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1. Bevezetés
A szárazföldi felszín párolgása mind meteorológiai, mind mez®gazdaságtudományi szem-
pontból fontos víz- és energiamérleg összetev®. Értéke közvetlenül nem mérhet® (Antal,
2003a; Erd®s, 1972), közvetett úton történ® meghatározása - pl. liziméterekkel, vagy
nedváramlás-sebesség méréssel (lásd Ács et al., 2001) - pedig meglehet®sen körülmé-
nyes és bonyolult feladat. Emiatt elterjedt a modellek használata, melyek rendeltetése
és sokszín¶sége óriási (pl. Thornthwaite, 1948; Penman, 1948; Monteith, 1965; Antal,
1968; Dunay et al., 1968; Varga-Haszonits, 1969; Priestley, 1972; Szász, 1973; Dunay,
1980; Posza, 1984; Szász, 1985; Dunkel et al., 1989; Szabó et al., 1989; Varga-Haszonits
és Tölgyesi, 1990; Tölgyesi, 1993; Dunkel és Vadász, 1993; Ács and Hantel, 1999; Ács
et al., 2000b; Nováky, 2002).

A talaj nedvességtartalmának alakulása elválaszthatatlan a párolgás alakulásától.
A talaj nedvességtartalma közvetve meghatározza a szenzibilis és látens h®áram elosz-
lását a felszínen, így a határréteg tulajdonságait is (van den Hurk et al., 1997; Mika et
al., 2002). A talaj nedvességi állapotának hatása azonban nemcsak a felszín közelében,
hanem a felh®kben is észrevehet® (Mölders, 1993 ; Mölders and Rühaak, 2002), vala-
mint a mezoskálájú áramlások alakulásában is meg�gyelhet® (Lanicci et al., 1997 in
Gillies and Carlson, 1995). A talajnedvesség-tartalom szabályozza a talajban lev® víz
mozgását, a beszivárgást és a lefolyást, és igen nagy mértékben függ a talaj hidro�zikai
tulajdonságaitól is. Magyarországon a talajok hidro�zikai tulajdonságai igen változato-
sak (Várallyay et al., 1980, Várallyay, 2005). A talajnedvesség-tartalom meghatározó
tényez® a mez®gazdasági termelésben is. Szász (1985) szerint a szántóföldi növények
terméseredményét mintegy 70%-ban a talajnedvesség-tartalom határozza meg. Mivel
Magyarország éghajlata átmenetet képez a száraz és a nedves éghajlatú területek kö-
zött (Péczely, 1979), országunkat az éghajlat megváltozása érzékenyen érintheti mind
a mez®gazdaság, mind a természetes ökoszisztémák vonatkozásában (Antal, 2003a).
Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy hazánk felszíni víz- és energiamérlegének ponto-
sabb meghatározása és jellemzése kiemelt fontosságú feladat.

A felszín anyag- és energiaátviteli folyamatai különböz® tér- és id®skálákon vizsgál-
hatók. Két f® megközelítés terjedt el. Az els® megközelítés számos változót használ,
amelyek tér- és id®beli felbontása nagy (lásd Ács, 2004; Szász és T®kei, 1997). A máso-
dik megközelítés mindössze néhány változót használ, melyek tér- és id®beli felbontása
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kicsi (lásd Dobosi és Felméri, 1984; Varga-Haszonits és Varga, 1999). Amennyiben
nagyobb tér- és id®skálán akarjuk vizsgálni a felszín közeli folyamatokat vagy álla-
pothatározókat, akkor igen összetett felskálázási eljárásra is szükségünk van (Running
et al., 1999). A felskálázási eljárások �uxus méréseken és távérzékelési eljárásokon
alapulnak, magukban foglalják az ún. SVAT (Soil-V egetation-Atmosphere-T ransfer)
modellek és a bonyolult interpolációs és extrapolációs technikák (Running et al., 1999)
alkalmazását is. A második megközelítés jóval egyszer¶bb, mint az els®. A második
módszerben a felszíni folyamatok heterogenitását többnyire implicit módon, az adato-
kon keresztül vesszük számításban. E módszerek gyakran csak h®mérséklet és csapadék
adatokat használnak (pl. Köppen, 1900; Thornthwaite, 1948, Troll, 1958).

Dolgozatomban a párolgás és a talaj egyes vízháztartási tulajdonságainak kapcsola-
tát elemeztem. E témát három esettanulmány keretében járom körül. Az I. esettanul-
mány a talaj víztartó képességének parametrizálásával kapcsolatos; e függvény ugyanis
alapvet® fontosságú mind a talajban lev® víz mozgása, mind pedig a felszín párolgása
szempontjából. A II. esettanulmány egy, a talajnedvesség-tartalom becslésére szolgáló
mikrometeorológiai módszert ismertet, míg a III. esettanulmány Magyarország felszín
közeli klímájával foglalkozik.

1.1. A talaj víztartó képességének parametrizálása (I. esetta-
nulmány)

A talaj víztartó képességének ismerete (Ψ (θ)-függvény, Ψ a talaj nedvességpotenci-
álja vagy a talaj víztartó képessége, θ a talaj nedvességtartalma) nélkülözhetetlen a
talaj�zikai folyamatok leírását tartalmazó mikrometeorológiai modellekben (Cuenca et
al., 1996). E függvény ismerete fontos mind a talajvíz mozgásának jellemzése, mind a
növényi párolgás folyamatának leírása szempontjából (Ács, 2005). Ezért fontos para-
metrizációja is.

Hazánkban a mikrometeorológiai alkalmazásokban Clapp and Hornberger (1978)
Ψ (θ)-parametrizációja honosodott meg, annak ellenére, hogy az amerikai egyesült álla-
mokbeli talajokra vonatkozik. Ugyanakkor a hazai talaj�zikai alkalmazásokban Rajkai
(1988) parametrizációja terjedt el. A két parametrizációt eddig még nem hasonlították
össze. A Ψ (θ)-függvényeket terepen végzett pontmérések alapján határozták meg, így
szigorúan véve csak homogén nedvesség¶ területeken alkalmazhatók. A talajnedves-
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ség azonban gyakran szigni�káns területi változatosságot mutat (Hawley, 1983; Rajkai,
1991; Seyfried, 1998). Mivel e területi változatosságot véletlenszer¶ hatások alakít-
ják ki, ezért a talajnedvesség területi eloszlása normális eloszlással közelíthet® (Bell
et al., 1980). Megemlítend® az is, hogy a talajnedvesség inhomogenitásának hatása a
hidro�zikai függvények alakulására kevésbé ismert.

Mindezek alapján az I. esettanulmány célja a Clapp and Hornberger (1978) és a
Rajkai (1988) Ψ (θ)- parametrizációk összehasonlítása. A parametrizációkat homogén
és inhomogén területi eloszlású talajnedvesség-tartalom esetén vizsgáltuk, majd elemez-
tük a homogén és az inhomogén területi eloszlású Ψ (θ)- függvények közötti kapcsolatot
is. Mivel ezeket a függvényeket minden egyes talajtextúrára külön-külön kell megha-
tározni, összehasonlítottuk a magyarországi és az amerikai egyesült államokbeli talaj-
textúra osztályokat is. Összehasonlító vizsgálatunkban nem az egyes parametrizációk
jóságának a megítélése volt a cél, hanem a parametrizációk közötti eltérések vizsgálata.

1.2. A talajnedvesség-tartalom becslése mikrometeorológiai mód-
szerrel (II. esettanulmány)

A mikrometeorológiai modelleket az id®járás el®rejelz® modellek és a klíma modellek
almodelljeiként, önálló mikrometeorológiai vizsgálatokban, valamint a növényállomá-
nyok mikroklímájának elemzéseiben alkalmazzák. Az els® típusú alkalmazásokat Calvet
et al. (1998b), Chen et al. (1996), Dickinson (1983), Dickinson and Shaikh (1998),
Garratt (1993), Mika et al. (2002), Noilhan and Planton (1989), Pleim and Xiu (1995),
Sellers et al. (1986) munkáiban láthatjuk. Az önálló mikrometeorológiai vizsgálatok
közül megemlítend® Antal (1960), Ács (1994, 2003, 2005), Ács and Hantel (1998),
Ács et al. (2000a, 2000b, 2004, 2005a), Barcza (2001), Courault et al. (1996), Dir-
meyer et al. (1999), Foken et al. (1995), Holtslag and Van Ulden (1983), Mészáros
(2002), Révész (2003), Taconet et al. (1986), Weidinger et al. (2000) munkája. A nö-
vényállományok mikroklíma-modellezésének terén megemlíthet® Anda és L®ke (2005),
Goudriaan (1977) és Hunkár (2005) munkája.

A párolgás mikro- vagy makroskálán történ® becsléséhez ismernünk kell a talaj ned-
vességtartalmát. Mért talajnedvesség-tartalom értékekb®l azonban igen kevés áll ren-
delkezésünkre, különösen hazánkban (Dunkel et al., 1990; Morvay és Varga-Haszonits,
1969; Lambert et al., 1989). Mindezek miatt különböz® talajnedvesség-becsl® eljárá-
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sok terjedtek el. A talajnedvesség-becsl® eljárások közül az empirikus megközelítést
alkalmazók a legelterjedtebbek. Ide sorolhatók a talajnedvesség-tartalom el®rejelzé-
sére kidolgozott statisztikus modellek (pl. Szász, 1985), és azok a modellek, amelyek
a vízmérleg prognosztikus egyenletéb®l indulnak ki, de a párolgást empirikus képlettel
számítják (pl. Varga-Haszonits, 1969; Varga-Haszonits, 1987). Ez a módszercsoport
nélkülözi a felszín közeli folyamatok (turbulens átvitel a felszín és a légkör között, talaj-
�zika, növény�ziológia) �zikai alapú leírását. Azonkívül ezek az eljárások a klasszikus
klimatológiában használatos tér- és id®skálákra vonatkoznak. A talajnedvesség-becsl®
eljárások másik fontos csoportja a távérzékelés eredményeit használja fel. Ezek közül a
modellek közül azok a legismertebbek, amelyek a felszín radiációs h®mérsékletét hasz-
nálják bemen® adatként. Ezek a modellek becsülhetik a felszíni ellenállás nagyságát
(Inoue et al., 1990; Shuttleworth and Gurney, 1990; Taconet et al., 1986), a talaj ned-
vességpotenciálját (Soer, 1980) vagy a talaj nedvességtartalmát (Calvet et al., 1998a;
Gillies and Carlson, 1995; Wetzel et al., 1983). Ebbe a csoportba sorolható több hazai
módszer is, amelyek a területi párolgásra (Szabó et al., 1989; Dunkel et al., 1989; Dun-
kel, 2003) és/vagy a növényállomány vízstressz viszonyaira (Dunkel et al., 1990; Dunkel
és Vadász, 1993) adtak becslést.

