJrhgjHoVSCFdAtgggtvBX2qpnLAnX-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=/search%3Fq%3Dncdc%26biw%3D1366%26bih%3D674&rurl=translate.google.hu&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Archive&usg=ALkJrhhgjSTvZmkaCn9pA4zGlzjuxBJuVA
http://www.inf.unideb.hu/valseg/JEGYZET/valseg/node60.htm
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Továbbá töréspont elemzést is végeztem vizsgálatom során. Az évi és a havi 

csapadékadatok idősoraiban kerestem töréspontokat, azaz olyan időpontokat, ahol 

ugrásszerű változások mentek végbe. A módszer azon a felvetésen alapul, hogy az 

ugrásszerű változás időpontjánál elválasztott időszakok átlagainak eltérése nagyobb a 

más időpontoknál elválasztottakénál. Az átlagok összevetésére a t-értéket használtuk: 
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ahol 1x  és 2x  - a két időszak átlagai,  n1 és n2 – az adott elemszámok, adott 

esetben az évek száma az egyes időszakokban, S - a két minta közös szórása, amely a 

minták 1  és 2  szórásának és elemszámának az ismeretében az alábbi képlettel 

számítható ki: 

 

   
2

11

21

2

22

2

11






nn

nn
S



 

 

A vizsgálat során az értékeket változó hosszúságú két szakaszra bontjuk, az 

elválasztó szakasz csúsztatásával. A szakaszok hosszát öt évben minimalizáljuk.  

Kiszámítjuk a t-értéket a két szakasz értékeinek átlagaira. Ezután a 

választópontot egyesével léptetjük előre az időben, változtatva a két részidőszak 

hosszát. Mindig összevetjük az átlagokat a vonatkozó t-értékek alapján. 

Az eredményül kapott t-értékek közül a maximális jelzi a két hozzá tartozó 

részidőszak értékeinek legnagyobb eltérését (Vince, 2005). 
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IV. EREDMÉNYEK 

 

4.1.  Az évi középhőmérsékletek változása az öt állomáson 

Lviv város sokéves átlaghőmérsékleti adatsorán a korrelációs együttható értéke 

r = 0,4571, ami több, mint az adott elemszámra 5%-os valószínűségi szintre vonatkozó 

kritikus érték.  

 

14. ábra. Lviv évi középhőmérsékleteinek a változása 1947–2013-ban (adatforrás: 

NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel a töréspontelemzés 

során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott t-értékeket, 

amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 

 

Így a sokévi átlaghőmérsékletek lvivi adatsora 95%-os valószínűségi szinten 

szignifikáns emelkedést mutatott az 1947–2013-as időszak között. 99%-os 

valószínűségi szintre vonatkoztatva, szintén szignifikáns emelkedést mutatott. A 

trendvonal 66 éves átlaghőmérsékleti adatsorában 1,3 °C hőmérsékletnövekedést adott 

az 1947–2013-as időszak során (14. ábra).  

 Töréspont elemzésnél az átlaghőmérsékleti adatsorok 0,84 °C 

hőmérsékletemelkedést mutat az 1987–1988-as évek közötti adatsorban.  

Csernovci város sokéves átlaghőmérsékleti adatsorán a korrelációs együttható 

értéke r = 0,2549, ami több, mint az adott elemszámra 5%-os valószínűségi szintre 

vonatkozó kritikus érték. A csernyivci adatsor sokéves átlagának töréspont elemzése 

1,3 °C hőmérsékletemelkedést mutat az 1988–1989-es évek között. A legnagyobb 

felmelegedést a februári és az augusztusi hónapok mutatják (15. ábra).  
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15. ábra. Csernovci város évi középhőmérsékleteinek a változása 1947–2013-ban 

(adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel a 

töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott t-

értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 

 

Így 95%-os valószínűségi szinten szignifikáns emelkedést mutatott az 1947–2013-as 

időszak között. 99%-os valószínűségi szintre vonatkoztatva, nem mutatott szignifikáns 

változást. A trendvonal 0,8 °C hőmérsékletemelkedést mutatott az 1947–2013-as 

időszak során.  

Az Ungvár város sokéves átlaghőmérsékleti adatsoron a korrelációs együttható 

értéke r = 0,4037, ami több, mint az adott elemszámra, 5%-os valószínűségi szintre 

vonatkozó kritikus érték. Így a sokéves átlaghőmérsékletek ungvári adatsora 95%-os 

valószínűségi szinten szignifikáns emelkedést mutatott az 1947–2013-as időszak között. 

99%-os valószínűségi szintre vonatkoztatva, szintén szignifikáns emelkedést mutatott. 

A trendvonal 1,2 °C hőmérsékletemelkedést mutatott az 1947–2013-as időszak során. A 

töréspont elemzés 0,61 °C hőmérsékletemelkedést mutat az ungvári adatsoron, amelyet 

1998–1999-es időszak jelöl (16. ábra).  
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16. ábra. Ungvár város évi középhőmérsékleteinek a változása 1947–2013-ban 

(adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel a 

töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott t-

értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 

 

Az 1947-től mért adatok közül 9 igen kiemelkedik hőmérsékletében. Az adatok közül 6 

az elmúlt 18 évben következett be. 1976-ig egyenletes a léghőmérséklet. 1976 és 1990 

között egy csökkenés következett be. 1990-től egy jól kivehető emelkedése figyelhető 

meg a léghőmérsékletnek, ami felmegy a 2007-ben évben egész 12 °C-ig.   

A mi esetünkben is bebizonyosodott, hogy az évi középhőmérsékleteknél növekedés 

mutatható ki. Ami 1,2 °C a trendvonal szerint.  

A korrelációs együttható értéke r = 0,4615, ami több mint az adott elemszámra 5%-

os valószínűségi szintre vonatkozó kritikus érték. Így az évi középhőmérsékletek 

beregszászi idősora 95%-os valószínűségi szinten szignifikáns emelkedést mutat az 

1947–2011-es időszakban. 

A 99%-os valószínűségi szinten is szignifikáns emelkedést mutat szintén 

ugyanezen az idősoron (17. ábra). A t-próba által végzett töréspont elemzés egyik 

időszaka az 1998-as évig tart, a másik időszaka pedig 1999-ben kezdődik. 

 Az évi középhőmérséklet sokéves átlaga 10,2 °C volt. A legmelegebb év az évi 

átlaghőmérsékletek alapján 2007 volt, a leghidegebb év az pedig 1978 volt. 
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17. ábra. Beregszász város évi középhőmérsékleteinek a változása 1947–2013-ban 

(adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel a 

töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott t-

értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 

 

Rahó 1970–2009 közötti átlaghőmérséklete 7,6 °C. A mért átlagok többségében 8 °C 

alatt maradt a hőmérséklet. Találunk az adatsorban 10 olyan évet, ami ezt meghaladta, s 

ebből 8 az elmúlt 10 évben figyelhető meg (18. ábra).  

A korrelációs együttható értéke r = 0,5829, ami szignifikáns változást mutatott 95%-

os és 99%-os valószínűségi szinten is. A trendvonal az 1970–2009-es időszakra 1,2 °C 

hőmérsékletemelkedést mutat. A töréspont elemzés szerint a töréspont az 1988–1989-es 

év között van. 
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18. ábra. Rahó város évi középhőmérsékleteinek a változása 1947–2013-ban 

(adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel a 

töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott t-

értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 
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19. ábra. Az  állomások 66 éves adatsorának átlaghőmérséklet emelkedése a 

trendelemzés eredményei szerint (a diagram mellett az adott város 

átlaghőmérsékletének emelkedése látható);Adatforrás: NCDC, 2014 

Forrás: www.bing.com/maps, 2014, http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-

shapefiles.htm 

 

 

4.2. A havi átlaghőmérsékletek változásának vizsgálata az öt állomáson 

trendelemzés és töréspont elemzés alapján 

 

Lviv város havi átlaghőmérsékleti vizsgálatánál kitűnik, hogy minden hónap  

szignifikáns hőmérsékletemelkedést mutat, kivéve szeptembert és decembert, ahol az 

1947–2013-as időszak során az adatsor nem mutat szignifikáns változást, s az előbbinél 

hőmérsékletcsökkenés figyelhető meg.  A legmagasabb emelkedést a márciusi hónap 

mutatja, ahol 2,1 °C-t emelkedett az átlaghőmérsékelt. A legalacsonyabb változást pedig 

a másjusi hónap mutatja, ahol 0,9 °C-t emelkedett a hőmérséklet szignifikánsan 

(I. táblázat).  

http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-shapefiles.htm
http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-shapefiles.htm
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I. táblázat.  

