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Bevezetés 

A világ legtöbb éghajlati övezetére évszakosság jellemző, amiket a környezeti 

tényezők különböző kombinációi alakítanak. Ezek vagy közvetlenül, vagy a 

szervezetek biológiai óráján keresztül hatva szabályozzák a fenológiai események 

időzítését (Forrest és Miller-Rushing, 2010). A környezeti feltételek, a genetikai 

tényezők és az éghajlati sajátosságok emiatt tükrözik a növények fejlődési fázisait 

(Koch és mtsai., 2009). Továbbá köztudott, hogy a fenológiai fázisok az 

éghajlatváltozás biológiai indikátoraiként is alkalmazhatóak (Donnelly és mtsai., 

2004; Koch és Scheifinger, 2004). 

Az élőlények fenofázisai (pl. a levelek és virágok megjelenésének időpontja, a lepkék 

első kirepülésének időpontja, a madarak tojásrakásának időpontja) jelenleg a világ 

különböző részein határozott trendszerű változásokat (korábbra jövetel vagy késés) 

mutatnak, melyekért leginkább az éghajlatváltozás tehető felelőssé (Menzel és mtsai., 

2006; Kauserud és mtsai., 2010; Ge és mtsai., 2015). Ennek következtében sokszor 

veszélybe kerülnek a fajok közötti kölcsönhatások (pl. növény-beporzó 

kölcsönhatások), és az időbeli eltérések felboríthatják a közösségek működését (Solga 

és mtsai., 2014). A fenológiai események az ökológiai folyamatok széles körét 

befolyásolják, ideértve a fajok demográfiáját (Miller-Rushing és mtsai., 2010), a fajok 

elterjedését (Chuine, 2010), és az inváziós fajok sikerességét az őshonos fajokkal 

szemben (Wolkovich és mtsai., 2013). Mindezek evolúciós következményekkel 

járnak, mivel az élőlények akklimatizáción (Hofmann és Todgham, 2010) és az 
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alkalmazkodáson (Gienapp és mtsai., 2008) keresztül képesek reagálni az 

éghajlatváltozásra. 

A legtöbb tanulmány az éghajlatváltozás hatásainak kimutatására koncentrál, vagyis 

igyekeznek tudományos bizonyítékokat találni a fenológiai adatokban megjelenő 

időbeli eltolódásokra, valamint megpróbálják megérteni e fenológiai változások okait 

és következményeit. A statisztikai elemzések fontos szerepet játszanak az embereket 

érintő hatások előrejelzésében (pl. a mezőgazdasági növények fejlődése, allergén 

pollenek szóródása), valamint a történelmi korok (paleo)klímatikus viszonyainak 

rekonstrukciójában. Minden kutatási területen megbízható fenológiai adatokra van 

szükség, ami fontos kérdés egy olyan világban, ahol a pénzügyi források 

korlátozottak. E problémakör egyik lehetséges modern megoldása a tudományra és a 

természet megfigyelésére nyitott polgárok szélesebb tömegeinek bevonása a 

fenológiai vizsgálatokba  (citizen science). 

 

Célkitűzések 

Az értekezésben szereplő tanulmányok célkitűzése az volt, hogy hozzájáruljon a 

növényfenológiai kutatások főbb területeihez. E disszertáció egy vállalkozás arra, 

hogy különféle statisztikai módszerek alkalmazása által feltárja a fenológiai 

adatokban rejlő tér- és időbeli mintázatokat. A kutatás kiemelten vizsgálta Európa 

fenológiai szempontból kevéssé kutatott részeit, mint amilyen Magyarország, 

valamint Közép-Európa keleti területei. Ezenfelül szándékunkban állt egy módszer 

kifejlesztése, mely a hő állapot becslésén keresztül alkalmas éghajlati rekonstrukcióra. 

Továbbá az értekezés arról is kitekintést nyújt, hogy mit tartogathat a jövő az európai 

fenológiai megfigyelőhálózatok számára. 

Ezeknek megfelelően az alábbi kérdések vizsgálatát tűztem ki célul: 

1. Figyelhetőek-e meg Magyarországon szignifikáns növényfenológiai trendek 

az elmúlt évtizedek alatt (2. fejezet)? Kimutatható-e ilyen trend egy észak-déli 

irányú transzekt mentén Közép-Európa keleti részén (3. fejezet)? E trendek 

hasonlóak-e azokhoz, melyeket a világ más tájain megfigyelhetőek? 