Kutatásunk idején a m¶holdas felszính®mérsékleti adatok csak korlátozott mér-
tékben álltak rendelkezésünkre. Ezzel szemben a hazai Agrometeorológiai Obszerva-
tóriumok és a klímaállomások mérési sorozatai rendelkezésünkre álltak. Ezeken az
állomásokon a 00, 06, 12, és 18 UTC -kor mért standard meteorológiai adatok (a re-
ferenciaszinten mért légh®mérséklet, légnedvesség, és szélsebesség, valamint a felh®zet
vagy a globálsugárzás) mellett a talaj felszíni rétegének h®mérsékletét is mérték. Ezért
jogosan kérdezhettük, vajon alkalmazhatóak-e ezek az adatok a felszíni talajréteg ned-
vességének becslésére. Az agrometeorológiai állomásokon ezen adatok mellett a talaj
nedvességtartalmát is mérték, így ezen állomások adatai - legalább is elvileg - a mód-
szerek validálására is felhasználhatók.

Mindezek alapján II. esettanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy mennyire alkalmas
egy általunk használt mikrometeorológiai módszer (ún. inverz modell) a talajnedvesség-
tartalom becslésére az agroklimatológiai adatsorok felhasználásával. A talajnedvesség
becslését a DMPROG (D iagnosticM odel of Progsurf ) (Ács et al., 2000a) modell inverz
alkalmazásával végeztük. A talaj felszíni rétegének h®mérsékletét a talaj felszín alatti
rétegeinek h®mérsékletei alapján becsültük. Elemeztük a módszer alkalmazhatóságát a
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talajnedvesség-tartalom pillanatnyi és havi értékeinek becslésére is. Vizsgálatainkban
a Debreceni Agrometeorológiai Obszervatórium f¶felszín felett mért adatait használtuk
fel.

1.3. Magyarország felszín közeli klímája Thornthwaite alapján
(III. esettanulmány)

A felszín víz- és energiaháztartását jellemz® klasszikus klimatológiai módszerek álta-
lában csak a vízmérleg egyes komponenseire (pl. Mintz and Sera�ni, 1981; Szepesiné
1966; Szesztay, 1958; Thornthwaite, 1948) adnak becslést. Néhány esetben azonban
az energiaháztartás komponenseire is van becslés (pl. Kakas és Szepesiné, 1963; Mintz
and Walker, 1993; Varga-Haszonits és Varga, 1999). Az eddigi hazai klimatológiai ta-
nulmányok közül a legtöbb a talaj �zikai féleségét nem veszi �gyelembe (pl. Kakas,
1960; Szepesiné 1966; Magyarország Éghajlati Atlasza 2000). Varga-Haszonits (1987),
valamint Varga-Haszonits és Varga (1999) empirikus korrekciós tagok formájában fe-
jezte ki a �zikai talajféleség párolgásra gyakorolt hatását. Antal és Kozmáné (1980)
már közvetlenül �gyelembe vette a talajok hasznos vízkészletét, de ezeket az értékeket
nem a talaj �zikai félesége alapján, hanem a genetikai talajtípus és a talajnedvesség-
tartalom mérései alapján becsülte. Szász (1963) szintén elemezte a talaj vízkészletének
hatását a vízmérleg összetev®ire. Thornthwaite módszerét alkalmazta, de részletesebb
elemzések itt is csak egynéhány állomásra vonatkozóan vannak. Megemlítend® még
Zárbok (1981) munkája a területi párolgás becslésére, ahol a talaj �zikai féleségét -
mint információt- szintén felhasználta. Azonban ebben a munkában sincs elemezés a
talaj �zikai féleségének a párolgás területi eloszlására gyakorolt hatásáról.

A III. esettanulmány célja e hiány pótlása. A II. esettanulmányban bemutatandó
mikrometeorológiai módszert nem tudtuk kiterjeszteni úgy, hogy Magyarország talajned-
vesség-tartalom és párolgás klimatológiájára becslést adjunk. Ezért Magyarország pá-
rolgás klimatológiáját Thornthwaite (1948) módszere alapján becsültük számításba
véve a talaj �zikai féleségének területi eloszlását. Thornthwaite (1948) eredeti modell-
jét kib®vitettük és alkalmassá tettük az energiamérleg összetev®k számítására is. A III.
esettanulmány konkrét céljai a következ®k:

1. A Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek meghatározása,
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2. a felszíni energiamérleg-összetev®k és a talajnedvesség-tartalom klimatológiai ér-
tékeinek becslése Magyarország területén,

3. a Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek és az energiamérleg-összetev®k kapcso-
latának vizsgálata,

4. a talaj textúrájának az éghajlati körzetekre és az energiamérleg-összetev®kre gya-
korolt hatásának vizsgálata,

5. a Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek és a vízmérleg összetev®k változásának
vizsgálata a XX. és a XXI. században.

1.4. Projektek és publikációk
Kutatásaimat az OTKA (T043695 projekt), az NKFP (NKFP-3A/0006/2002 projekt)
és az ELTE Doktori Iskola anyagi támogatásával végeztem. A legfontosabb eredmények
a következ® publikációkban jelentek meg: Az I. esettanulmánnyal kapcsolatos eredmé-
nyek Ács és Drucza (2003) munkájában láthatók. A II. esettanulmány eredményei Ács
et al. (2005a) cikkében olvashatók. A III. esettanulmány eredményei Drucza és Ács
(2006), Ács et al., (2005b) és Drucza és Ács (2004) tanulmányaiban kerültek közlésre.
Az értekezés következ® fejezeteiben az esettenulmányokat egyenként ismertetem, majd
összefoglalom a következtetéseket.
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2. A magyarországi talajok víztartó képességének vizs-
gálata (I. esettanulmány)

2.1. A modell és a felhasznált adatok
Clapp and Hornberger (1978) és Rajkai (1988) parametrizációját területileg állandó és
változó talajnedvesség-tartalom esetén hasonlítottuk össze. A területileg állandó, azaz
homogén területi eloszlású talajnedvesség-tartalmat röviden �homogén θ�-nak; míg a
területileg változó, azaz inhomogén területi eloszlású talajnedvesség-tartalmat �inho-
mogén θ�-nak fogjuk nevezni. A következ®kben röviden ismertetjük a parametrizáció-
kat.

2.1.1. Homogén területi eloszlású θ

Clapp and Hornberger (1978) parametrizációja szerint a Ψ (θ)-függvény alakja:

ΨH
CH (θ) = ΨS ·

(
θ

θS, CH

)−b

(1)

ahol ΨH
CH (θ) a talaj nedvességpotenciálja (m vízoszlopmagasság) a θ talajnedvesség-

tartalom (m3m−3) függvényében; ΨS a �telítési� talajnedvesség-potenciál (m vízoszlop-
magasság); θS, CH a telítési talajnedvesség-tartalom (m3m−3); míg b a Clapp-Hornberger-
féle állandó, amit gyakran pórusméret-eloszlási indexnek (�pore size distribution index�)
is neveznek (Mölders and Rühaak, 2002).

A ΨH
CH (θ)-görbék paramétereit az USDA (United States Department of Agricul-

ture, lefordítva: Amerikai Egyesült Államok Mez®gazdasági Intézete) klasszi�kációs
rendszere alapján 11 �zikai talajféleségre vonatkozóan határozták meg az amerikai
egyesült államokbeli adatbázis 1446 talajmintája alapján. A talajmintákkal kapcsola-
tos információk Cosby et al. (1984) munkájában találhatók. Az illesztési paraméterek
(b,ΨS) a log |Ψ| − log

(
θ
θS

)
kapcsolat regressziós egyenesének együtthatói. Ezeket az

együtthatókat (Clapp and Hornberger, 1978) az USDA klasszi�kációs rendszer öt �zi-
kai talajféleségére vonatkozóan az 1. táblázat tartalmazza. E görbéket világszerte, és
hazánkban is széleskör¶en alkalmazzák a meteorológiai modellezésben.
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1. táblázat. Clapp and Hornberger (1978) és Rajkai (1988) parametrizációjának (az (1)-es
és a (2)-es egyenletek) együtthatói az öt �zikai talajféleségre vonatkozóan.

Homok Homokos
vályog

Vályog Agyagos
vályog

Agyag

Clapp and Hornberger
θS, CH (m3m−3) 0,395 0,435 0,451 0,476 0,482

ΨS(m) -0,121 -0,218 -0,478 -0,630 -0,405
b 4,05 4,90 5,39 8,52 11,40

Rajkai
θS, R (m3m−3) 0,423 0,484 0,481 0,479 0,513

Ψ0(m) -5,399 -23,255 -89,439 -307,952 -366,002
B 1,02 0,50 0,43 0,45 0,49

Rajkai (1988) parametrizációja szerint a Ψ (θ)-függvény alakja:

ΨH
R (θ) = Ψ0 ·

[
θS, R

θ
− 1

] 1
B

(2)

ahol ΨH
R (θ) értelemszer¶en a talaj nedvességpotenciálja (m vízoszlopmagasság) a θ

talaj-nedvességtartalom (m3m−3) függvényében; Ψ0 a görbe in�exiós pontjához tar-
tozó talajnedvességpotenciál; θS, R a telítési talajnedvesség-tartalom (m3m−3) , míg B

a Rajkai-féle állandó. A Rajkai parametrizáció matematikai formuláját egy hárompa-
raméteres, Brutsaert-féle (Brutsaert, 1967) hatványfüggvény adja. A mintaanyag rész-
letes leírása és valamennyi mért talajjellemz® Várallyay (1987) munkájában található
meg. Rajkai (Rajkai, 1988; Rajkai és Kabos, 1999) a ΨH

R (θ)-függvények paramétereit a
leiszapolható rész százalékos aránya szerint öt �zikai talajféleség csoportra vonatkozóan
határozta meg (1. táblázat).