A lvivi adatsor havi átlaghőmérsékleteinek töréspont elemzése 1947–2013 között 

(Adatforrás: NCDC, 2014; a nyíl a töréspontnál való hőmérséklet emelkedését-↑, vagy 

csökkenését-↓ jelöli) 

 Hónapok Szignifikancia Töréspont éve 

Töréspont 

értéke ( °C) 

1. Sokéves átlag Szignifikáns 1988 0,8 ↑ 

2. Január Szignifikáns 1987 1,5 ↑ 

3. Február Szignifikáns 1956 1,4 ↑ 

4. Március Szignifikáns 1971 2 ↑ 

5. Április Szignifikáns 1997 1,2 ↑ 

6. Május Szignifikáns 1995 0,9 ↑ 

7. Június Szignifikáns 2006 1,6 ↑ 

8. Július Szignifikáns 2000 1,6 ↑ 

9. Augusztus Szignifikáns 1999 1,3 ↑ 

10. Szeptember Nem szignifikáns 1955 1 ↓ 

11. Október Szignifikáns 1951 1,6 ↑ 

12. November Szignifikáns 1999 1,7 ↑ 

13. December Nem szignifikáns 2002 1 ↑ 

 

A trendelemzést minden hónapra elvégeztem, amelyben szignifikáns változást csak a 

márciusi, áprilisi, májusi, júliusi, és augusztusi hónapok mutattak. A többi hónap nem 

mutatott szignifikáns változást.  

A márciusi hónapnál a  korrelációs együttható értéke r = 0,3016, ami több, mint 

az adott elemszámra 5%-os valószínűségi szintre vonatkozó kritikus érték. Így a 

márciusi hónap átlaghőmérsékleteinek lvivi adatsora 95%-os valószínűségi szinten 

szignifikáns emelkedést mutatott az 1947–2013-as időszak között. 99%-os 

valószínűségi szintre vonatkoztatva, nem mutatott szignifikáns emelkedést. A 

trendelemzés 3 °C hőmérsékletemelkedést mutatott (20. ábra).  
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20. ábra.  Lviv város márciusi hónapjainak trendelemzés vizsgálata az 1947–2013-

as időszak között, adatforrás: NCDC, 2014 

 

A többi szignifikanciát mutató hónapnál átlagosan 1,5 °C-t emelkedést mutatott a trend. 

99%-os valószínűségi szinten szignifikáns változást csak az augusztusi hónap mutat, 

ahol az r =0,3535. 

Rahó havi átlag adatainak értékelésénél szignifikáns változást csak a januári, 

áprilisi, a májusi, a júniusi, a júliusi, az augusztusi és az októberi hónapok mutattak. 

Átlagosan 2,2 °C a hőmérsékletnövekedés a szignifikáns változást mutató hónapoknál. 

A legnagyobb emelkedést az októberi hónap mutatta 4,5 °C-al, a legkisebbet pedig a 

májusi hónap 1,2°C-al. A szignifikáns változást mutató hónapok között a júniusi, a 

júliusi, az augusztusi és az októberi hónapok 99%-os szignifikáns valószínűségi szinten 

is emelkedést mutatott (21. ábra). 
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21. ábra. Rahó város októberi hónap átlagainak trendelemzés vizsgálata az 1970–

2009-es időszak során, adatforrás: NCDC, 2014 

 

II. táblázat. 

 Rahó város átlaghőmérsékleteinek töréspont elemzése 1970–2009-es időszak között 

(Adatforrás: NCDC, 2014; a nyíl a töréspontnál való hőmérsékletemelkedést-↑, vagy 

csökkenést-↓ jelöli) 

 Hónapok Szignifikancia Töréspont éve 
Töréspont 

értéke ( °C) 

1. Sokéves átlag Szignifikáns 1988 0,8 ↑ 

2. Január Szignifikáns 1987 1,5 ↑ 

3. Február Nem szignifikáns 1974 1,1↓ 

4. Március Nem szignifikáns 1995 0,4 

5. Április Szignifikáns 1997 0,7 ↑ 

6. Május Szignifikáns 1999 0,9 ↑ 

7. Június Szignifikáns 1990 1,3 ↑ 

8. Július Szignifikáns 1986 1,7 ↑ 

9. Augusztus Szignifikáns 1987 1,3 ↑ 

10. Szeptember Nem szignifikáns 1978 0,4 ↑ 

11. Október Szignifikáns 1974 1,9 ↑ 

12. November Szignifikáns 1995 0,8 ↑ 

13. December Nem szignifikáns 2003 0,8 ↓ 

 

Csernovci város havi bontásában szignifikáns változást csak a márciusi és a júliusi 

hónapok mutat. A márciusi hónapnál a korrelációs együttható értéke r = 0,3049, ami 
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több, mint az adott elemszámra 5%-os valószínűségi szintre vonatkozó kritikus érték. 

Így a márciusi hónap átlaghőmérsékleteinek csernovci adatsora 95%-os valószínűségi 

szinten szignifikáns emelkedést mutatott az 1947–2009-es időszak között. 99%-os 

valószínűségi szintre vonatkoztatva, nem mutatott szignifikáns változást. A 

trendelemzés 3,2 °C hőmérsékletemelkedést mutatott (22. ábra). 

 

22. ábra. Csernovci város márciusi hónapjainak trendelemzés vizsgálata az 1947–

2009-es időszak között, adatforrás: NCDC, 2014 

 

A júliusi hónapnál a korrelációs együttható értéke r = 0,2701, ami több az adott 

elemszámra vonatkozó kritikus értéknél. Így a júliusi hónap átlaghőmérsékleteinek 

csernovci adatsora 95%-os valószínűségi szinten szignifikáns emelkedést mutatott az 

1947–2013-as időszak között. 99%-os valószínűségi szintre vonatkoztatva, nem 

mutatott szignifikáns változást. A trendelemzés 1 °C hőmérsékletemelkedést mutatott 

(23. ábra). 
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23. ábra. Csernovci város júliusi hónapjainak trendelemzés vizsgálata az 1947–

2009-es időszak között, adatforrás: NCDC, 2014 

 

Ungvár város havi átlaghőmérsékleteinek adatsoraiban szignifikáns változást csak a 

júliusi és az augusztusi hónap mutat. A többi hónap átlaghőmérsékleteiben nem volt 

kimutatható szignifikáns változás.  

A júliusi hónapnál a korrelációs együttható értéke r = 0,3346, ami több, mint az 

adott elemszámra 5%-os valószínűségi szintre vonatkozó kritikus érték. Így a júliusi 

hónap átlaghőmérsékleteinek ungvári adatsora 95%-os valószínűségi szinten 

szignifikáns emelkedést mutatott az 1947–2013-as időszak között. 99%-os 

valószínűségi szintre vonatkoztatva szintén szignifikáns emelkedést mutat. A 

trendelemzés 2 °C hőmérsékletemelkedést mutat (24. ábra). 
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24. ábra. Ungvár város júliusi hónapjának trendelemzés vizsgálata az 1947–2013-

as időszak között, adatforrás: NCDC, 2014 

 

Az augusztusi hónapnál a korrelációs együttható értéke r = 0,3478. Az 5%-os 

valószínűségi szintre vonatkozó kritikus értéknél több. Így az augusztusi hónap 

átlaghőmérsékleteinek ungvári adatsora 95%-os valószínűségi szinten szignifikáns 

emelkedést mutat az 1947–2013-as időszakra. 99%-os valószínűségi szintre 

vonatkoztatva szintén szignifikáns emelkedést mutat. A trendelemzés 1 °C 

hőmérsékletemelkedést mutat (25. ábra). 