2. Mik a legfőbb hajtóerői e fenológiai trendeknek? Mely éghajlati változók 

hatnak leginkább a növényfenológiára Magyarországon (2. fejezet), illetve a 

már említett észak-déli transzekt mentén (3-4. fejezet)? 
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3. Hatékonyan alkalmazhatóak-e a Cox-féle arányos kockázati modellek 

(proportional hazards models) a fenológiai kutatásokban (4. fejezet)? 

Lehetséges, hogy e modelleknek erősebb magyarázó erejük van, mint a 

hagyományos regressziós modelleknek (4. fejezet)? 

4. Mely növények adatai használhatóak klímarekonstrukció (proxiként) céljára 

azok virágzásának hőmérsékleti érzékenysége alapján (5. fejezet)? 

5. Lehetséges megoldás-e az európai fenológiai megfigyelőhálózatok 

megmentésére az önkéntesek bevonása (citizen science) (6. fejezet)? 

 

Anyag és módszerek 

A doktori értekezés központi eleme a fenológiai adatsorok statisztikai elemzése. 

Ehhez három különböző hosszú-távú adatsort használtam. 

Az első tanulmány (2. fejezet), hat növényfaj (gyönyvirág: Convallaria majalis L., 

gyermekláncfű: Taraxacum officinale L., közönséges orgona: Syringa vulgaris L., 

fekete bodza: Sambucus nigra L., fehér akác: Robinia pseudoacaica L., és kislevelű 

hárs: Tilia cordata Mill.) fenológiai adatain (1952–2000) alapul, melyeket az 

értekezés szerzője gyűjtött össze és elektronizált az Országos Meteorológiai Szolgálat 

által évenként publikált Meteorológiai Évkönyveiből. A megfigyelések térbeli 

inhomogenitásának kiküszöbölése érdekében az adatokat Magyarország földrajzi 

nagytájai szerint (Dövényi, 2010) csoportosítottuk (Alföld; Nyugat-magyarországi 

peremvidék; Dunántúli-középhegység). 

A második tanulmányhoz (3. fejezet), a már említett hat növényfaj adatait Európai 

szintű adatbázissá egészítettük ki egy általam kezdeményezett és koordinált 

nemzetközi együttműködés keretein belül. Ennek eredményeképpen, egy olyan új 

nemezetközi adatbázis (NS-pheno adatbázis) jött létre, mely tizenkét észak- és kelet-

közép- európai országból tartalmaz fenológiai adatokat egy jelentős észak-déli 

gradiens mentén (40.9–67.9°É és a 13.6–32.1°K). Az adatsorokban levő hiányosságok 

kiküszöbölése érdekében azokat az európai biogeográfiai régiókhoz (boreális, 

kontinentális, alpin, pannóniai, mediterrán) rendeltük, melyek az elemzések alapjául 

szolgáltak. 

A harmadik tanulmány (4. fejezet) szintén a NS-pheno adatbázisból nyert adatokat 

használta módszerfejlesztési szempontból. Ebben a vizsgálatban a klímaváltozók 
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virágzás kezdetére gyakorolt hatását túlélési analízissel (survival analysis) vizsgáltuk, 

s ehhez egyetlen növényfaj (gyermekláncfű, Taraxacum officinale L.) adatait 

használtuk az NS-pheno adatbázisból. 

A negyedik tanulmány (5. fejezet) esetében történelmi megfigyelési adatokkal 

dolgoztunk, és azt vizsgáltuk, hogy milyen pontosan lehet az egyes évek időjárását 

rekonstruálni ezen archív fenológiai adatok segítségével. A vizsgálathoz tizenhat 

növényfaj (melyek részben átfednek a 2. ill. 3. fejezetben tárgyaltakkal) virágzási 

adatait használtuk, melyeket Reissenberger Lajos (természettudományok iránt 

elkötelezett helyi tanár) rögzítette 1851 és 1891 között Erdélyben, Nagyszeben mellett 

(Hermannstadt, Sibiu, Románia). 