2.1.2. Inhomogén területi eloszlású θ

A ΨINH (θ)-függvényt a talajnedvesség-potenciál s¶r¶ségfüggvénye alapján becsüljük
a következ® módon:

ΨINH (θ) =

∫ −∞

0

ΨH (θ) · pdf (Ψ (θ)) dΨ (3)
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ahol a pdf (Ψ) a talajnedvesség-potenciál adott területre vonatkozó s¶r¶ségfüggvénye
(a pdf rövidítés az angol �probability density function�-ból ered).

A Ψ s¶r¶ségfüggvényét a könnyebben mérhet® talajnedvesség-tartalom s¶r¶ségfügg-
vényéb®l származtathatjuk a következ® összefüggés alapján (Hantel and Ács, 1998):

pdf (Ψ (θ)) = pdf (θ) · dθ

dΨ
(4)

ahol: a pdf (θ)a talajnedvesség s¶r¶ségfüggvénye, míg dθ
dΨ

a θ (Ψ)-függvény derivált
függvénye.

A θ (Ψ)-függvény a Ψ (θ)-függvény inverze és mindig meghatározható, ha a Ψ (θ)-
függvény szigorúan monoton. A dθ

dΨ
derivált függvényt a ΨH

CH (θ) és a ΨH
R (θ) függ-

vényekre külön-külön meghatároztuk, így értelemszer¶en külön-külön számítottuk a
ΨINH

CH (θ)- és ΨINH
R (θ)-függvényeket.

A talajnedvesség területi változatossága kisebb területeken, a véletlenszer¶ hatások
eredményeképpen (Dévényi és Gulyás, 1988) normális eloszlással közelíthet® (Bell et
al., 1980; Hawley, 1983):

pdf (θ) =
1

σθ ·
√

2π
· e−0,5

“
θ−θm

σθ

”2

(5)

ahol: θm a talajnedvesség várható értéke (m3m−3), míg σθ az átlagos érték körüli szórás.
A σθ -t Wetzel and Chang (1987) szerint parametrizáltuk:

σθ = min

(
θm

2
; 0, 08

)
(6)

A ΨINH (θ)-függvény értékeit numerikus közelítéssel, az érint®formulával számítot-
tuk ki, a talajnedvesség-tartalom 0 és θs közötti tartományában 0,01 (m3m−3) nagyságú
lépésekben.

2.1.3. A szemcsefrakciók osztályozása

Jelent®s eltérések vannak a Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban hasz-
nált szemcsefrakció mérethatárokban, a �zikai talajféleségek szemcsefrakció-összetételé-
ben, valamint a �zikai talajféleségek meghatározási módszertanában (Filep és Ferencz,
1999). Magyarországon a szemcsefrakciók mérethatáraival kapcsolatban az álláspontok
eltér®ek. Rajkai szóbeli közlése szerint az alkalmazott mérethatárok megegyeznek az
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Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott USDA-osztályozás alapján de�niált méret-
határokkal, míg Stefanovits (1992) szerint hazánkban az ISSS (International Society of
Soil Science, lefordítva: Nemzetközi Talajtani Társaság) által elfogadott Atterberg-féle
besorolást használják. A két osztályozás a homok- és az iszapfrakciók közötti mé-
rethatárt de�niálja különböz®képpen: az ISSS-osztályozás szerint e mérethatár 0,02
mm, míg az USDA-osztályozás szerint 0,05 mm. A �zikai talajféleségek meghatá-
rozási módszertanát illet®en az eltérések már jelent®sebbek. Az Amerikai Egyesült
Államokban közvetlen laboratóriumi elemzésekkel, míg Magyarországon egyszer¶bben
mérhet® talaj�zikai jellemz®k (a leiszapolható rész %-ban, a higroszkópossági érték
(hy) és az Arany féle kötöttségi szám (KA)) alapján határozzák meg a �zikai talajfé-
leségeket (Filep és Ferencz, 1999). Figyelembe véve ezen eltéréseket összehasonlítottuk
a magyarországi és az amerikai egyesült államokbeli három f® �zikai talajféleséget: a
homokot, a vályogot és az agyagot. Az összehasonlítást a Cosby et al. (1984) közlemé-
nyében megadott és a Filep és Ferencz (1999) munkája alapján általunk meghatározott
szemcsefrakció középértékek alapján végeztük. A magyarországi talajok szemcsefrakció
középértékeit adott �zikai féleségre vonatkozóan a Filep és Ferencz (1999) munkájának
3. táblázatában található KA- és/vagy hy-értékek alapján becsültük. A KA és/vagy
hy- ismeretében a Filep és Ferencz (1999) közleményében szerepl® 1. és 2. ábra
alapján meghatározható az agyagfrakció és a leiszapolható rész %-os aránya, majd a
homokfrakció, mint maradék tag.

2.2. Eredmények
Számításainkat homokra, vályogra és agyagra vonatkozóan végeztük. Legel®ször meg-
vizsgáltuk az Amerikai Egyesült Államokban és a Magyarországon alkalmazott �zi-
kai talajféleségek megfelel®ségét. Utána meghatároztuk a különböz® �zikai félesé-
gekre vonatkozó ΨINH

CH (θ) - és ΨINH
R (θ)-függvényeket, majd összehasonlítottuk ezeket

a ΨH
CH (θ)- és ΨH

R (θ)-függvényekkel. Végül a ΨH (θ) - és a ΨINH (θ)-függvények egymás
közötti viszonyát elemeztük.
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2. táblázat. A magyarországi és az amerikai egyesült államokbeli szemcsefrakciók középértéke
a három f® �zikai talajféleségre vonatkozóan (Cosby et al., 1984; Filep és Ferencz , 1999
alapján).

Szemcsefrakciók középértéke
Fizikai féleségek Homok % Iszap % Agyag %

Homok Magyarország 92 5 3
USA 92 5 3

Vályog Magyarország 52 26 22
USA 43 39 18

Agyag Magyarország 22 30 50
USA 22 20 58

2.2.1. Az amerikai egyesült államokbeli és a magyarországi talajok �zikai
félesége

A textúrákra vonatkozó összehasonlító vizsgálat eredményeit a 2. táblázatban adjuk
meg. Láthatjuk, hogy homok �zikai féleség esetén a magyarországi és az amerikai
egyesült államokbeli homok-, iszap- és agyagfrakciók tekintetében nincs eltérés. Agyag
�zikai féleség esetén már vannak eltérések: a magyarországi agyag iszap- és agyagfrak-
ciója 30 és 50 %, míg az amerikai egyesült államokbelié 20 és 58 %. Vályog �zikai
féleség esetén az eltérések még nagyobbak. A magyarországi vályog homok, iszap- és
agyagfrakciója 52, 26 és 22 %, míg az amerikai egyesült államokbelinél ugyanez 43, 39
és 18 %. Ezen eredményeket a Ψ (θ)-függvények elemzésénél használjuk fel.

2.2.2. A Ψ (θ)-függvények �zikai féleség szerinti változása

A homok, vályog és agyag �zikai féleség esetén a ΨH
CH (θ)- és ΨH

R (θ)-függvényeket az
1. A. ábrán, míg a ΨINH

CH (θ) - és ΨINH
R (θ)-függvényeket az 1. B. ábrán mutatjuk

be. Agyag esetén feltüntettük a ΨH
CH (θ)-függvény hibakorlátait is, amelyeket Clapp

and Hornberger (1978) alapján számítottuk ki az illesztési paraméterek szórásából. A
ΨH

R (θ) -függvények (Rajkai, 1988) hibakorlátaival kapcsolatban nincs információnk. A
legfontosabb tulajdonságok a következ®k: A szemcseméret csökkenésével értelemsze-
r¶en n®nek a Ψ (θ)-függvények abszolút értékei. Azt illusztrálandó, hogy általában a
görbék hajlata is n® a szemcseméret csökkenésével, kiszámítottuk a θS

2
karakterisztikus
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3. táblázat. A ΨH
CH (θ)- és ΨH

R (θ)-függvények meredeksége a θS
2 pontban, valamint a

hervadás-ponthoz (θw) és a szabadföldi vízkapacitáshoz (θf ) tartozó talajnedvesség-tartalom
értékek Clapp and Hornberger (1978), valamint Rajkai (1988) szerint

Fizikai
talajféleség Parametrizáció

∣∣∣dΨH

dθ

∣∣∣
( m

m3m−3 )
θw (m3m−3)
pF = 4,2

θf (m3m−3)
(K = 0,1
mm/nap)

Homok Rajkai 50 0,015 0,135
Clapp - Hornberger 40 0,068 0,138

Vályog Rajkai 1600 0,140 0,315
Clapp - Hornberger 500 0,150 0,240

Agyag Rajkai 6000 0,245 0,395
Clapp - Hornberger 38000 0,286 0,365

pontban a görbék hajlatát dΨ
dθ

(3. táblázat). E tény, hogy a görbék hajlata n® a szem-
cseméret csökkenésével egyaránt vonatkozik a ΨH (θ) - és a ΨINH (θ)-függvényekre.

2.2.3. A Ψ (θ)-parametrizációk összehasonlítása

A ΨCH (θ)- és ΨR (θ)-függvények közötti eltérések a szemcsefrakció arányok, a statisz-
tikai illesztés és a földrajzi helyzet különböz®ségéb®l adódnak. Ami a szemcsefrakciók
arányát illeti, e hatás az agyag esetén vehet® észre (1. A. ábra). Az agyagnál a szá-
raz tartományban (

∣∣ΨH (θ)
∣∣ > 1000 m vízoszlopmagasság) szembet¶n® a ΨH

CH (θ)- és
ΨH

R (θ)-függvények közötti eltérés. Az extrém száraz tartományban ez az eltérés na-
gyobb, mint a ΨH

CH (θ)-függvény hibakorlátai. Ezt azzal magyarázzuk, hogy a magyar-
országi agyag �zikai féleség agyagfrakciója 50 %, míg az amerikai egyesült államokbelié
58 % (2. táblázat), ami - tudván az agyag fontos szerepét a talaj �zikai és kémiai
tulajdonságainak alakításában (Rajkai, 1988) - markáns eltérés.