 

25. ábra. Ungvár város augusztusi hónapjának trendelemzés vizsgálata az 1947–

2013-as időszak között, adatforrás:NCDC, 2014 
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Az adatsorok töréspont elemzése minden hónapra szignifikáns hőmérsékletemelkedést 

mutat, kivéve a februárt és az őszi hónapokat. Csökkenő átlaghőmérsékletet mutat a 

novemberi és a decemberi hónap (III. táblázat). 

 

III. táblázat.  

A ungvári adatsor átlaghőmérsékletének töréspont elemzése 1947–2013 között 

(Adatforrás: NCDC, 2014; a nyíl a töréspontnál való hőmérsékletemelkedést-↑, vagy 

csökkenést-↓ jelöli) 

 Hónapok Szignifikancia 
Töréspont 

éve 

Töréspont 

értéke ( °C) 

1. Sokéves átlag Szignifikáns 2006 1,3  ↑ 

2. Január Szignifikáns 1987 1,1 ↑ 

3. Február Nem szignifikáns 1965 1,3 ↑ 

4. Március Szignifikáns 1971 1,1 ↑ 

5. Április Szignifikáns 1997 1,1 ↑ 

6. Május Szignifikáns 1980 0,7 ↑ 

7. Június Szignifikáns 2006 1,2 ↑ 

8. Július Szignifikáns 2000 1,4 ↑ 

9. Augusztus Szignifikáns 1988 1,3 ↑ 

10. Szeptember Nem szignifikáns 1951 0,9 ↑ 

11. Október Nem szignifikáns 1951 0,9 ↑ 

12. November Nem szignifikáns 1970 0,9 ↓ 

13. December Szignifikáns 1960 1,2 ↓ 

 

Csernovci városban a havi átlagok mindegyike szignifikánsan változik, kivéve a 

novemberi hónapot. Mindegyik hónap átlaghőmérséklete emelkedett, csak az áprilisi és 

a szeptemberi hónap átlaghőmérséklete csökkent. A legmagasabb emelkedést a februári 

hónap mutatta 2,3 °C-al, a legkisebbet pedig június 0,5 °C-al (IV. táblázat). 
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IV. táblázat.  

A csernyivci adatsor átlaghőmérsékletének töréspont elemzése 1947–2013 között 

(Adatforrás: NCDC, 2014; a nyíl a töréspontnál való hőmérsékletemelkedést-↑, vagy 

csökkenést-↓ jelöli) 

 
Hónapok Szignifikancia 

Töréspont 

éve 

Töréspont 

értéke ( °C) 

1. Sokéves átlag Szignifikáns 1989 0,9 ↑ 

2. Január Szignifikáns 1988 2 ↑ 

3. Február Szignifikáns 1989 2,3 ↑ 

4. Március Szignifikáns 1988 1,6 ↑ 

5. Április Szignifikáns 1953 1,8 ↓ 

6. Május Szignifikáns 2000 1,1 ↑ 

7. Június Szignifikáns 1955 0,5 ↑ 

8. Július Szignifikáns 1987 1,2 ↑ 

9. Augusztus Szignifikáns 1999 1,2 ↑ 

10. Szeptember Szignifikáns 1955 0,9 ↓ 

11. Október Szignifikáns 1952 1,5 ↑ 

12. November Nem szignifikáns 1957 0,6 ↑ 

13. December Szignifikáns 2004 1,2 ↑ 

 

Beregszász város szintén havi vizsgálatánál szignifikáns változást csak a januári, a 

májusi, a júniusi, a júliusi és az augusztusi hónapok mutattak.  

A szignifikáns változást mutató hónapok mindegyikénél hőmérsékletemelkedés 

figyelhető meg. A legnagyobb mértékben az augusztusi hónap átlaghőmérséklete 

emelkedett, mindössze 2,5 °C-al. Ettől a januári hónap sem sokkal marad le, 2,4 °C-t 

emelkedett, a májusi pedig 1,5 °C-t. A júniusi hónap melegedett fel a legkevésbé, csak 1 

°C az emelkedés értéke és a júliusi átlaghőmérséklet is csak 1,5 °C-kal növekedett 

(V. táblázat). 
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V. táblázat.  

Beregszász város átlaghőmérsékleteinek töréspont elemzése 1947–2013-as időszak 

között (Beregszászi Meteorológiai Állomás adatai alapján, a nyíl a töréspontnál való 

hőmérsékletemelkedést-↑, vagy csökkenést-↓ jelöli) 

 
Hónapok Szignifikancia Töréspont éve 

Töréspont 

értéke ( °C) 

1. Sokéves átlag Szignifikáns 1998 2,1 ↑ 

2. Január Szignifikáns 1987 1,6 ↑ 

3. Február Szignifikáns 1965 0,7 ↑ 

4. Március Szignifikáns 1971 1,3 ↑ 

5. Április Szignifikáns 1997 1,2 ↑ 

6. Május Szignifikáns 1992 1,1 ↑ 

7. Június Szignifikáns 1991 1,2 ↑ 

8. Július Szignifikáns 1986 1,2 ↑ 

9. Augusztus Szignifikáns 1991 1,9 ↑  

10. Szeptember Nem szignifikáns 2004 0,8↑  

11. Október Szignifikáns 1959 0,8 ↑  

12. November Szignifikáns 1999 1,3 ↑ 

13. December Szignifikáns 1960 1,1 ↓ 

 

Az augusztusi hónapnál a korrelációs együttható értéke r = 0,4358, ami több, mint az 

adott elemszámra 5%-os valószínűségi szintre vonatkozó kritikus érték. Így az 

augusztusi hónap átlaghőmérsékleteinek beregszászi adatsora 95%-os valószínűségi 

szinten szignifikáns emelkedést mutatott az 1947–2013-as időszak között. 99%-os 

valószínűségi szintre vonatkoztatva nem mutatott szignifikáns változást. A trendelemzés 

2,5 °C hőmérsékletemelkedést mutatott (26. ábra). 
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26. ábra. Beregszász város augusztusi hónap átlagainak trendelemzés vizsgálata az 

1947–2013-as időszak során (Beregszászi Meteorológiai Állomás adatai alapján)  

 

 

4.3. Az évszakos hőmérséklet változások vizsgálata trendelemzés segítségével 

 

Az évszakos átlagok téli vizsgálatánál a legmagasabb hőmérsékleteket az ungvári, aztán 

a beregszászi, lembergi és a csernyivci város mutatja, így csökkenő sorrendben. A 

legmagasabb téli átlagot Ungváron mérték 2008-ban, ami 8,5 °C volt. A csernyivci és 

lembergi téli átlaghőmérsékletek lemennek -8 °C alá is 1954-55-ben, valamint 1963-64-

ben. A rahói értékek csak 1970–2009 közötti időszakra vonatkozik adathiány miatt. 