A fenológiai események meghatározása az összes vizsgált adatsorban lényegében 

egységesen megfelelt a fenológiai események nemzetközi definíciójaként használt ún. 

BBCH skála leírásainak. Az elemzésekhez a fenofázisok, dátumban megadott adatait 

egységesen az év napjaira (doy: day of the year) váltottuk, így az adatok a Január 1.-

től eltelt napok számát fejezik ki az adott évben. Alapvetően négy különböző típusú 

modellt alkalmaztunk a vizsgálatainkhoz: 

• A virágzási adatokban rejlő trendek feltárása végett, klasszikus lineáris 

regressziós (2. és 5. fejezet) és MM-típusú robusztus regressziós (3. fejezet, 

Maronna és mtsai., 2006) modelleket alkalmaztunk.  

• A fenológiai adatok és a klímaváltozók közötti kapcsolat számszerűsítése 
céljából lineáris regressziós (2. fejezet), illetve a kilógó adatokra kevésbé 
érzékeny MM-típusú robusztus regressziós modelleket (3. fejezet), valamint 
Cox-féle arányos kockázati modelleket (proportional hazards models) 
használtunk (4. fejezet). 

• Megvizsgáltuk (4. fejezet), hogy az imént említett Cox-modellek (Cox, 1972) 

hatékony eszközei lehetnek-e a növényfenológiai kutatásoknak. A klasszikus 

regressziós modellekhez képest mennyire alkalmas a mintázatok feltárására ez 

a fenológiai vizsgálatokban mindeddig még nem alkalmazott modelltípus? A 

Cox modelleket alapvetően kockázati arányok számítására használják, melyek 

úgy tekinthetőek mint annak valószínűségi aránya hogy egy esemény (a mi 

esetünkben a vizsgált fenológiai esemény, vagyis a virágzás) az adott 
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pillanatban bekövetkezik. Így, a virágzás bekövetkezésének kockázatát, 

valamint a Cox modellek predikciós erejét becsültük. 

• Ezután egy konkrét példa kapcsán (5. fejezet) a növényi fenofázisok 

hőmérsékleti adatokat helyettesítő alkalmazásának lehetőségeit értékeltük. 

Mozgó-ablak (moving window) módszerrel számszerűsítettük az átlagos 

hőmérsékletek (havi-, kéthavi-, háromhavi-) virágzás-fenológiára gyakorolt 

hatását, majd a fajok válaszai alapján meghatároztuk az effektív 

hőmérsékleteket (Teff). A növényfajok virágzási dátumának hőmérsékleti 

érzékenysége alapján azokat rangsoroltuk; így azonosítottuk azokat a fajokat, 

melyek által a léghőmérséklet lehető legpontosabb becslése lehetséges. 

Hogy lekerekítsem a modellezési cikkek (2–5. fejezet) által kijelölt gondolatmenetet, 

és teljessé tegyem a modern fenológiai kutatások kulcsterületeinek bemutatását az 

értekezésemet egy teljesen más jellegű tanulmánnyal, egy esszével zárom. Ebben az 

esszében (6. fejezet) társszerzőmmel egy áttekintést adunk a fenológiai megfigyelések 

európai történetéről, összehasonlítva azt a témakör tengerentúli történetével, és az ott 

bevett gyakorlatokkal. Mindezekre alapozva felvázolunk egy lehetséges jövőképet az 

európai fenológiai hálózatok sorsáról, mely kitörési lehetőséget jelenthet az európai 

fenológia jövője szempontjából, miután a hagyományos fenológiai adatgyűjtési 

rendszerek működőképessége társadalmi-gazdasági okokból megkérdőjeleződött. 

 

Az értekezés tézisei 

A doktori disszertációmban számos olyan fenológiai elemzés kerül bemutatásra, 

melyek fenológiai szempontból még kevésbé feltárt területeket vizsgálnak. A 

tanulmányok egy része a klímaváltozás következményeként fellépő virágzás-

fenológiai mintázatokról tesz megállapításokat. Továbbá új módszerek bemutatása, 

valamint az európai megfigyelő hálózatok jövője kerül megvitatása. 