Ami az illesztésbeli eltéréseket illeti, a következ®ket mondhatjuk: Rajkai (1988) pa-
rametrizációja a szemcseeloszlás-függvény és a Ψ (θ)-függvény hasonlóságán alapszik.
A ΨR (θ)-függvény in�exiós ponttal rendelkezik és ΨR (θ = θS) = 0. Ezzel szemben a
ΨCH (θ)-függvények nem rendelkeznek in�exiós ponttal és mindkét tengelyre aszimp-
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1. ábra. A talaj nedvességpotenciáljának és nedvességtartalmának kapcsolata homogén (A),
ill. inhomogén (B) területi eloszlású talajnedvesség (m3m−3) esetén homok, vályog és agyag
�zikai féleségre vonatkozóan. Agyag esetén feltüntettük a ΨH

CH (θ)-függvény hibakorlátait is
Clapp and Hornberger (1978) alapján. Függ®leges tengely: A talaj nedvességpotenciáljának
abszolút értéke, m vízoszlop. Vízszintes tengely: A homogén (A), ill. inhomogén (B) eloszlású
talajnedvesség-tartalom (m3m−3).
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totikusak (Cuenca et al., 1996). Ugyanakkor Clapp és Hornberger (1978) szerint a
ΨCH (θ = θS) 6= 0. Meg kell jegyeznünk, hogy a ΨS-sel kapcsolatos θS-értékek is ér-
telemszer¶en eltérnek (1. táblázat). Láthatjuk, hogy θS, R > θS, CH és e különbség a
homokos vályog esetében a legnagyobb.

A ΨH (θ)-görbéket összehasonlítva, az eltérések jellege szerint három karakteriszti-
kus tartományt különböztethetünk meg (1. A. ábra). A száraz tartományban (

∣∣ΨH (θ)
∣∣ >

1000 m) a d|ΨH
CH(θ)|
dθ

>
d|ΨH

R (θ)|
dθ

és
∣∣ΨH

CH (θ)
∣∣ >

∣∣ΨH
R (θ)

∣∣. Ezzel szemben a nedves tarto-
mányban (

∣∣ΨH (θ)
∣∣ < 10 m) a d|ΨH

R (θ)|
dθ

>
d|ΨH

CH(θ)|
dθ

és
∣∣ΨH

R (θ)
∣∣ >

∣∣ΨH
CH (θ)

∣∣. A száraz és
a nedves tartmányok közötti tartományban

∣∣ΨH
R (θ)

∣∣ >
∣∣ΨH

CH (θ)
∣∣.

A ΨINH (θ)-görbék esetén az eltérések jellege szerint két karakterisztikus tartomány
(1. B. ábra) különböztethet® meg. A száraz tartományban

∣∣ΨINH
CH (θ)

∣∣ >
∣∣ΨINH

R (θ)
∣∣.

A mérsékelten nedves és a nedves tartományokban viszont
∣∣ΨINH

R (θ)
∣∣ >

∣∣ΨINH
CH (θ)

∣∣.
A felsorolt tények közül kiemelnénk azt, hogy ugyanazon �zikai féleség esetén mind a
homogén, mind az inhomogén θ-ra vonatkozóan a száraz tartományban a |ΨCH (θ)| >
|ΨR (θ)| .

E szisztematikus eltérések megmagyarázásához szükséges alapinformációkkal nem
rendelkezünk. E tekintetben csak az agyag kivétel, ahol a szemcsefrakció-arányokban
tapasztalható jelent®s különbséggel magyarázható a Ψ (θ)-függvények közötti eltérés.
Továbbá feltételezzük, hogy az eltérésekhez a magyarországi és az amerikai egyesült
államokbeli agyagásványok min®ségbeli különbségei is hozzájárulnak. Más esetekben a
Ψ változásainak magyarázatához nélkülözhetetlen a talaj vízvezet® képességét jellemz®
K (θ)-függvény ismerete is. Ugyanis a talaj víztartó és vízvezet® képessége koherens
rendszert alkot, és a kett® együttes vizsgálata alapján tudjuk csak értékelni a talajok
eltér® hidro�zikai tulajdonságait. Ez fontos lenne azért is, hogy kiküszöbölhessük az
illesztésb®l adódó szisztematikus eltéréseket, ami után a földrajzi eltérésekb®l ered®
hatások vizsgálata is lehetséges lenne. A magas tenziótartományban meg�gyelhet®
eltérések magyarázatához szükség lenne a szervetlen és szerves kolloidfelületek nagy-
ságának ismeretére, azaz a �nom szemcsefrakciók mennyisége (agyag, iszap) mellett
a humusztartalom ismeretére is (Rajkai, 1988). Így az el®bb említett információk hi-
ányában a következ® általános magyarázattal szolgálhatunk: A különböz® földrajzi
helyzet¶ területek klímája és k®zetviszonyai eltér®ek, aminek következtében mállási
folyamataik is eltér®ek. Ez különösképpen a kolloidok tartományában jut kifejezésre.
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A kolloidkémiai folyamatok (pl. kationcsere a szilárd részek és a talajoldat között)
meghatározzák a szemcsék körüli hidrátburok nagyságát, a vízmolekulák kötöttségét,
valamint a talajszemcsék aggregálódását, szerkezetességét, aminek függvényében vál-
tozik a talajok víztartó képessége is. Az éghajlat a párolgás és a csapadék arányának
alakításával meghatározza a kilúgozás vagy a sófelhalmozódás dinamikáját, a CaCO3

mozgását, közvetve a talaj pH-ját is, és - humid viszonyok között - az agyagásványok
vándorlását, szétesését. Az éghajlatnak meghatározó hatása van a vegetációra és a
talaj humusztartalmára is. Mindezen hatások eredményeképpen a különböz® földrajzi
helyzet¶ talajok aktív kolloidfelületeinek nagysága és kolloidkémiai folyamatai eltér®ek,
emiatt az azonos �zikai talajféleségek Ψ (θ)-függvényei is eltér®ek lehetnek (1. ábra).

Az összporozitásbeli eltérések a mintavételi területek közötti különbségekb®l is
adódhatnak. A magyarországi minták f®leg mez®gazdaságilag m¶velt területekr®l szár-
maznak, a rendszeres talajm¶velés hatására lazább szerkezet¶ek, mint az Amerikai
Egyesült Államokban vett minták, amelyeknek csak 43 %-a származik m¶velt terüle-
tekr®l (Cosby et al., 1984).

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a magyarországi és az amerikai egyesült álla-
mokbeli talajok Ψ (θ)-függvényei között jelent®s eltérések vannak. Ezek az eltérések
a talaj hidro�zikai folyamatainak modellezése során kapott eredményekben jelent®s
eltéréseket okozhatnak (lásd Cuenca et al., 1996).

2.2.4. A homogén és az inhomogén területi eloszlású Ψ (θ)-függvények össze-
hasonlítása

A ΨH
CH (θ)- és a ΨINH

CH (θ)-függvények a ΨH
R (θ)- és a ΨINH

R (θ)-függvényekkel együtt
homok, vályog és agyag �zikai féleségre vonatkozóan a 2. A., 2. B. és 2. C. ábrán lát-
hatók. Megállapítható, hogy a homokra vonatkozó Rajkai-féle parametrizáció kivételé-
vel a

∣∣ΨH (θ)
∣∣ >

∣∣ΨINH (θ)
∣∣ , azaz inhomogén θ esetén a talaj nedvességpotenciáljának

abszolút értéke nagyobb, mint homogén θ esetén. A ΨH
R (θ)- és a ΨINH

R (θ)-függvények
közötti különbségek kicsik, ezzel szemben a ΨH

CH (θ)- és a ΨINH
CH (θ) függvények közöt-

tiek igen nagyok, a száraz és a középs®, mérsékelten nedves tartományokban a legna-
gyobbak. A nedvesség növekedésével a ΨH

CH (θ)- és a ΨINH
CH (θ)-függvények közelednek

egymáshoz. A nedves tartományban a ΨH
CH (θ) ∼= ΨINH

CH (θ). Ami a �zikai féleségek
közötti különbségeket illeti, láthatjuk, hogy a száraz tartományokban az agyagnál a
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legnagyobbak a ΨH
CH (θ)−ΨINH

CH (θ) különbségek.

2.2.5. A homogén és az inhomogén területi eloszlású Ψ (θ)-függvények kap-
csolata

A ΨINH (θ)-függvény az adott területre vonatkozó Ψ és a területileg változó θ közötti
kapcsolatot fejezi ki. Számítása bonyolultabb mint a ΨH (θ) számítása (lásd: (1), (2) és
(3) egyenlet). Az aggregált talajnedvesség-tartalom bevezetésével azonban a ΨINH (θ)

számítása is jelent®sen egyszer¶södhet. Ugyanis az aggregált talajnedvesség-tartalom
θag az a talajnedvesség-tartalom, amelyre vonatkozóan:

ΨINH (θm, σθ) = ΨH (θag) (7)

ahol ΨINH (θm, σθ) az inhomogén θ esetére vonatkozó modellel (lásd (3) egyenlet), míg
ΨH (θag) a homogén θ esetére vonatkozó modellel (lásd (1) vagy (2) egyenlet) számított
talajnedvesség-potenciál.

A ΨH
CH (θ)- és a ΨINH

CH (θ)-függvények összehasonlításával a θag, CH és θm-közötti
kapcsolat határozható meg. Analóg módon származtatható a θag, R és θm közötti kap-
csolat is. Az így kapott θag (θm)-összefüggéseket homok, vályog és agyag �zikai féleségre
vonatkozóan a 3. ábrán mutatjuk be. Ezekre a θag (θm)-összefüggésekre harmadfokú
polinomot illesztettünk, melyek paramétereit a 4. táblázatban adjuk meg. A θag, R és
θm közötti kapcsolat elfogadható pontossággal jellemezhet® regressziós egyenessel is,
ami nem meglep® a Rajkai (1988) parametrizáció esetén tapasztalt kisebb különbsé-
gek miatt. Az a tény, hogy Clapp and Hornberger (1978) parametrizációja esetében
a különbségek nagyobbak Rajkai (1988) parametrizációjához képest, megmutatkozik a
θag, CH és θm közötti kapcsolatban is. Látható, hogy a θag CH (θm) kapcsolat nem lineá-
ris. A különböz® �zikai féleségekre kapott θag (θm) kapcsolatok nagyon hasonlóak. Raj-
kai (1988) parametrizációjánál a vályogra és agyagra vonatkozó θag R (θm)-függvények
határozottan eltérnek a homokra vonatkozóétól (3. B. ábra). Ezzel szemben Clapp and
Hornberger (1978) parametrizációjánál az agyagra és a vályogra vonatkozó θag CH (θm)-
függvények is elkülönülnek (3. A. ábra).
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2. ábra. A talaj nedvességpotenciáljának és a homogén, valamint inhomogén területi elosz-
lású talajnedvesség területi átlagának kapcsolata Rajkai (1988), ill. Clapp and Hornberger
(1978) szerint homok (A), vályog (B) és agyag (C) �zikai talajféleség esetén. Függ®leges ten-
gely: A talaj nedvességpotenciáljának abszolút értéke (m vízoszlop). Vízszintes tengely: A
talajnedvesség-tartalom területi átlaga (m3m−3)
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4. táblázat. A θag (θm)-összefüggés regressziós függvényeinek paraméterei