 A trendelemzés eredményei szerint szignifikáns hőmérsékletemelkedést csak a 

Csernovci adatsor mutat, ez a legmagasabb emelkedés is egyben, 2,2 °C-t emelkedik az 

átlagos hőmérséklet.  Beregszász átlagos léghőmérséklete 1,2 °C-t emelkedik, Lvivé 1,2 

°C-t, Ungváré 0,4 °C-t, Rahóé 0,6 °C-t, s mindegyik nem szignifikánsan (27. ábra).  
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27. ábra. Beregszász, Csernyivci Ungvár, Lemberg és Rahó városok téli 

hónapjainak átlag hőmérséklete 1947–2013 között (Az NCDC és a Beregszászi 

Meteorológiai Állomás adatai alapján)(sötétkék görbe a beregszászi adatsor; piros 

görbe a csernyivci adatsor; zöld görbe az ungvári adatsor; lila görbe a lembergi 

adatsor; világoskék görbe a rahói adatsor) 

 

A beregszászi és az ungvári átlaghőmérsékletek tavaszi adatsora egy tartományban 

futnak, 2000-ben kezdenek szétválni, ahol az ungvári átlaghőmérsékletek csökkenni 

kezdenek. Ezek az adatsorok mutatják a legmagasabb értékeket is, ahol a beregszászi a 

13,5 °C-t is eléri. A legalacsonyabb átlag hőmérsékleteket a lembergi adatsor mutatja, 

hasonlóképpen a rahói adatsorral. 

A tavaszi idősorokban mindegyik város adathalmaza szignifikáns emelkedést 

jelez az átlaghőmérsékletekben a trendelemzés eredményeként. A legnagyobb 

emelkedést Csernovci és Lviv városok mutatják 1,6 °C átlaghőmérséklettel, majd 

Beregszász város következik 1,4 °C emelkedéssel, aztán Ungvár 1 °C és Rahó 0,6 °C 

hőmérsékletemelkedést mutat az 1947–2013-as időszak között (28. ábra). 
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28. ábra. Beregszász, Csernyivci Ungvár, Lemberg és Rahó városok tavaszi 

hónapjainak átlag hőmérséklete 1947–2013 között (Az NCDC és a Beregszászi 

Meteorológiai Állomás adatai alapján)(sötétkék görbe a lembergi adatsor; piros görbe 

a beregszászi adatsor; zöld görbe az ungvári adatsor; lila görbe a csernyivci adatsor; 

világoskék görbe a rahói adatsor) 

 

Az adatsorok a nyári évszak során minden esetben 15 °C felett alakultak. A 

legmagasabb értékeket szintén a beregszászi és az ungvári adatsor mutatja. A 

legalacsonyabb nyári átlagokat a rahói adatsor adja. 

A nyári évszak mutatja a legnagyobb emelkedéseket a trendelemzés során, ahol 

mindegyik szignifikáns érték volt, ezek közül is Rahó, 2,4 °C-al. 1,7 °C-t emelkedik 

Beregszász átlaghőmérséklete, 1,4-1,4 °C-t emelkedik Ungvár és Lviv 

átlaghőmérséklete. A legkisebb emelkedést Csernovci város mutatja 0,5 °C-al 

(29. ábra). 
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29. ábra. Beregszász, Csernyivci Ungvár, Lemberg és Rahó városok nyári 

hónapjainak átlag hőmérséklete 1947–2013 között (Az NCDC és a Beregszászi 

Meteorológiai Állomás adatai alapján)(sötétkék görbe a lembergi adatsor; piros görbe 

a beregszászi adatsor; zöld görbe a csernyivci adatsor; lila görbe az ungvári adatsor; 

világoskék görbe a rahói adatsor) 

 

Az őszi évszak hasonlóképpen alakul, mint az előző évszakok, hogy a legmagasabb 

átlagokat az ungvári és a beregszászi adatsorok mutatják. A legalacsonyabb őszi átlag a 

csernovci adatsorban van a 30. ábrán. 

A trendelemzés során csak a Rahói adat mutatott szignifikáns emelkedést 1,1 °C 

értékkel. Beregszász és Lviv őszi átlaghőmérsékleteinek adatsora nem muatott 

szignifikáns változást, 0,4-0,6 °C hőmérsékletemelkedést mutat a trendvonal. Csernovci 

és Ungvár adatsora semmiféle változást nem mutat az őszi átlaghőmérsékleti adatsoron 

1947–2013-as időszak között (30. ábra).  
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30. ábra. Beregszász, Csernyivci Ungvár, Lemberg és Rahó városok őszi 

hónapjainak átlag hőmérséklete 1947–2013 között (Az NCDC és a Beregszászi 

Meteorológiai Állomás adatai alapján)(kék görbe a lembergi adatsor; piros görbe a 

beregszászi adatsor; zöld görbe a csernyivci adatsor; lila görbe az ungvári adatsor; a 

világoskék görbe a rahói adatsor) 

 

 

4.4. Az abszolút minimumok változása az öt állomáson 

 

A lvivi adatsor abszolút minimumainak vizsgálatakor a trendelemzés 2 °C 

hőmérsékletemelkedést mutatott. A korrelációs együttható nem mutatott szignifikáns 

változást.  

Az abszolút minimumok töréspont elemzése az 1947–2013-as időszakban 

szignifikáns emelkedést jelez. A töréspont 1969-ben látható, ahol 1,3 °C 

hőmérsékletemelkedést mutat (31. ábra). 
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31. ábra. Lviv város abszolút minimum hőmérsékleteinek változása 1947–2013-ban 

(adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel a 

töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott t-

értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 

 

Csernovci város abszolút minimumainak a korrelációs együttható értéke r = 0,3478, ami 

több, mint az adott elemszámra 5%-os valószínűségi szintre vonatkozó kritikus érték. 

Így az abszolút minimumok átlaghőmérsékleteinek csernovci adatsora 95%-os 

valószínűségi szinten szignifikáns emelkedést mutatott az 1947–2013-as időszak között. 

99%-os valószínűségi szintre vonatkoztatva is szignifikáns emelkedést mutatott. 

A trendelemzés 2 °C hőmérsékletemelkedést mutatott. A töréspont elemzés 

során 3,2 °C hőmérsékletemelkedést mutat, amely 1981-ben történik (32. ábra). 
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32. ábra. Csernovci város abszolút minimum hőmérsékleteinek változása 1947–

2013-ban (adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel 

a töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott 

t-értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 

 

Ungvár város abszolút minimum hőmérséklete 2 °C hőmérsékletemelkedést mutat a 

trendvonalon, 2,2 °C emelkedést a töréspont elemzés az 1981–1982-es közötti 

időszakban, szintén 1947–2013-as időszakra. Mivel az r = 0,2258, nem mutat 

szignifikáns változást (33. ábra). 

 

 

33. ábra. Ungvár város abszolút minimum hőmérsékleteinek változása 1947–2013-

ban (adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel a 

töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott t-

értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 
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A beregszászi adatok abszolút minimum hőmérsékleti soraiban a trend 5 °C, a töréspont 

elemzés pedig 4,1 °C emelkedést mutat az 1965–1966-os időszak között. Az r =0,3674, 

ami szignifikáns változást mutat mind 95%-os valószínűségi, mind 99%-os 

valószínűségi szinten (34. ábra).  

 
34. ábra. Beregszász város abszolút minimum hőmérsékleteinek változása 1947–

2013-ban (adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel 

a töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott 

t-értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 

 

 

Az abszolút minimum hőmérsékletek alakulásában a trendvonal egy 0,5 °C hőmérséklet 

csökkenést mutat, a töréspont elemzés pedig egy 1 °C-t, szintén hőmérsékletcsökkenést 

az 1995–19996-os évek között. A töréspont elemzés és a trendvonal sem mutat 

szignifikáns változást (35. ábra). 
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35. ábra. Rahó város abszolút minimum hőmérsékleteinek változása 1947–2013-ban 

(adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel a 

töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott t-

értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 
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36. ábra. Az  állomások 66 éves adatsorának évi abszolút minimum hőmérsékletének 

emelkedése a trendelemzés eredményei szerint (a diagram mellett az adott város évi 

abszolút minimum hőmérséklet emelkedése látható);Adatforrás: NCDC, 2014 

Forrás: www.bing.com/maps, 2014, http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-

shapefiles.htm 

 

 

4.5. Az abszolút maximumok változása az 5 állomáson 

 

A lvivi adatsor abszolút maximumainak vizsgálatakor a trendelemzés 1,8 °C 

hőmérsékletemelkedést mutatott. A korrelációs együttható értéke r = 0,3646, ami több 

az 5%-os valószínűségi szintre vonatkozó kritikus értéknél. Így a sokévi abszolút 

maximum hőmérsékletek lvivi adatsora 95%-os valószínűségi szinten szignifikáns 

emelkedést mutatott az 1947–2013-as időszak között. 99%-os valószínűségi szintre 

vonatkoztatva, is szignifikáns emelkedést mutatott.  