Ezeknek megfelelően, az alábbi főbb eredményeket és konlúziókat lehet kiemelni: 

1. Szignifikánsan negatív fenológiai trendek (a virágzás kezdetének időpontja 

fokozatosan korábbra tolódik) jellemzik az 1952–2000-es időszakot 

Magyarország számos földrajzi nagytájában. A legerősebb korábbra tolódás 

(évtizedenként 2.8–4.4  nap) a T. cordata esetén volt megfigyelhető (2. 
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fejezet). 

2. Az európai virágzás-fenológiai adatok (NS-Pheno) elemzése számos 

biogeográfiai régióban hasonlóan korábbra tolódó virágzási trendekről (1970–

2010) tanúskodik. A legtöbb faj a kontinentális, alpin, valamint a boreális 

régióban mutatott szignifikáns változásokat (3. fejezet).  

3. Kimutattuk, hogy Európa számos biogeográfiai régiójában a fásszárú 

növények (R. pseudoacacia és T. cordata) virágzási idejében erősebb 

válaszreakciót mutatkozik, mint a lágyszárúak (T. officinale, C. majalis) 

esetén (3. fejezet).   

4. A fenológiai események mozgatórugói között Magyarországon egyaránt 

fellelhetők rövid-távú (a fenológiai eseményt közvetlenül megelőző hónapok 

időjárása), és hosszú-távú hatások (korábbi hónapok időjárása késleltetetetten, 

2. fejezet). Úgy tűnik, hogy a legbefolyásosabb meteorológiai változók (rövid-

távú hatások) a T. officinale, S. vulgaris és C. majalis esetén a március–áprilisi 

hőmérséklet, a T. cordata esetén az április–májusi hőmérséklet, míg a R. 

pseudoacacia és a S. nigra esetén a március–májusi hőmérséklet. 

5. Míg a legtöbb tanulmány átlagos hőmérsékleti adatokat használ a fenológiai 

mintázatok leírására, kimutattuk (3. fejezet), hogy az éghajlati adatok 

minimum és maximumának eloszlása is ésszerűen használható a modellekben 

mint magyarázó változó. 

6. Kiderítettük, hogy a Cox-féle arányos kockázati modellek (Cox proportional 

hazards models) magyarázó ereje nagyobb, mint a fenológiai kutatásokban 

általában használt regressziós modelleknek (4. fejezet).  

7. Az általunk javasolt éghajlat rekonstrukciós módszer (5. fejezet) alkalmas a 

hőmérséklet egy egyszerű, de robusztus becslésére, mely azon esetekben 

hasznos, mikor nem állnak rendelkezésre más adatok. A hőmérséklet 

érzékenységi tesztjei alapján, a legpontosabb (1–1.5°C) “növényi-hőmérő” 

fajok a Robinia pseudoacacia és a Vitis vinifera. 

8. Olyan jövőképet vázoltunk fel a növényvfenológiai megfigyelő hálózatokkal 
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kapcsolatban, ahol a megfigyeléseket az amatőr természetszerető önkéntesek 

(citizen science) végzik az egyes országok meteorológiai szolgálatai által 

irányított, nemzetközileg összehangolt programok keretein belül (6. fejezet). 

 

Következtetések 

E doktori értekezés számos modellezési módszer alkalmazását mutatja be hosszú-távú 

nemzetközi fenológiai adatsorokon. Az eredmények segítenek megérteni nemcsak a 

virágzás-fenológia idő- és térbeli-mintázatait, hanem azok lehetséges klimatikus 

hajtóerejét is Magyarországon, valamint számos közép-kelet európai és balkáni 

országban. Továbbá javasoltuk a Cox-féle arányos kockázati modellek szélesebb 

körben való alkalmazását, melyek a növényfenológiai események pontosabb 

előrejelzését tehetik lehetővé. Ezenkívül bemutattunk egy egyszerű eljárást, mely által 

a hőmérsékleti adatsorok „becslése” (éghajlat rekonstrukció) olyan területeken is 

lehetővé válik, ahol nem állnak rendelkezésre meteorológiai mérési adatsorok. És 

végül, de nem utolsó sorban, egy kitekintést adtunk az európai növényfenológiai 

hálózatok jövőjére vonatkozóan, ahol az amatőr természetszerető önkénteseké (citizen 

science) lehet a fő szerep. 
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