Fizikai féleség Regressziós függvény: θag = Aθ3
m + Bθ2

m + Cθm + D R2

A B C D
Rajkai-féle parametrizáció

Homok -4,5727 3,1417 0,2692 0,0246 0,9991
Vályog -3,0574 1,2157 1,0045 0,0087 0,9998
Agyag -3,6203 2,2816 0,6803 0,0211 0,9989

Clapp and Hornberger-féle parametrizáció
Homok 2,9013 -4,0447 2,0633 -0,0182 0,9985
Vályog 2,7938 -3,8332 2,1016 -0,0169 0,9989
Agyag 4,6249 -5,6577 2,6323 -0,0243 0,9980

3. ábra. Az aggregált és az átlagos talajnedvesség-tartalom közötti kapcsolat homok, vályog
és agyag esetén Clapp and Hornberger (1978) (A), ill. Rajkai (1988) (B) parametrizációjára
vonatkozóan. Függ®leges tengely: Aggregált talajnedvesség-tartalom (m3m−3). Vízszintes
tengely: A talajnedvesség-tartalom területi átlaga (m3m−3)
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A θag (θm)-függvények ismeretében (4. táblázat) az (1)-es és/vagy a (2)-es para-
metrizációk a ΨINH (θ)-függvények értékeinek meghatározására is szolgálhatnak. Ez
az eljárás nyilván csak akkor alkalmazható, ha a ΨINH (θ) modell jellegét meghatározó
feltételezések érvényesek. Az egyik ilyen alapvet® feltételezés az, hogy a talajnedvesség-
tartalom területi eloszlása Gauss-görbével jellemezhet® ((5)-ös egyenlet), melynek na-
gyon fontos paramétere a területi eloszlást jellemz® σθ szórás is. Nyilvánvaló, hogy
az általunk bemutatott eljárás szigorúan csak a (6)-os egyenlet érvényessége esetén
alkalmazható.
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3. A talajnedvesség-tartalom becslése mikrometeoro-
lógiai módszerrel (II. esettanulmány)

3.1. Mérési adatok
Vizsgálatainkban a Debreceni Egyetem Agrometeorológiai Obszervetóriumának mérési
adatait használtuk fel. A mér®állomás Hajdúháton van (47◦37′N ; 21◦36′E, 112 m
tsz.). Az évi középh®mérséklet 10,0 ◦C, az évi csapadékösszeg 585 mm. A talajtípus
mészlepedékes csernozjom, a talajvíz kb. 10 m-es mélységben található. A talaj leg-
fontosabb jellemz®i az 5. táblázatban láthatóak. A mér®állomás talaját rövidre vágott,
természetes, füves vegetáció borítja.

Az obszervatórium 1974-1986 között mért adatait használtuk fel. A légköri állapot-
határozók (légh®mérséklet, légnedvesség, szélsebesség, szélirány, és felh®borítottság) és
a talajh®mérsékletek értékei a 00, 06, 12, és 18 UTC-kor észlelt id®pontokban álltak
rendelkezésünkre. A légh®mérsékletet 2 m-es, míg a szélsebességet 10 m-es magasság-
ban mérték. A talajh®mérséklet mérések 0,02 m, 0,05 m, 0,1 m, 0,2 m, 0,5 m, és 1,0 m
mélységben voltak. Mind a lég- mind a talajh®mérsékletet platina ellenállásh®mér®vel
mérték. A légnedvesség adatokat platina ellenállás h®mér®vel felszerelt pszichrométer
szolgáltatta. A csapadékösszeg értékeit naponta kétszer: 06 és 18 UTC-kor olvasták
le. A talajnedvesség-tartalmat gravimetriás módszerrel, általában heti egy alkalom-
mal mérték. A talajnedvesség-tartalom meghatározásához három talajmintát vettek
egymástól néhány méteres távolságban. A talajnedvesség-adatok a fels® 1 m-es talaj-
szelvény 10 cm-es vastagságú rétegeire vonatkoznak, kivéve a legfels® szintet, ahol a
bontás 0-5 cm és a 5-10 cm -es rétegekre vonatkozik.

3.2. Modell
Vizsgálatainkban a DMPROG (Ács et al, 2000a) modell inverz alkalmazását használ-
tuk. A DMPROG a SURFMOD modellcsalád (Ács et al, 2000b) diagnosztikus tagja.
A modell az ún. egyréteg¶ (�single source�, Inoue et al., 1990) modellek csoportjába
sorolható, azaz a benne szerepl® felszín egyréteg¶, amely magában foglalja a csupasz
talajt és a növényzetet egyaránt (4. ábra). A vegetáció relatív borítottsági értékét
cov-val jelöltük, ebb®l adódóan a csupasz talaj relatív borítottsága 1− cov.
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5. táblázat. A 0-25 cm -es talajréteg �zikai jellemz®i a Debreceni Agrometeorológiai Obszer-
vatórium területén

Talajtulajdonság Érték
Homok frakció 37 %
Iszap frakció 39 %
Agyag frakció 24 %
S¶r¶ség (ρs) 1400 kg ·m−3

H®kapacitás (Cd) 840 J · kg−1K−1

Szervesanyag-tartalom 2,8 %
H®mérséklet vezet® képesség (k) 2, 09 · 10−7m2s−1

Telítési talajnedvesség-tartalom (θs) 0,47 m3m−3

Szabadföldi vízkapacitás (θf ) 0,36 m3m−3

Hervadásponti vízkapacitás (θs) 0,15 m3m−3

zr Ta ea              ua

raH+rbraH+rc

zoH, zoM f vel borított felszín

               Td

cov.LEv (1-cov).LEbs

Tg θ

4. ábra. A modellben alkalmazott felszíni paraméterek. Jelölések: zr a referenciaszint ma-
gassága, Ta a légh®mérséklet, ea a g®znyomás, ua a szélsebesség, cov a vegetáció relatív
borítottsági értéke, LEv a látens h®áram vegetáció felett, LEb a látens h®áram csupasz talaj
felett, raH a h®átvitelre vonatkozó aerodinamikai ellenállás, rc a vegetáció felszíni ellenállása,
rb a csupasz talaj felszíni ellenállása, Tg a felszín h®mérséklete, θ a talaj nedvességtartalma,
Td a mély talajréteg h®mérséklete, z0H a h®átvitelre vonatkozó érdességi paraméter, z0M a
momentumátvitelre vonatkozó érdességi paraméter.
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A mér®hely tulajdonságai nagymértékben meghatározták a modellben alkalmazott
alapvet® feltevéseket. A Debreceni Agrometeorológiai Obszervatórium területét termé-
szetes, gyér, füves vegetáció borítja. A nyílt állománytípus miatt mind a csupasz talaj,
mind a növényzet fontos szerepet játszik a felszín energiaháztartásában, ezek együttese
alkotja az aktív felszínt (Szász és T®kei, 1997). A mér®állomás nyílt gyepfelszínére el-
mondható, hogy csupasz talaj foltjainak karakterisztikus mérete x < 10 ·vegH. Emiatt
(lásd Blümel, 1999) a felszín felett egy ún. e�ektív (Taylor, 1995) momentum �uxus
alakul ki, melyet a felszín egészére érvényes e�ektív érdességi paraméterrel jellemezhe-
tünk. Hasonló meggondolás alapján a felszín energiamérleg összetev®it is egységesen
számítottuk a talaj-növény rendszer egészére. E�ektív paraméterként kezeltük a felszín
h®mérsékletét (Tg), a 10 cm-es talajh®mérsékletet (Tg10), a talaj nedvességtartalmát
(θ), és az aerodinamikai ellenállást (ra).

A vízg®z átvitellel szemben tanúsított felszíni ellenállást viszont külön számítottuk
a csupasz talaj és a növényzet esetén, mivel a két felszíntípus vízg®zátviteli mecha-
nizmusa markánsan eltér egymástól. Emiatt a látens h®áramot is külön számítottuk a
csupasz talajra és a növényállományra, majd a két érték borítottsággal történ® súlyozá-
sával kaptuk a felszín egészére vonatkozó ered® értéket. Az intercepciót elhanyagoltuk,
ugyanis a számításokat csak csapadékmentes id®pontokban végeztük.

3.2.1. Bemen® adatok

A modell bemen® adatai a légköri határfeltételek, a talajh®mérsékletek, és a talaj-
növény paraméterek. A talaj-növény paraméterek közül a talaj paraméterek a mérési
id®szakra vonatkozóan állandónak tekinthet®k, értékeit az 5. táblázatban tüntettük
fel. A növényi paraméterek értékei (vegetáció magassága (vegH), borítottság (cov),
levélfelületi index (LAI), zöld növényi részek aránya (GLF )) a vegetáció változásaival
szintén folyamatosan változnak. A mérési id®szakban ezeket az értékeket azonban nem
mérték, csak vizuális meg�gyeléssel kapott klimatológiai jellemz® értékek állnak ren-
delkezésünkre (lásd Függelék). Ezért ezek az adatok nagy bizonytalansággal rendelkez-
nek, amihez az is hozzájárul, hogy a területen rendszeres kaszálást végeztek a kaszálási
id®pontok feljegyezése nélkül. Mindezek miatt a növényzet borítottsági értékeit úgy
választottuk meg, hogy összhangban legyenek az adott id®szak nedvességi viszonyaival,
és a paraméterek bizonytalanságából ered® szórás a lehet® legkisebb legyen. A mérési
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6. táblázat. Felszíni paraméterek a Debreceni Agrometeorológiai Obszervatóriumban

Tulajdonság Érték
A növényzet magassága (vegH) 0,2 m
A növényzet albedoja 0,22
A csupasz talaj albedoja 0,15
A növényzet h®mérsékleti optimuma 28 ◦C

id®szakra vonatkozó állandó felszíni paraméterek a 6. táblázatban láthatóak, a változó
növényi paraméterek értékeit (cov, LAI, GLF ) pedig a függelékben mutatjuk be.