Az abszolút maximum hőmérsékletek lembergi idősorában a töréspont elemzés 

1,1 °C hőmérsékletemelkedést mutatott 1947–2013 között, mely 1998–1999 között 

történt (37. ábra).   

http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-shapefiles.htm
http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-shapefiles.htm
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37. ábra. Lviv város abszolút maximum hőmérsékleteinek változása 1947–2013-ban 

(adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel a 

töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott t-

értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 

 

Csernovci abszolút maximum hőmérsékleteinek idősoraiban a korrelációs együttható 

értéke r=0,0316, ami nem mutatott szignifikáns változást az 1947–2013-as időszak 

között.. A trendelemzés 2 °C hőmérsékletemelkedést mutatott. A töréspont elemzés 

mindössze 1,3 °C hőmérsékletemelkedést mutatott 1997–1998-ban (38. ábra). 

 

 

38. ábra. Csernovci város havi átlagos abszolút maximum hőmérsékleteinek 

változása 1947–2013-ban (adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris 

trendegyenest, zölddel a töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az 
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összehasonlítására alkalmazott t-értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a 

töréspont időpontját. 

 

Az abszolút maximum hőmérsékletek ungvári trendje 2,5 °C hőmérsékletnövekedést 

mutat. A töréspont elemzés pedig 2,1 °C hőmérsékletemelkedést mutatott az 1947–

2013-as időszak során. Az r =0,4098, így szignifikáns változást mutat 95% os 

valószínűségi szinten (39. ábra).  

 

39. ábra. Ungvár város abszolút maximum hőmérsékleteinek változása 1947–2013-

ban (adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel a 

töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott t-

értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 

 

Beregszász abszolút maximum hőmérsékletek adatsoraiban a trend és a töréspont 

elemzés is 2 °C hőmérsékletnövekedést mutat az 1986–1987-es időszakban. A r = 

0,2846, így szignifikáns növekedésről beszélünk 95%-os valószínűségi szinten 

(40. ábra).  
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40. ábra. Beregszász város abszolút maximum hőmérsékleteinek változása 1947–

2013-ban (adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel 

a töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott 

t-értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 

 

Az abszolút maximum hőmérséklet alakulásában a rahói adatsor szignifikáns 

emelkedést mutatott az 1970–2009 időszak között, mivel r =0,6318, ami mind 95%-os 

valószínűségi szinten, mind 99%-os valószínűségi szinten szignifikáns eredményt 

mutatott. A trendvonal 3,5 °C hőmérsékletemelkedést mutat, a töréspont elemzés pedig 

2,1 °C-t az 1986–1987-es töréspontnál (41. ábra). 

 

41. ábra. Rahó város abszolút maximum hőmérsékleteinek változása 1947–2013-

ban (adatforrás: NCDC, 2014). Pirossal jelöltük a lineáris trendegyenest, zölddel a 

töréspontelemzés során a részidősorok átlagainak az összehasonlítására alkalmazott t-

értékeket, amelyeknek a maximuma mutatja a töréspont időpontját. 
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42. ábra. Az  állomások 66 éves adatsorának évi abszolút maximum 

hőmérsékletének emelkedése a trendelemzés eredményei szerint (a diagram mellett az 

adott város évi abszolút hőmérsékletének emelkedése látható);Adatforrás: NCDC, 2014 

Forrás: www.bing.com/maps, 2014, http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-

shapefiles.htm 

 

 

4.6. A csapadék évi átlagos mennyiségének változása az öt állomáson 

 

Beregszász sokéves csapadék átlaga 670 mm. A trend egy emelkedő tendenciát mutat, 

ahol 80 mm évi csapadéknövekedést mutat, ám nem szignifikánsan. A töréspont 

elemzés során 88,1 mm emelkedést láthatunk 1964-1965-ös töréspontnál (43. ábra).  

http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-shapefiles.htm
http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-shapefiles.htm
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43. ábra. A Beregszászi Meteorológiai Állomás évi csapadék összegeinek 

idősorában jelentkező töréspont t-próba segítségével való kijelöléséhez használt 

diagram Oszlop diagrammal ábrázoltam a csapadék mennyiségeket, a t-próba értéke 

(piros vonal, valamint annak változása - jobb oldali értéktengely), a csapadék összeg 

skálája (bal oldali értéktengely), az egyenes vonal a trend egyenes (Adatforrás: NCDC, 

2014) 

 

A csapadék havi eloszlásában a töréspont elemzés eredményeképpen mindegyik hónap 

szignifikáns töréspontot jelzett, kivéve a májusi, a júliusi, az augusztusi, az októberi, a 

novemberi és a decemberi hónapok (4. táblázat). A csapadék mennyiségek a hónapok 

során többségében növekedtek, mint csökkentek (VI. táblázat). 
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VI. táblázat.  

Beregszász város havi csapadékösszegeinek töréspont elemzés vizsgálata 1947–2013 

között (Beregszászi Meteorológiai Állomás adatai alapján, (Adatforrás: NCDC, 2014, a 

nyíl a töréspontnál való csapadék mennyiségének emelkedést-↑, vagy csökkenést-↓ 

jelöli) 

 
Hónapok Szignifikancia Töréspont éve 

Töréspont 

értéke (mm) 

1. Sokéves átlag Szignifikáns 1964 88,1 ↑ 

2. Január Szignifikáns 1988 6,3 ↓ 

3. Február Szignifikáns 1998 15,1 ↑ 

4. Március Szignifikáns 1999 15,1 ↑ 

5. Április Szignifikáns 1974 9,4 ↑ 

6. Május Nem szignifikáns 1982 12,5 ↑ 

7. Június Szignifikáns 1991 17,7 ↓ 

8. Július Nem szignifikáns 1972 13,3 ↑ 

9. Augusztus Nem szignifikáns 2009 14,8 ↓ 

10. Szeptember Szignifikáns 1962 26,8 ↑ 

11. Október Nem szignifikáns 1972 13,9 ↑ 

12. November Nem szignifikáns 1952 13,3 ↓ 

13. December Nem szignifikáns 2007 8,9 ↑ 

 

Csernovci város sokéves csapadék átlaga 592 mm. A trendelemzés nem mutatott 

szignifikáns változást, egy 5 mm-es csapadék mennyiség csökkenést mutat. A töréspont 

elemzés 71,6 mm csapadékmennyiség emelkedést mutat. Ez a töréspont 1963–1964 

között történik (44. ábra). 
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44. ábra. Csernovci város évi csapadék összegeinek idősorában jelentkező töréspont 

t-próba segítségével való kijelöléséhez használt diagram. Oszlop diagrammal 

ábrázoltam a csapadék mennyiségeket, a t-próba értéke (piros vonal, valamint annak 

változása - jobb oldali értéktengely), a csapadék összeg skálája (bal oldali 

értéktengely), az egyenes vonal a trend egyenes (Adatforrás: NCDC, 2014) 

 

Havi vizsgálatoknál többségében a csapadék mennyiségei csökkentek, a legnagyobb 

mértékben 44,4 mm-t a júniusi hónapban. A legkisebb változást a hónapok közül a 

januári mutatja, ahol 8,1 mm-rel csökkentek a csapadékátlagok (VII. táblázat). 
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VII.  táblázat.  

