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 A XXI. század egyik legnagyobb kihívása a Földön tapasztalt globális felmelegedés, amely 

hatással van a természeti- és a társadalomi környezetre. VELICHKO, A. A. szerkesztésében 2010-ben, 

orosz nyelven megjelent „Climates and landscapes of Northern Eurasia under conditions of global 

warming. Retrospective analysis and scenarios.” című atlasz-monográfia. A jelen atlasz-monográfia 

egy sorozat harmadik része, amely egy több fázisú kutatási projekt keretén belül valósult meg. A 

kutatás fő célja, hogy Oroszország és a vele szomszédos államok éghajlatának és tájainak 

viszonyrendszerét elemzék, és az eredmények alapján elkészítsék a jövőre vonatkozó éghajlati 

stratégiát. A műben a Földrajzi Fejlődés Laboratórium (Földrajzi Intézet, Orosz Tudományos 

Akadémia) kutatói vizsgálják Észak-Eurázsia (Oroszország és szomszédai, az egykori Szovjetunió 

területe) késő-pleisztocén (az utolsó interglaciális) és holocén globális felmelegedését, valamint a 

klímaváltozás szignál jövőbeni alakulását. A könyvben a felmelegedési időszakok (amikor ~0,7 ℃ – 

~1,7 ℃-kal volt magasabb az átlag globális hőmérséklet a mai értéktől) paleogeográfiai 

rekonstrukcióját végezték el és az eredményeket vetették össze a globális cirkulációs modellek 

adataival. A klímamodellek (ECHAM5 és HadGEM1) alkalmazásakor az IPCC A1B emissziós 

szcenárióval számoltak, amely esetében a mai átlagos globális hőmérséklet a fent leírt 

paleofelmelegedések során megfigyelhető hőmérsékleti változás nagyságát prognosztizálja. A 

rekonstruált paleoklíma elemek a középhőmérséklet a hideg- és meleg hónapokban; az éves 

középhőmérséklet; az éves- és szezonális csapadékmennyiség a fagymentes időszakban. Ezen 

változások a táj elemeire (permafroszt, eljegedés, relief, talaj és növényzet) gyakorolt hatásainak 

erdeményeit mutatja be a tanulmány, hogy a kilengések során elvesztik-e egyensúlyi helyzetüket 

vagy nem. 

 A könyv három nagy részből áll. Az első rész hat kisebb fejezetre oszlik. A fejezetekben az 

utolsó-interglaciális és a holocén Észak-Eurázsia paleoklímatológiai vizsgálatai, valamint az 

alkalmazott módszerek, és a kutatás regionális eredményei kerülnek bemutatásra. Azzal a 

szándékkal, hogy a megfigyelt tapasztalatokat alkalmazzák a vizsgáltterület startégiai 

forgatókönyveinek készítésénél. Észak-Eurázsia hőmérséklet- és csapadékváltozásának szignálja 

kerül bemutatásra a hatodik fejezetben, két globális klímamodell eredményei alapján. Ennél a 

fejezetnél meg kell jegyeznünk, hogy a különböző szcenárióidőszakok választása megnehezíti az 

olvasó sorsát a klímatényező szignál időbeli változásának megértésében. 



 A második részben a táj elemeinek (vegetáció, talajtakaró, jégtakaró, permafrost) alakulását 

szemléltetik a globális klímaváltozás tükrében. Az olvasók számára különösen hasznos a hetedik 

fejezet, amelyben VELICHKO, A. A. a klímatikus hatásokra bekövetkező táj elemek reakcióit 

általánosan elemzi és grafikonon jelöli a változás sebességét, és taglalja a komponensek egyensúlyi 

helyzetét. A bevezető után az interglaciálisban és a holocénban az éghajlatiövekhez köthető 

vegetációk elterjedését szemléltetik, a januári és a júliusi átlag hőmérséklet ismeretében kelet–

nyugati kiterjedésben. A szerzők a hárs (Tilia cordata), a gyertyán (Carpinus betulus) és a tölgy 

(Quercus robur) várható elterjedésének térbeliségét elemzik az eltérő januári és júliusi 

átlaghőmérsékletek figyelembevételével. A hosszúsági fokok mentén is változásokat 

prognosztizálnak a zonális vegetációk kiterjedésében. A talajok kialakulását és azok térbeliségének 

vizsgálatát követően, fontos szerepet tölt be a könyvbe a permafroszt területek változása a 

felmelegedés következtében, valamint az újabb egyensúlyi helyzet beáltát követő térbeli kiterjedése. 

A szárazföldi jég kiterjedését és várható alakulását négy körzetben vizsgálták: a Birranga-

hegyvidéken, a Cserhskho és Suntar-Hajat vidékén, Közép-Kaukázusban és Kamcsatkán. A felszínt 

formáló denudációs folyamatok nagyságát is szemléltetik a szerzők a különböző éghajlatiöveken. A 

második rész utolsó fejezetében az ökoszisztémák várható térbeli kiterjedését, valamint időbeli 

változását vetitik előre  a ~1,7 ℃-os globális hőmérséklet növekedés esetében. 

 Az atlasz-monográfiai utolsó részében a globális felmelegedés az ökoszisztéma 

produktivitására gyakorolt hatását elemzik a kutatók. Fontos megállapításokat tesznek a talaj 

típusok nedvességének változására a klímaforgatókönyvek ismeretében. A 15. és 16. fejezetben a 

globális felmelegedés és a széndioxid ciklus aktivízációjának pozitív hatásaként említik a növekvő 

szerves anyagok növényekben és a talajban, valamint a szén tartalékok való növekedését. 

 A 220 oldalas, térképekkel és táblázatokkal gazdagon ellátott monográfiában a szerzők és a 

szerkesztő a kutatásaik alapján megállapítják, hogy a Föld jelenlegi éghajlata a holocén szubatlanti 

szakaszának felel meg, amely elkülönül az atlanti korszak termikus optimumától és bolygónkon egy 

újabb eljegesedési időszak várható. Azonban ezt a szcenáriót nem lehet egyszerű éghajlati 

trendekkel kimutatni, ugyanis a holocénban és az elmúlt ezer évben több kisebb-nagyobb 

klímakilengést figyeltek meg és írtak le (kis jégkorszak és a XX. század '40-es éveinek szélsőséges 

éghajlati eseményei). Az éghajlatváltozások és a kilengések okai nem azonosíthatók a jelenleg 

megfigyelhető globális felmelegedés antropogén eredetével, de ennek ellenére nem vitatják el a 

jelenlegi éghajlati extremitások gyakoriságának egyre növekvő tényét. Az éghajlati kihívás, amely a 

környezet destabilitását eredményezheti és a táj elemeinek egyensúlyát megbontja, veszélyt hordoz 

az emeberiség számára. A szerzők a környezeti változásra adandó stratégiát és a további 

ökoszisztéma részletes genetikai kutatását sürgetik. Az elvégzendő kutatásokban különös szerepet 

szánnak az evolució földrajznak más tudományok területek mellett. A könyvet sok szeretettel 



ajánluk az éghajlat változással foglakozó szakembereknek és egyetemi hallgatóknak, és 

mindazoknak akik ezen téma iránt érdeklődést tanúsítanak. 
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