Vizsgálatainkhoz a 12 UTC-s légköri és talajh®mérsékleti adatokat használtuk fel.
Kisebb adatbázison végzett el®zetes vizsgálataink megmutatták (Drucza és mtsai.,
2004), hogy a talajnedvesség-tartalom becslésére csak azok az id®pontok alkalmasak,
amikor derült vagy gyengén felh®s az égbolt (0 vagy 1 okta felh®zet), er®s a besu-
gárzás és labilis a rétegz®dés. Ezért vizsgálatainkat csak a tenyészid®szak (márciustól
októberig) azon napjain végeztük, amikor a fenti feltételek teljesültek. Akkor sem al-
kalmaztuk a módszert, amikor nedves, vagy vizes volt a felszín (pl. egy esetben a felszín
állapota nedves volt és az elmúlt id®szakban ködöt észleltek, egy másik alkalommal,
a talaj telített volt a fels® 5 cm-es rétegben, ugyanakkor a 10-20 cm-es rétegben a
hervadásponthoz közel volt a talaj nedvességtartalma).

A felszín Tg h®mérsékletét a 2 (Tg2) és az 5 cm-es (Tg5) mélységben mért talajh®mér-
sékletek lineáris extrapolációjával becsültük. Ismert, hogy a talajh®mérséklet mérése
nagyfokú pontatlanságot hordoz magában (lásd Varga-Haszonits, 1960). A pontat-
lanságok mellett számos esetben szembesültünk mérés-technikai jelleg¶ szisztematikus
hibákkal is (ennek egyik oka pl. a talajrepedésben lev® h®mér®). Több esetben a Tg2

mutatott szisztematikus hibákat: egyes esetekben alig tért el Tg5-t®l, más esetekben ez
a különbség irreálisan nagy volt. Ezekben az esetekben a Tg2-t mell®zve, a Tg5 és a Tg10

h®mérsékleteket használtuk fel a Tg felszính®mérséklet becslésében. Egyes esetekben
azonban így sem tudtuk becsülni a Tg-t (pl a Tg2- Tg5 különbség 18 ◦C volt, míg a
Tg5- Tg10 különbség mindössze 0 ◦C). Ezeket az eseteket persze nem használtuk fel a
talajnedvesség becslése során.

A becslés validálásához a 0-20 cm-es talajrétegek mért talajnedvesség-tartalom ér-
tékeit használtuk fel. A napi talajnedvesség adatokat lineáris interpolációval állítottuk
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el® a heti rendszerességgel mért értékekb®l.

3.2.2. A felszín energiamérlege

A modell a felszín energiamérlegének diagnosztikus egyenletére épül:

Rn (Tg (θ))−G (Tg (θ))− LE (Tg (θ))−H (Tg (θ)) = F (Tg (θ)) = 0, (8)

ahol Rn (W m−2) a sugárzási egyenleg, G (W m−2) a talajh®áram, LE (W m−2) a látens
h®áram, H (W m−2) a szenzibilis h®áram, Tg(

◦C) a felszín h®mérséklete, θ (m3m−3) a
talaj nedvességtartalma.

A felszín energiamérlegének számításánál elhanyagoltuk az advekciót, a h®tárolási
tagot, és a fotoszintézis során megkötött energiát. Láthatjuk, hogy az energiamér-
leg összetev®k mindegyike függ a Tg-n keresztül a θ-tól. A látens h®áram a felszíni
ellenálláson a talajh®áram pedig a talaj h®vezetési együtthatóján keresztül is függ a
talajnedvességt®l. A felszín energiamérlegének (F (Tg (θ))) inverz megoldásával a talaj
nedvességtartalmát tudjuk becsülni. A felszín energiamérlege akkor a legérzékenyeb
a θ-ra, amikor energiamérleg összetev®k nagyok, pl. er®sen labilis rétegz®dés esetén,
ekkor várhatjuk a legjobb θ becslést is.

3.2.3. Sugárzási egyenleg

A sugárzási egyenleg a rövid és a hosszúhullámú sugárzási összetev®k ered®je. A hosszú-
hullámú sugárzási összetev®ket Stefan-Boltzmann törvénye alapján becsültük. A su-
gárzási egyenleg rövidhullámú összetev®inek számításánál külön vettük �gyelembe a
növényi felszín és a csupasz talaj albedoját:

Rn = [cov · (1− αv) + (1− cov) · (1− αb)] Rg − εgσT 4
g + εaσT 4

a , (9)

ahol Rn (W m−2) a sugárzási egyenleg, cov a felszín borítottsága (értéke 0 és 1 között
változik), αv a növényzet albedoja, αb a csupasz talaj albedoja, Rg (W m−2) a globál-
sugárzás, εg a felszín emisszivitása, εa a légkör emisszivitása, σ a Stefan-Boltzmann
állandó, Tg (K) a felszín h®mérséklete, Ta (K) a leveg® 2 m-es szinten mért h®mérsék-
lete. Az albedot a mérési id®szakra vonatkozóan konstansnak tekintettük, értékeit a 6.
táblázatban tüntettük fel.
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Mivel a becslést csak felh®tlen vagy derült égbolt esetén végeztük, a globálsugárzás
számításánál a felh®zet hatását elhanyagoltuk. A globálsugárzást Kasten képletével
becsültük (Holtslag and van Ulden, 1983):

Rg = a1 sin φ + a2, (10)

ahol Rg (W m−2) a globálsugárzás derült égbolt esetén, a1 = 990 (W m−2) és a2 =

−30 (W m−2) földrajzi helyt®l függ® konstansok, φ pedig a napmagasság radiánban,
mely a földrajzi koordináták és az id®pont ismeretében könnyen meghatározható (lásd
Mészáros, 2002).

A felszín emisszivitását 1 -nek vettük, a légköri emisszivitást (εa) Brunt (1932)
képletével számítottuk:

εa = a + b
√

ea, (11)

ahol a = 0, 52, b = 0, 065 konstansok, ea (hPa) a parciális vízg®znyomás.

3.2.4. Turbulens �uxusok

A turbulens �uxusokat gradiens képlettel számítottuk:

H = ρ · cp · Tg − Ta

raH
, (12)

LE =
ρ · cp

γ
· es (Tg)− ea

raH + rs
, (13)

ahol ρ (kg m−3) a leveg® s¶r¶sége, cp (J kg−1 K−1) a leveg® állandó nyomáson vett faj-
h®je, Tg (◦C) a felszín h®mérséklete, Ta (◦C) a leveg® 2 m-es szinten mért h®mérséklete,
raH (sm−1) a h®átvitelre vonatkozó aerodinamikai ellenállás, γ (hPaK−1) a pszichro-
metrikus állandó, es (Tg) (hPa) a Tg h®mérséklethez tartozó telítési g®znyomás érték,
ea (hPa) a parciális vízg®znyomás a 2 m-es szintben, rs (sm−1) a felszíni ellenállás,
amelyet csupasz talaj esetén rb, vegetáció esetén pedig rc. A felfelé irányuló �uxusok
el®jele pozitív, míg a lefelé irányuló �uxusok el®jele negatív.
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3.2.5. Talajh®áram

A talajh®áramot Fourier képletével számítottuk:

G = λ
Ts 5 − Ts 10

z5 − z10

, (14)

ahol λ (W m−1 K−1) a talaj h®vezet® képessége, z5 = 5 cm, z10 = 10 cm, Ts 5 (◦C) a z5

szintben mért talajh®mérséklet, Ts 10 (◦C) pedig a z10 szintben mért talajh®mérséklet.
A lefelé irányuló talajh®áram el®jele pozitív, míg a felfelé irányuló talajh®áram értéke
negatív.

A talaj h®vezet® képességét a mért (Szász, 1964) h®mérséklet vezet® képesség
(ks, m2s−1) alapján becsültük:

λ = ks · Cm, (15)

Cm = ρs (cd + cwθ) , (16)

ahol Cm (J m−3K−1) a nedves talaj h®kapacitása, cd (J kg−1K−1) a száraz talaj faj-
h®je, cw (J kg−1K−1) a víz fajh®je, ρs (kg m−3) a talaj s¶r¶sége. A talaj hidro�zikai
paramétereinek értékeit az 5. táblázatban mutatjuk be.

3.2.6. Felszíni ellenállások

A növényzet felszíni ellenállását (rc, s m−1) Jarvis (1976) képletével számítottuk:

rc =
rst min · Fad

LAI ·GLF · Fma

, (17)

ahol rst min = 60 sm−1 a minimális sztómaellenállás, LAI a levélfelületi index, GLF

a zöld növényi részek aránya az összes levélfelülethez viszonyítva (értéke 0 és 1 kö-
zött alakul), Fad a légköri kényszereket, Fma pedig a talaj nedvességtartalmát kifejez®
hatásfüggvény, melyeknek értéke 0 és 1 között változik.

A felszín vízellátottságát kifejez® hatásfüggvény Fma értékét a Theta parametrizáci-
óval (Ács, 2003) talaj nedvességtartalmából (θ (m3m−3)), a hervadásponti (θw (m3m−3))
és a szabadföldi vízkapacitás értékéb®l (θf (m3m−3)) számítottuk:
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Fma = min

(
θ − θw

θf − θw

, 1

)
. (18)

A légköri kényszereket kifejez® hatásfüggvényt az abszorbeált rövidhullámú sugárzás
(Fvr), a légh®mérséklet (Fat), és légnedvesség (Fah) hatásfüggvényeib®l számítjuk (Ács
et al., 2000a):

Fad =
Fvr

Fah · Fat

. (19)

A rövidhullámú sugárzás hatásfüggvénye:

Fvr =
Svis + Krl

Svis

, (20)

ahol Krl = 100 W m−2 konstans, Svis (W m−2) az abszorbeált rövidhullámú sugárzás,
melyet a következ®képpen számítunk:

Svis = 0, 52 ·Rg

(
1− αvis

v

)
, (21)

ahol αvis
v = 0, 11 a vegetáció albedója a globálsugárzás (Rg) látható tartományában.

A légnedvesség hatásfüggvénye:

Fah = 1− cv · {es (Ta)− ea} , (22)

ahol cv = 0, 0273 empirikus konstans, es (Ta) (hPa) a légh®mérséklethez tartozó telítési
g®znyomás érték, ea (hPa) a parciális vízg®znyomás a 2 m-es szintben. A légh®mér-
séklet hatásfüggvénye:

Fat = 1− cT (To − Ta)
2 , (23)

ahol: cT = 0, 0016 empirikus konstans, To = 28 ◦C (Szász szóbeli közlés) a növényzet
h®mérsékleti optimuma.