Csernovci város havi csapadékösszegeinek töréspont elemzés vizsgálata 1947–2013 

között (Adatforrás: NCDC, 2014; a nyíl a töréspontnál való csapadék mennyiségének 

emelkedést-↑, vagy csökkenést-↓ jelöli) 

 
Hónapok Szignifikancia Töréspont éve 

Töréspont 

értéke (mm) 

1. Sokéves átlag Nem szignifikáns 1964 6,6 ↑ 

2. Január Szignifikáns 1988 8,1 ↓ 

3. Február Nem szignifikáns 1951 15,5 ↑ 

4. Március Szignifikáns 1961 10,7 ↑ 

5. Április Szignifikáns 1960 17,6 ↑ 

6. Május Szignifikáns 1998 22 ↓ 

7. Június Szignifikáns 2002 44,4 ↓ 

8. Július Nem szignifikáns 2003 19,3 ↓ 

9. Augusztus Szignifikáns 2003 53,1 ↑ 

10. Szeptember Nem szignifikáns 2002 28,9 ↓ 

11. Október Nem szignifikáns 1967 9,4 ↑ 

12. November Szignifikáns 1966 9,6 ↓ 

13. December Szignifikáns 1999 13,5 ↓ 

 

Ungvár város sokéves csapadék átlaga 703 mm. A trendelemzés egy 120 mm csapadék 

mennyiség csökkenést mutat. A töréspont elemzés 241 mm csapadék mennyiség 

csökkenését mutatja az adatsoron, ami szignifikáns. Szignifikáns töréspontot mutat 

2004-2005 közötti időszakban a sokéves csapadékátlagok idősora, ahol 25,1 mm 

csapadék mennyiség csökkenést figyelhetünk meg (45. ábra). 
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45. ábra. Ungvár város évi csapadék összegeinek idősorában jelentkező töréspont t-

próba segítségével való kijelöléséhez használt diagram. Oszlop diagrammal ábrázoltam 

a csapadék mennyiségeket, a t-próba értéke (piros vonal, valamint annak változása - 

jobb oldali értéktengely), a csapadék összeg skálája (bal oldali értéktengely), az 

egyenes vonal a trend egyenes (Adatforrás: NCDC, 2014) 

 

Havi bontásban Ungvár város csapadékösszegei minden töréspontnál csökkenést mutat. 

A legnagyobb mértékben a júniusi hónapban, ahol 45,1 mm esett a csapadék 

mennyisége a legkisebb mértékben a márciusi hónapnál, ahol 7,2 mm-t csökkent 

(VIII. táblázat). 
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VIII. táblázat.  

Ungvár város havi csapadékösszegeinek töréspont elemzés vizsgálata 1947–2013 között 

(Az NCDC adatai alapján, (Adatforrás: NCDC, 2014; a nyíl a töréspontnál való 

csapadék mennyiségének emelkedést-↑, vagy csökkenést-↓ jelöli) 

 Hónapok Szignifikancia Töréspont éve 
Töréspont 

értéke (mm) 

1. Sokéves átlag Szignifikáns 2006 25,1 ↓ 

2. Január Szignifikáns 1988 12,3 ↓ 

3. Február Nem szignifikáns 2005 10,4 ↓ 

4. Március Nem szignifikáns 2001 7,2 ↓ 

5. Április Szignifikáns 2005 18,3 ↓ 

6. Május Nem szignifikáns 1998 16,8 ↓ 

7. Június Szignifikáns 1991 45,1 ↓ 

8. Július Nem szignifikáns 1984 15 ↓ 

9. Augusztus Szignifikáns 2006 30 ↓ 

10. Szeptember Szignifikáns 2005 22 ↓ 

11. Október Nem szignifikáns 2004 21,1 ↓ 

12. November Szignifikáns 2004 21,9 ↓ 

13. December Nem szignifikáns 2000 17,8 ↓ 

 

Rahó város sokéves csapadék átlaga 1219 mm. Csapadékeloszlásaiban a trendelemzés 

200 mm csapadéknövekedést mutat az 1960–2009-es időszak. A töréspont elemzés 

szintén csapadék mennyiség növekedését mutatja az 1965–1966-os időszak között, ami 

241 mm. A korrelációs együttható értéke r = 0,2860, ami több, mint az adott 

elemszámra vonatkozó kritikus érték. Így 95%-os valószínűségi szinten szignifikáns 

növekedést eredményezett az 1960–2009-es időszak során (46. ábra). 
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46. ábra. Rahó város évi csapadék összegeinek idősorában jelentkező töréspont t-

próba segítségével való kijelöléséhez használt diagram. Oszlop diagrammal ábrázoltam 

a csapadék mennyiségeket, a t-próba értéke (piros vonal, valamint annak változása - 

jobb oldali értéktengely), a csapadék összeg skálája (bal oldali értéktengely), az 

egyenes vonal a trend egyenes (Adatforrás: NCDC, 2014) 

 

IX. táblázat.  

Rahó város havi csapadékösszegeinek töréspont elemzés vizsgálata 1960–2009 

között (Adatforrás: NCDC, 2014; a nyíl a töréspontnál való csapadék 

mennyiségének emelkedést-↑, vagy csökkenést-↓ jelöli) 

 Hónapok Szignifikancia Töréspont éve 
Töréspont 

értéke (mm) 

1. Sokéves átlag Szignifikáns 2005 53,2 ↑ 

2. Január Nem szignifikáns 1974 30,3 ↑ 

3. Február Nem szignifikáns 1998 30,6 ↑ 

4. Március Szignifikáns 1999 79,1 ↑ 

5. Április Szignifikáns 1968 35,1 ↑ 

6. Május Nem szignifikáns 2005 23 ↑ 

7. Június Szignifikáns 1990 32 ↓ 

8. Július Nem szignifikáns 2002 22 ↑ 

9. Augusztus Nem szignifikáns 1989 17 ↓ 

10. Szeptember Szignifikáns 1967 53,5 ↑ 

11. Október Nem szignifikáns 1990 32,8 ↑ 

12. November Nem szignifikáns 1973 13,3 ↓ 

13. December Nem szignifikáns 1972 20,6 ↑ 
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Lviv város sokéves csapadék átlaga 694 mm. Csapadékösszegeiben a változást mind a 

trendelemzés, mind pedig a töréspont elemzés is kimutatja. A trendelemzés 80 mm 

csapadék mennyiség csökkenést mutat az adatsoron, de nem szignifikánsan. A töréspont 

elemzés 190 mm csapadékmennyiség csökkenést mutat a 2005–2006-os időszak között 

az 1960–2013-as idősoron, ami szignifikáns töréspont (47. ábra). 

 
47. ábra. Lviv város évi csapadék összegeinek idősorában jelentkező töréspont t-

próba segítségével való kijelöléséhez használt diagram. Oszlop diagrammal ábrázoltam 

a csapadék mennyiségeket, a t-próba értéke (piros vonal, valamint annak változása - 

jobb oldali értéktengely), a csapadék összeg skálája (bal oldali értéktengely), az 

egyenes vonal a trend egyenes (Adatforrás: NCDC, 2014) 
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X. táblázat.  

