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Az oktatási segédanyag-prototípus célja, el őnyei
• Szintetizálja az Éghajlattan, Hidrológia, Termőhelyismerettan,

Talajtan, Ökológia, Vegetációismeret tárgyak keretében oktatott,
klímaadaptációhoz kapcsolódó ismereteket.

• Összehasonlíthatóvá válik az erdészeti tájak éghajlatváltozással
szembeni kitettsége, sérülékenysége.

• Oktatásba integrálja az aktuális kutatási eredményeket.

Prototípus az éghajlatváltozással és hatásaival kapcs olatos
komplex ismeretek oktatására az Erd őmérnöki Karon

Köszönjük Prof. Dr. Bartha Dénes, , Prof. Dr. Bidló András, Prof. Dr. Gribovszki Zoltán és Dr. Kalicz Péter szakmai észrevételeit, javaslatait. A kutatás a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap (FSA) és az EFOP-3.6.2-16-2017-00018 Agrárerdészet projekt támogatásával valósult meg.

email: galos.borbala@uni-sopron.hu

• 1961-2100: homogenizált, raszterre interpolált meteorológiai állomásadatok (www.carpatclim-eu.org); 
• 1961-2100: regionális klímamodell együttesek eredménye;  forgatókönyvek: A1B (www.ensembles-eu.org), RCP4.5, RCP8.5 

(www.euro-cordex.net) 
• Erdészeti szárazsági mutató (FAI; Führer 2010), Ellenberg-index (Ellenberg 1988), módosított Ellenberg index (Franke & Köstner 2007)
• Éghajlat-lefolyás modell (Csáki et al. 2018); szárazság stressz (Granier et al. 1999); potenciális természetes erdőtársulás (Bartha 2005)

Alapul szolgáló klímaadatok és származtatott információ

Pedagógiai eredmények
• A hallgatók képesek rendszerszemlélettel megközelíteni az éghajlat

változékonyságának, változásának természetes ökoszisztémákra gyakorolt hatását.

• Jártasságot szereznek a multidiszciplináris kérdések vizsgálatában, a komplex
környezeti problémák ok-okozati összefüggéseinek feltárásában.

• Elsajátítják az adaptációs stratégia alkotáshoz, fafajpolitikai, döntéshozáshoz,
klímakockázat értékeléshez szükséges ismereteket.

Célközönség: Az oldalt els ősorban az erd ő-, környezet- és természetvédelmi mérnök hallgatóink számára hoztuk létre, 

de az itt fellelhet ő információ az erdészeti klímahatás kutatás és gyakor lat számára is jól hasznosítható.

Országos lépték ű információ Erdészeti táj lépték ű információ a Vértes példáján
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