A csupasz talaj felszíni ellenállását (rb, sm−1) Dolman (1993) empirikus képletével
számítottuk:

rb = 3, 5θ−2,3. (24)
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3.2.7. Aerodinamikai ellenállás

Az aerodinamikai átvitelt a felszín közeli leveg® rétegz®désének �gyelembe vételével, a
Monin Obukhov hasonlósági elmélet alkalmazásával modelleztük. A h®- és vízg®zátvi-
telre vonatkozó aerodinamikai ellenállás (raH , s m−1)

• Neutrális rétegz®dés esetén:

raH =
0, 74

k · u∗ ln
zrT

− d

z0H

, (25)

• Stabilis rétegz®dés esetén:

raH =
0, 74

k · u∗

{
ln

zrT
− d

z0H

+
4, 7

0, 74
· zrT

− d

Lm

}
, (26)

• Labilis rétegz®dés esetén:

raH =
0, 74

k · u∗ ln

(
1− tr
1− t0

· 1 + t0
1 + tr

)
, (27)

ahol k=0,4 a von Karman féle konstans, u∗ (ms−1) a súrlódási sebesség, zrT
(m) a

h®mérsékletmérésre vonatkozó referenciaszint magassága, d (m) a kiszorítási rétegvas-
tagság, z0H

(m) a h®- és vízg®zátvitelre vonatkozó érdességi magasság, Lm (m) a Monin-
Obukhov hossz, és

tr =

(
1− 9

zrT
− d

Lm

)− 1
2

, (28)

t0 =

(
1− 9

z0H

Lm

)− 1
2

. (29)

A súrlódási sebesség:

u∗ =
k · ur

ln zru−d
z0M

−Ψm

, (30)

ahol ur (ms−1) referenciaszinten mért szélsebesség, zru (m) a szélsebesség mérésre vo-
natkozó referenciaszint magassága, Ψm a stabilitási függvény.

A Monin-Obukhov hossz:
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Lm =
ρa · Ta · u3

∗

g · k ·
(

H
cp

+ 0, 61 · Ta · LE
) , (31)

ahol ρa (kg m−3) a leveg® s¶r¶sége, g (ms−2) a nehézségi gyorsulás, Ta (◦C) a leveg® 2
m-es szinten mért h®mérséklete, LE (W m−2) a látens h®áram, H (W m−2) a szenzibilis
h®áram, cp (J kg−1 K−1) a leveg® állandó nyomáson vett fajh®je. A stabilitási függvény
számítási módja függ a rétegz®dést®l:

• Neutrális rétegz®dés esetén

Ψm = 0. (32)

• Stabilis rétegz®dés esetén, ha zru−d
Lm

≤ 0, 5 :

Ψm = −4, 7 · zru − d

Lm

. (33)

zru−d
Lm

> 0, 5 esetén:

Ψm = − (A + B)
zru − d

Lm

− B · C
D

(
1− e−D· zru−d

Lm

)
, (34)

ahol A = 0, 7, B = 0, 75, C = 5 és D = 0, 35.

• Labilis rétegz®dés esetén

Ψm = 2 · ln 1 + x

2
+ ln

1 + x2

2
− 2 · arctan (x) +

π

2
, (35)

ahol:

x =

(
1− 16

zru − d

Lm

) 1
4

. (36)

3.2.8. A felszín érdessége és a kiszorítási rétegvastagság

A momentum átvitelre vonatkozó érdességi paramétert (z0M
(m)) és a kiszorítási ré-

tegvastagságot (d (m)) a növényzet magasságából (vegh (m)) Brutsaert (1982) után
számítottuk:

z0M
= 0, 136 · vegh, (37)
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d = 0, 667 · vegh. (38)

A h®- és vízg®zátvitelre vonatkozó érdességi magasságot (z0M
(m)) Kustas et al.

(1989) parametrizációjával határoztuk meg.

kB−1 = ln
z0M

z0H

, (39)

kB−1 = 0, 17ur (Tg − Ta) , (40)

ahol: ur a referenciaszinten mért szélsebesség, Ta (◦C) a referenciaszinten mért légh®-
mérséklet, Tg (◦C) pedig a felszín h®mérséklete.

3.2.9. Számítási algoritmus

A számítási eljárást az 5. ábrán mutatjuk be. A Tg felszính®mérsékletet nagymér-
tékben módosítja az LE (θ), melyet az rc (θ) , az rb (θ) és az ra (Tg − Ta) vezérel. A
talajnedvesség-tartalmat δθ = 0, 01 m3m−3 lépésközzel növelve a 0 = θmin < θ < θs

tartományban, minden θ-ra meghatározzuk a Tg − t. Egy adott θ értékre a számítást
mindig neutrális rétegz®déssel (Tg = Ta) kezdjük. Ezt követ®en meghatározzuk az raH-
t, majd a felszín energiaegyenlegét (8. egyenlet) megoldva megkapjuk az egyensúlyi fel-
szính®mérsékletet (Ts), ami a következ® iterációs lépés kezdeti felszính®mérséklete (Tg)
lesz. Ezzel az új Tg -vel az raHértékét újraszámoljuk, és ezt az iterációt addig folytat-
juk, amíg az egymást követ® felszính®mérséklet értékek különbsége elhanyagolhatóan
kicsi nem lesz. Általában 5-10 egymást követ® lépés elegend® a Tg konvergenciájához.
A becsült talajnedvesség-tartalmat a következ®képpen kapjuk:

θ = θest, ha Tg (θ) = Tmea, (41)

ahol a Tmea a �mért� felszính®mérsékletet jelenti, melyet a talajh®mérsékletek lineáris
extrapolációjával kapunk. θest a füves vegetáció gyökérzónájára (0-20 cm-es réteg)
becsült talajnedvesség-tartalom.
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Bemen  adatok  
Rg,  Ta, ea, ua, Tmea, Td

θ = θmin

rc, rb

Tg = Ta

Felszínhmérséklet számítás

|Tgi-Tgi-1 | < ε

Tg>Tmea

Tg

igen

nem

nemigen
θ = θ + δθ

θ

Tg

θ = θest

H, LE, G

raH

raH számítás  (Monin - Obukhov elmélet)   

u*

Ψ

kB-1

raH

Lm

zoH

LE, H

Rlowa

Tg = Ts

F(Ts) =Rn(Ts)-H(Ts)-LE(Ts)-G(Ts)=0 

5. ábra. A modellben alkalmazott számítási algoritmus egy id®pontra vonatkozóan. Jelölések:
Rg a globálsugárzás, Ta a légh®mérséklet, ea a g®znyomás, ua a szélsebesség, Tmea a felszín-
h®mérséklet, melyet a 2 és az 5 cm-es mélységben mért talajh®mérsékletek alapján becsültük,
Td a 10 cm mélyen mért talajh®mérséklet, rc a vegetáció felszíni ellenállása, rb a csupasz
talaj felszíni ellenállása, raH a h®átvitelre vonatkozó aerodinamikai ellenállás, Ψ a stabilitási
függvény, u∗ a súrlódási sebesség, kB−1 = ln

(
z0M
z0H

)
, z0M a momentumátvitelre vonatkozó

érdesség, z0H a h®átvitelre vonatkozó érdesség, LE a látens h®áram, H a szenzibilis h®áram,
Lm a Monin-Obukhov hossz, Rlowa a légkörb®l érkez® hosszúhullámú sugárzás, Ts a felszín
h®mérséklete (melyet a felszín energiaegyenlegének magoldásakor kapunk), ε egy tetsz®legesen
kis szám, δθ a talajnedvesség-tartalom növekménye, θest a becsült talajnedvesség-tartalom, G

a talajh®áram.
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3.3. Eredmények
3.3.1. A módszer alkalmazhatósága

A módszer alkalmazhatósági vizsgálatát el®ször egy kisebb adatbázison végeztük el.
A vizsgálat eredményeit a Drucza és mtsai. (2004) munkában foglaltuk össze. Meg-
állapítottuk, hogy a módszer a fels® talajréteg nedvességtartalmának becslésére er®s
besugárzás, felh®tlen vagy derült égbolt (0 vagy 1 okta felh®zet), labilis rétegz®dés, és
a szabadföldi vízkapacitásnál kisebb mért talajnedvesség-tartalom értékek esetén al-
kalmazható. Az értekezésben bemutatott vizsgálatokhoz már ezekre az eredményekre
támaszkodva állítottuk össze az adatbázist (lásd 3.2.1 rész). A módszer alkalmazható-
ságának pontosabb megismerése céljából a vizsgálatot a nagyobb adatbázison megis-
mételtük. A becslés eredményességét a mért (θmea) és a becsült (θest) talajnedvesség-
tartalom δθ = θest−θmea

θmea
eltérésével vizsgáltuk. A módszert azokban az esetekben te-

kintettük alkalmasnak a θ becslésére, amikor δθ < 30%. A módszer alkalmazhatóságát
a felszín energiaellátottsága és nedvességi állapota függvényében vizsgáltuk. Az el®bbi
tényez®t az Rg, az utóbbit a θmea értékével jellemeztük. Az alkalmas és a nem alkalmas
esetek Rg és θmea szerinti eloszlását a 6. ábrán mutatjuk be.

Az ábrán látható, hogy az alkalmas és a nem alkalmas tartományok nem határol-
hatóak el egyértelm¶en egymástól. Mindemellet elmondható, hogy az alkalmas esetek
többségénél 0, 13 m3m−3 < θmea < 0, 36 m3m−3 és Rg > 550 W m−2. Ezt a tartományt
az ábrán szürke téglalappal jelöltük. A becslés céljára alkalmas és nem alkalmas esetek
és az alkalmazhatósági tartomány kapcsolatáról egy rövid statisztikát a 7. táblázatban
láthatunk.

A módszer nem alkalmazható a széls®ségesen száraz és széls®ségesen nedves esetek-
ben, mivel ekkor a transpiráció θ-ra való érzékenysége túl kicsi. Az alkalmas nedvességi
tartomány határai jó közelítéssel megegyeznek a θw és a θf értékkel. Az Rg parametri-
zációja derült égbolt esetére vonatkozik. Az Rg > 550 W m−2 feltétel a mér®állomáson
12 UTC-kor március 11 -t®l szeptember 24 -ig teljesül.