Lviv város havi csapadékösszegeinek töréspont elemzés vizsgálata 1960–2009 között 

(Adatforrás: NCDC, 2014; a nyíl a töréspontnál való csapadék mennyiségének 

emelkedést-↑, vagy csökkenést-↓ jelöli) 

Hónapok Szignifikancia Töréspont éve 
Töréspont 

értéke (mm) 

Sokéves átlag Szignifikáns 2005 208 ↓ 

Január Nem szignifikáns 2009 9,8 ↑ 

Február Nem szignifikáns 1970 6,1 ↓ 

Március Nem szignifikáns 1961 12,6 ↑ 

Április Szignifikáns 2005 16,5 ↓ 

Május Nem szignifikáns 1965 18,8 ↑ 

Június Szignifikáns 2002 34,4 ↓ 

Július Szignifikáns 2005 38,5 ↓ 

Augusztus Szignifikáns 2006 33,2 ↓ 

Szeptember Szignifikáns 2002 19 ↓ 

Október Nem szignifikáns 2009 3 ↓ 

November Szignifikáns 2004 16,5 ↓ 

December Szignifikáns 1953 24,5 ↑ 
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48. ábra. Az  állomások 66 éves adatsorának évi csapadék mennyiségének 

emelkedése a trendelemzés eredményei szerint (a diagram mellett az adott város évi  

csapadék mennyiségének emelkedése látható);Adatforrás: NCDC, 2014 

Forrás: www.bing.com/maps, 2014, http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-

shapefiles.htm 

http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-shapefiles.htm
http://www.mapcruzin.com/download-free-arcgis-shapefiles.htm
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V. A TÉMA HASZNOSULÁSA A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN 

 

Mivel egyre változóbb a világunk, annál jobban aktuális a globális felmelegedés 

kérdése. Azért hogy csökkentsük egy kicsit ennek a hatását, életszerű már a gyerekek 

iskolai oktatásában is elmagyarázni nekik, hogy miért fontos ez és mivel tehet ellene.  

Már rögtön a 6. osztályban a légkör c. témakörnél kitérhetünk, hogy az 

éghajlatváltozás hazánkban is jelen van. Elmagyarázhatjuk nekik, hogy ez a változás a 

csapadékeloszlásban is változást okoz, ami a csapadékfajták és eloszlásuk a földgolyón 

c. témához kapcsolódik. Továbbá még mindig a 6. osztályban az egyik fő tényezője az 

órának, amikor az ember ökológiai problémáiról tanulnak a diákok.  

A továbbiakban már a 8. osztályban is példaként hozhatjuk fel az Észak-Keleti 

Kárpátok éghajlatváltozásainak értékeit az Ukrajnai éghajlat tanulmányozásakor, 

valamint maga az Ukrán-Kárpátok c. téma alkalmával. Még a 8. osztályban Kárpátalja 

éghajlata és vízrajza c. témánál aktuális adatokként használhatjuk fel ezeket a 

vizsgálatokat. 

A 9. osztályban Ukrajna territoriális felosztásánál, a gazdasági körzetekéghajlati 

sajátosságaiként megemlíthetünk néhány elért eredményt a változásról. 

A 10. osztályban szintén az emberiség ökológiai problémáinak 

tanulmányozásakor odaillő példaként hozhatjuk fel hazánk éghajlatváltozását. Ennek 

megfelelően az alábbi óravázlat példájával szeretném ezt szemléltetni. 

 

Óravázlat 

 

Tanítás helye: Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Középiskola 

Tantárgy: Ukrajna természeti földrajza 

Osztály: 8. osztály 

Az óra témája: Kárpátok-hegység 

Óratípus: újanyagátadó 

Oktatási cél: Megismertetni a tanulókkal a Kárpátok hegységet  

Nevelési cél: környezetvédelemre való nevelés, esztétikai nevelés 

Képzési cél: logikus térképolvasásra való nevelés, az önálló feladatmegoldó és 

összehasonlító képesség fejlesztése 

Taneszközök: tábla, szemléltetők, térkép, tankönyv 

Tanít: Varga Andrea 



69 

 

AZ ÓRA MENETE 

Tartalmi rész Módszer Eszköz Idő 

I. Szervezés 

- Köszönés. 

- Napos jelentése. 

- Hiányzók beírása. 

- Felkészülés az órára. 

 

Élőszó 

Élőszó  

1p 

 

II. Aktualizálás/ Motiváció 

A mai órán megismerkedünk a Kárpátokkal, milyen vonulatai 

vannak, vízrajzával, éghajlatával növény és állatvilágával. 

 

 Élőszó 

Élőszó  

2p 

III. Az új anyag átadása 

— Az Ukrán-Kárpátok az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. Hat 

ország osztozik rajta: Csehország, Szlovákia, Lengyelország, 

Ukrajna, Magyarország és Románia. A hegységrendszer 1500 

km hosszú, 150-200 km széles. Legmagasabb pontja a 

Gerlachfalvi-csúcs, 2655m (Magas-Tátra, Szlovákia). 

— Ukrajnában az Északkeleti-Kárpátok húzódik. Geológiai 

felépítése alapján 3 tektonikus területre oszlik: 

1. Elő-Kárpátok: fennsík 

2. Magas-Kárpátok: hegység 

3. Kárpátalja: alföld 

A hegység ÉNY-DK ívben húzódik (megmutatni), fiatal gyűrt 

hegység. 800-2000m között változik a magassága, 280 km hosszú 

és 100-110km széles. 

— A hegységrendszer 4 párhuzamos vonulatból áll: 

1. Külső-Kárpátok: a Kárpátok külső oldala. 

2. Vízválasztó-vonulat: Beszkidek, Gorgánok. 

3. Havasi-vonulat: Róna-, Borzsa-, Kraszna-havas, Szvidovec, 

Csornahora. 

4. Vulkáni-vonulat: Vihorlát, Szinyák, Borló, Nagyszőlősi-hegység, 

Avas-hegység. 

— Az Északkeleti-Kárpátok legmagasabb pontja a Hoverla 

(magyarul Hóvár), 2061m. Kétezer méter fölötti csúcsok: 

 

Élőszó 

Kérdések 

 

Tábla/ 

Élőszó 

 

 

31p 
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Brebeneszkul 2035m, Pip Iván 2026m, Pietrosz 2022m, Bliznica, 

Sztoj. 

Poloninák- erdőtlen hegytetők a Kárpátokban. 

Négy fontos hágó is található: Uzsoki-hágó, Vereckei-hágó, 

Toronyai-hágó és Tatár-hágó. 

— Éghajlat: A Kárpátok hegyvidékének éghajlata a magassági 

övezetesség szerint alakul. Az Ukrán-Kárpátok éghajlata 

mérsékelten kontinentális. A Földközi-tenger felől érkező 

ciklonok jelentős csapadékot és erős szeleket hoznak magukkal. 

januári középhőmérséklet az Elő-Kárpátokban –4 ° –5 °C, a 

hegyekben –6 ° –12 °C, Kárpátalján –3 °C. A júliusi 

középhőmérséklet az Elő-Kárpátokban – +18 C° – +19 °C, a 

hegyekben +7 ° – +13 °C, Kárpátalján +20 °C. csapadék évente 

Kárpátalján 650-700mm, az előhegyekben 800–1000 mm, a 

hegyekben 1500–1600 mm. 

— A globális felmelegedés következményeként itt is megjelent a 

hőmérsékletemelkedés. A földi átlag 0,8 °C 

hőmérsékletemelkedéshez képes a lembergi, rahói, ungvári, 

csernovci és beregszászi meteorológiai állomások adatai 1947–2013 

közötti léghőmérséklet nagyobb mértékben emelkedett. Lemberg 

város 1947–2013-as időszak közötti átlaghőmérséklete 1,3 °C-t 

emelkedett, míg Csernovci ugyanezen időszak adatai csak 0,8 °C-t. 

Rahó, Beregszász és Ungvár átlaghőmérsékleti idősora 1,2 °C-t 

emelkedett a fentebb említett időszakban. 

— Vízhálózat: A magas csapadékmennyiség, a hegyvidéki domborzat 

elősegíti a sűrű folyóhálózat kialakulását. A hegység középső részén 

található az Ukrán-Kárpátok fő vízválasztója. Itt erednek a Kárpátok 

északkeleti lejtőinek folyói a Szjan, amely a Visztulába torkollik, a 

Dnyeszter és jobb oldali mellékfolyói. Tavasszal és a nyár elején a 

hó olvadásakor a Kárpátok folyói bővizűek.  Kárpátokban kevés a 

tó és méretük is igen kicsi. A legnagyobb közöttük a Szinevéri-tó 

(Kárpátalja), amely 989 m tengerszint fölötti magasságban 

helyezkedik el. Tőle magasabban fekszik a Brebeneszkul (1801 m) 
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és a Neszamovite (1750 m). 

