
 

Az időjárás szélsőségei tekintetében azonosított lehetséges gócpontok 

(hotspotok)  

Az éghajlati szélsőségek, például az aszályok vagy a hőhullámok, betakarítási nehézségeket 

okozhatnak szerte a világban. A kutatók ezért azonosították azokat a lehetséges gócpontokat 

(hotspotokat), amelyek kritikusak a globális termelés szempontjából, és különösen érzékenyek 

ezen éghajlati szélsőségek hatásaira. 

Emlékeznek az európai hőhullámra és aszályra 2018 nyaráról, ami a kontinens számos 

országában széles körben elterjedt terméscsökkenéshez és takarmányhiányhoz vezetett? 

A világ minden tájáról származó szakértők előrejelzik, hogy az éghajlatváltozás 

következtében ez és más típusú éghajlati szélsőségek fokozódnak és egyre gyakrabban fognak 

megjelenni a világ számos régiójában. 

A gócpontok (hotspotok) meghatározása 

A kutatók megvizsgálták a tenyészidőszak és éghajlati tényezők összefüggéseit és azt az 

eredményt kapták, hogy azokon a területeken, melyek érzékenyebbek az éghajlati 

szélsőségekre, akár 20-49 %-ban változhatnak az időjárási anomáliák hatásaira a hozamok. A 

hőmérséklethez kapcsolódó szélsőségek jóval erősebb összefüggést mutatnak a változó 

termésmennyiségekkel szemben, mint a csapadékhoz kapcsolódó tényezők, míg az öntözés 

igazolhatóan mérsékli a szélsőségesen magas hősmérséklet negatív hatásait. Ahhoz, hogy 

beazonosítható legyen egy-egy érintett régió, olyan globális mutatót kellett kidolgozni, ami a 

termelés szempontjából mutatja meg a kritikus éghajlati szélsőségek hatásait. 

Ezek a régiók magukba foglalják Észak-Amerika kukorica, tavaszi búza és szója 

termőterületeit, Ázsia kukorica és rizstermelő körzeteit, valamint az európai tavaszi búza 

termelői régióit. 

A tanulmány azonban rávilágít egy fontos dologra. Maga a klímaváltozás önmagában nem 

felelős a hozamok csökkenésért. A vizsgálatok folyamán kiderült, hogy a kukorica és rizs 

ugyan jelentősen reagál a napi hőmérsékletingadozásokra, egy jó technológiával és pontos, 

szakszerű talajgazdálkodással azonban mérsékelhető a terméskiesés. A tavaszi búza jól tűri a 

hőmérsékletváltozást, de főként Európában és Óceániában regisztrálnak hozamcsökkenést 

szélsőséges éghajlat esetén. A szója nem mutatott releváns képet, mert túlságosan nagy 

léptékben változik a vetésterülete és termesztés technológiája. 

Tehát az aszály akkor károsítja a terméshozamot jelentősen, ha hosszabb ideig van jelen a 

vegetációs időszakban és ehhez igen szélsőséges csapadékeloszlás társul. Ez a jelenség 

azonban az elmúlt 5 évben egyre gyakrabban teljesül, ezért megfontolandó, hogy azok a 

területek, melyek veszélyeztettek, olyan mezőgazdasági technológiákat dolgoznak ki, 

melyekkel mérsékelni tudják a negatív hatásokat. Ilyenek lehetnek például a következő 

technológiai elemek: az öntözés, diverzifikált növénytermesztés, illetve olyan fajták 

termesztése, melyek jól tolerálják a szélsőségeket. 



Ezen felül nemzetközi összefogásra van szükség az élelmiszerbiztonság biztosításának 

érdekében, mert az éghajlati szélsőségek az emberi tevékenységek hatására egyre súlyosabbá 

és gyakoribbá válnak, aminek a végkimenetelét egyelőre nem ismerjük. 

A teljes cikk angolul: 

https://www.allaboutfeed.net/Raw-Materials/Articles/2019/5/Hotspots-identified-regarding-

weather-extremes-424203E/ 

A cikket készítette: 
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