— Növényzet, állatvilág: A terület erdősültsége közel 40%-os. Ez az 

ország legnagyobb erdős masszívuma. Az ország erdőállományának 

20% itt található. Az Ukrán-Kárpátok erdővel borított területeinek 

41%-át lucfenyő, 35%-át bükk foglalja el. 

— Az Ukrán Kárpátok állatvilágának elsősorban az erdős 

komplexumok képviselői terjedtek el, különösen sok a madár (280 

faj), emlősök (74 faj), halak (53 faj). Itt található dámszarvas, 

jávorszarvas, mókus, barnamedve, vaddisznó, farkas, róka, hiúz, 

vadmacska stb. 

IV. Begyakorlás 

1. Az Ukrán-Kárpátok melyik hegységrendszerhez 

tartozik? (Eurázsiai-hegységrendszer). 

2. Sorold fel hány országban húzódik a Kárpátok? 

(Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Magyarország és 

Románia). 

3. Mi a Kárpátok legmagasabb pontja? (Gerlachfalvi-csúcs 

2655m, Magas-Tátra, Szlovákia). 

4. Geológiai felépítése alapján milyen 3 területre oszlik az 

Északkeleti-Kárpátok? (Elő-Kárpátok, Magas-Kárpátok, 

Kárpátalja). 

5. 5. Milyen négy párhuzamos vonulatból áll a 

hegységrendszer? (Külső-Kárpátok, Vízválasztó-vonulat, Havasi-

vonulat, Vulkáni-vonulat). 

6. Mi az Északkeleti-Kárpátok legmagasabb pontja? 

(Hoverla, 2061m). 

7. Mik azok a Poloninák? (erdőtlen hegytetők a 

Kárpátokban). 

 

Élőszó 

Kérdések 

  

6p 

V. Összefoglalás 

A mai órán megismerkedhettünk országunk egyik nagy 

hegységének a felépítésével milyen vonulatokból áll, mi a 

legmagasabb pontja, milyen vízrajzzal jellemezhető, milyen éghajlat 

jellemző rá és azt is megtanultuk, hogy milyen növény és állatvilág 

 

Élőszó 

 

 

4p 
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található meg itt.  

VI. Házi feladat 

Megtanulni a 38, 39 §-t!  A könyvből az ellenőrző kérdésekre és 

feladatokra megpróbálni válaszolni! A füzetbe beírtakat megtanulni. 

 

Élőszó 

  

1p 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Ebben a munkában az Észak-Keleti Kárpátok éghajlatváltozását vizsgáltam. 

Alapul az amerikai NCDC (Nemzeti Éghajlati Adatközpont) és a Beregszászi 

Meteorológiai állomás adatait használtam. Az adatbázis 5 város: Beregszász, Ungvár, 

Rahó, Lviv és Csernyivci átlaghőmérsékleteit, abszolút minimum hőmérsékleteit, 

abszolút maximum hőmérsékleteit és havi csapadékátlagait tartalmazza 1947–2013 

között, kivéve a Rahói adatbázist, mert itt adat hiányában csak az 1960–2009-es évek 

közötti időszakot tudtam vizsgálni.  

A vizsgálati módszerek között alkalmaztam a korrelációs elemzést és a 

trendelemzést, mind az 5 város mindegyik adathalmazára. 

Az eredmények szerint a világátlaghoz képest, ami az IPCC 2013-es jelentése 

szerint 0,85 °C az átlagos földi léghőmérséklet felmelegedés 1880–2012 között 

(climatechange2013.org), mindegyik város átlaghőmérsékleti értéke meghaladta ezt.  

Van két kárpátontúli adatsorunk Lemberg és Csernovci, két kárpátaljai 

adatsorunk Ungvár és Beregszász és egy kárpáti Rahó. A legnagyobb és a legkisebb 

emelkedést az évi átlagok idősorában a kárpátontúli régió két adatsora mutatja. 

Lemberg város 1947–2013-as időszak közötti átlaghőmérséklete 1,3 °C-t emelkedett, 

míg Csernovci ugyanezen időszak adatai csak 0,8 °C-t. A többi város átlaghőmérsékleti 

idősora 1,2 °C-t emelkedett a fentebb említett időszakban.  

A csapadék mennyiség változásában a trendelemzés szignifikáns emelkedést 

jelez Rahó városnál, Ungvár városban pedig szignifikáns csökkenést. Nem szignifikáns 

csapadék mennyiség csökkenést mutat a lvivi és a csernovci adatsor. Beregszásznál nem 

szignifikáns csapadék mennyiség emelkedés figyelhető meg a trendelemzés szerint. 

A töréspont vizsgálat eredményei szerint szignifikáns emelkedést mutatott a 

beregszászi és a rahói adatsor 1965 és 1966-ban. Az ungvári és a lvivi töréspontok 

szignifikáns csapadék mennyiség csökkenést mutat 2006-ban.  
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РЕЗЮМЕ 

 

 У роботі досліджено зміну клімату у районі Північно-Східних Карпат. У 

базу даних увійшли дані з сайту американського Національного кліматичного 

центру даних (NCDC) та Берегівської метеорологічної станції. База даних містить 

місячні дані середньої температури повітря, середнього мінімуму та максимуму 

температури та кількості опадів 5 міст: Берегова, Львова, Ужгорода, Рахова та 

Чернівців за період з 1947 по 2013 рік (крім Рахова, де у зв’язку з відсутністю 

даних я могла проаналізувати лише період з 1960 по 2009 рік). 

 Серед статистичних методів дослідження використано трендовий аналіз та 

виявлення точок розриву. 

 Порівнюючи із середнім світовим показником підвищення температури, 

який за доповідю IPCC (Міжурядова група експертів зі зміни клімату) 2013 року 

досяг 0,85 °C за період з 1880 по 2012 рік, потепління в кожному з досліджуваних 

міст виявилось вищим відносно глобального. Найбільше та найменше підвищення 

середньорічних температур показали ряди даних двох прикарпатських 

метеостанцій: відповідні значення міста Львова за періоду 1947–2013 роки 

піднялися в середньому на 1,3 °C, цей же показник у Чернівцях становив лише 

0,8 °C. Середньорічні температури повітря інших трьох міст у вказаний період 

підвищилися на 1,2 °C. 

Аналіз трендів річної суми опадів показав їх статистично значиме збільшення в 

місті Рахові, а в місті Ужгороді – значиме зменшення. Незначне зменшення 

кількості опадів показують львівські та чернівецькі ряди даних. У Берегові можна 

помітити незначне збільшення кількості опадів за результатами аналізу трендів. 

За результатами аналізу точок розриву, статистично значимим виявилися 

стрибкоподібне збільшення кількості опадів у Берегові з 1965 року та в Рахові з 

1966 року, а також їх зменшення в Ужгороді та Львові з 2006 року. 
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Nyilatkozat 

Alulírott, Varga Andrea földrajz szakos hallgató, kijelentem, hogy a 

dolgozatomat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Földtudományi 

Tanszéken készítettem, földrajztanári diploma megszerzése végett. 

Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját 

munkám eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) 

használtam fel. 

Tudomásul veszem, hogy dolgozatomat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai magyar 

Főiskola könyvtárában a kölcsönözhető könyvek között helyezik el.  
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Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Fedinisinec Erzsébetnek, a Beregszászi 

Meteorológiai állomás vezetőjének, a segítségért, aki munkájával hozzájárult a 

szakdolgozat elkészítéséhez. Továbbá hálás köszönet jár mindazoknak, akik valamilyen 

módon hozzájárultak, illetve segítséget nyújtottak e munka elkészítésében. 