3.3.2. Pillanatnyi értékek

A talajnedvesség-tartalom évi menetét a módszer korlátozott alkalmazhatósága mi-
att csak bizonyos szerencsés id®szakokban lehetett modellezni. Az egyik ilyen id®szak
1976 márciusától augusztusáig tartott, melyre vonatkozó θest és θmea értékeket a 7.
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6. ábra. A θ becsl® módszer alkalmazhatósága az Rg és a θmea függvényében. A módszert
azokban az esetekben tekintettük alkalmasnak a θ becslésére, amikor δθ < 30%. Az alkalmas
eseteket a +, míg a nem alkalmas eseteket a ◦ szimbólum jelöli. Az alkalmazhatóság határát
(Rg > 550W m−2 és 0, 13m3m−3 < θmea < 0, 36 m3m−3) szürke téglalappal jelöltük.

7. táblázat. A θ becslésére alkalmas és nem alkalmas esetek száma az alkalmazhatósági
feltétel függvényében.

Feltétel
Alkalmas
esetek

δθ ≤ 30%

Nem alkalmas
esetek

δθ > 30% Összesen

0, 13 m3m−3 < θmea < 0, 36 m3m−3

és Rg > 550 W m−2

167 25 192

0, 13 m3m−3 ≥ θmea vagy
θmea ≥ 0, 36 m3m−3 vagy

Rg ≤ 550 W m−2

40 57 97

Összesen 207 82 289
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7. ábra. A θmea évi menete és a θest pillanatnyi értékei 1976-ban márciustól augusztusig.
Jelölések: (1) θmea a 0 - 20 cm-es rétegben mért talajnedvesség tartalom, (2) θest a becsült
talajnedvesség-tartalom pillanatnyi értékei.

ábrán tüntettük fel. Látható, hogy a pillanatnyi θest értékek jól követik a θmea ér-
tékeket, ugyanakkor egyes esetekben számottev® eltérések �gyelhet®k meg. A θmea

március és május közötti csökken® tendenciáját a becsült értékek jól visszaadják. A
talajnedvesség-tartalom júniusi másod-maximumát majd a nyár közepéig tartó esését
szintén követik a θest értékek. A θest és a θmea közötti legnagyobb eltérések a nedves
(θmea ≈ θf ) és a széls®ségesen száraz (θmea ≈ θw) id®szakokban jelentkeznek, amikor a
módszer alkalmazhatósága és megbízhatósága korlátozott.

A θest és a θmea közötti kapcsolat az 1974-1986 közötti id®szakban a 8. ábrán látható.
Az ábrán az alkalmazhatósági tartományba (Rg > 550 W m−2 és 0, 13 m3m−3 < θmea <

0, 36 m3m−3) es® eseteket tüntettük fel. Az értékek szórása számottev®, ugyanakkor a
korrelációs együttható még elfogadható (0,58). A szórás több okra vezethet® vissza,
melyek közül a mérések és a módszer hiányosságai emelend®k ki.

A méréseket tekintve, egyik ilyen ok a talajh®mérsékletek bizonytalansága és a
mért talajnedvességek nagyfokú szórása. A talajh®mérsékletek méréstechnikai okokra
visszavezethet® pontatlanságait a modell bemen® adatainak leírásánál már ismertet-
tük (lásd 3.2.1 rész). A mért talajnedvesség-értékek is nagy ingadozást mutattak, több
esetben az egymást követ® adatok a potenciális párolgás heti összegénél jelent®sen na-
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8. ábra. A becsült és a 0 - 20 cm-es rétegben mért talajnedvesség-tartalom kapcsolata a
légköri és a felszíni kényszerek alkalmazhatósági tartományában (a θ becsléseket 0 vagy 1
okta felh®zet, Rg > 550W m−2 és 0, 13 m3m−3 < θmea < 0, 36m3m−3 esetén 12 UTC-kor
végeztük el), az 1974 - 1986 közötti mérési id®szakban. Az ábrán feltüntettük az illesztett
regressziós egyenest és a korrelációs együtthatót is.

gyobb talajnedvesség-csökkenést mutattak (pl. volt olyan hét, amikor a mérések szerint
90 mm víznek kellett volna elpárologni egy hét alatt a talaj fels® 1 m-es rétegéb®l).
Ezek a változások az ismert �zikai törvényekkel nem, vagy csak nagyon nehezen ma-
gyarázhatóak. Magyarázat lehet a talaj inhomogenitása (lásd Hawley, 1983; Lambert
et al., 1989; Rajkai, 1991; Seyfried, 1998). Másrészt a talajnedvesség mérések 7-10
naponta, a reggeli órákban történtek. A közbens® napokra vonatkozó θmea értékeket
lineáris interpolációval becsültük. Ezzel szemben a légköri kényszerek a 12 UTC-kor
mért pillanatnyi értékek.

A becslés módszeréb®l ered® korlátok a 9. 10. és a 11. ábra összehasonlításával
válnak érthet®vé. A 9. ábra a θest-tel és a θmea-val számított szenzibilis h®áram értékek
(Hest és Hmea), míg a 10. ábra a látens h®áram értékek (LEest és LEmea) kapcsolatát
mutatja. Látható, hogy a Hest és Hmea közötti kapcsolat szorosabb (R2 = 0, 71), mint
az LEest és LEmea közötti kapcsolat (R2 = 0, 56). A 11. ábrán a θest-tel és a θmea-
val számított felszính®mérsékletek (Test és Tmea) kapcsolatát mutatjuk be. A Test és a
Tmea közötti kapcsolat szoros (R2 = 0, 90). Az LE és T , valamint a H és T ábrákat
összehasonlítva szembet¶n®, hogy a T értékek szórása jelent®sen kisebb, mint a H vagy
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9. ábra. A θest -tel számított szenzibilis h®áram és a θmea -val számított szenzibilis h®áram
kapcsolata az 1974 - 1986 -ig terjed® mérési id®szakban. Az ábrán feltüntettük az illesztett
regressziós egyenest és a hozzá kapcsolódó korrelációs együtthatót.

az LE értékeké. Ez azt jelenti, hogy egy szoros Test− Tmea kapcsolathoz egy gyengébb
Hest−Hmea, valamint LEest−LEmea kapcsolat tartozik. Az LE és a H szórását a θ

szórása határozza meg. A θ szórását az S=dTg(θ)

dθ
meredekség határozza meg a θf és a

θw közötti átmeneti tartományban. Az S a Tg(θ)-kapcsolat nemlinearitását fejezi ki.
Minél kisebb a Tg(θ)-függvény S meredeksége, annál nagyobb lesz a θ értékek szórása.
A Tg(θ)-függvény ezen karakterisztikus viselkedése alapvet®en korlátozza a θ becslések
megbízhatóságát.

3.3.3. Havi értékek

A pillanatnyi értékek felhasználásával kiszámítottuk a θest és θmea 12 éves mérési id®-
szakra vonatkozó havi átlagértékeit. A mért talajnedvesség-tartalom havi értékei-
nek számítása kétféleképpen történt. A θsel

mea havi átlagérték meghatározásához csak
azon napok θmea értékeit használtuk fel, amikor a módszer alkalmazható volt, azaz
a talajnedvesség-tartalom becslést el tudtuk végezni. A θall

mea esetében az összes θmea

értéket felhasználtuk, függetlenül attól, hogy az adott napon a módszer alkalmazható
volt-e vagy sem. A θest és a θsel

mea mérési id®szakra vonatkozó havi átlagértékeinek a
kapcsolatát a 12. ábrán mutatjuk be. Látható, hogy a két érték kapcsolata szoros
(R2 = 0, 96), valamint a becslés szisztematikus torzítása elhanyagolható, ugyanis az il-
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10. ábra. A θest -tel számított látens h®áram és a θmea -val számított látens h®áram kapcsolata
az 1974 - 1986 -ig terjed® mérési id®szakban. Az ábrán feltüntettük az illesztett regressziós
egyenest és a hozzá kapcsolódó korrelációs együtthatót.
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11. ábra. A θest -tel számított felszính®mérséklet és a θmea -val számított felszính®mérséklet
kapcsolata az 1974 - 1986 -ig terjed® mérési id®szakban. Az ábrán feltüntettük az illesztett
regressziós egyenest és a hozzá kapcsolódó korrelációs együtthatót.
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12. ábra. A θest és a θsel
mea mérési id®szakra vonatkozó havi átlagértékeinek a kapcsolata. A

θsel
mea a θmea becslési id®pontokban vett értékeinek havi átlaga.

lesztett regressziós egyenes meredeksége 1-hez közeli érték. A θ értéke márciusban 0,30
m3m−3, áprilisban már kevesebb: 0,25 m3m−3 , míg májusra lecsökken 0,20 m3m−3

közeli értékre. Az ezt követ® hónapokban a θ értékek szorosan egymás mellett helyez-
kednek el, a májusi 0,20 m3m−3 érték közelében.

A θest és a θall
mea mérési id®szakra vonatkozó havi átlagértékeinek a kapcsolatát a

13. ábrán mutatjuk be. A θest és a θall
mea közötti kapcsolat szorossága elfogadható

(R2 = 0, 73). Az illesztett regressziós egyenes meredeksége 0,71, ami esetünkben azt
mutatja, hogy közepesen nedves és nedves talaj esetén a θest értékek szisztematikusan
alulbecslik a θall

mea értékeket. A θ márciusban 0,30-0,33 m3m−3, áprilisban 0,25-0,30
m3m−3, májusban 0,20-0,27 m3m−3, júniusban 0,19-0,25 m3m−3, júliusban 0,20-0,23
m3m−3. A θ minimuma augusztus és szeptember hónapokban �gyelhet® meg, 0,20
m3m−3 közelében. A θall

mea évi menete jobban megfelel az eddigi klimatológiai ismere-
teinknek, mint az el®z® esetben bemutatott θsel

mea évi menete. Ennek oka a következ®:
a θsel

mea csak az alkalmas esetek θmea értékeib®l lett meghatározva, az alkalmazhatósági
kritérium egyik kulcsfontosságú paramétere, a felh®borítottság viszont nem független
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13. ábra. A θest és a θall
mea mérési id®szakra vonatkozó havi átlagértékeinek a kapcsolata. A

θall
mea az összes θmea értékb®l számított havi átlag.

a talaj nedvességtartalmától (lásd Mölders, 1993 ; Mölders and Rühaak, 2002), ami a
tényleges havi átlagértékek becslésének torzítását eredményezi.
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4. Magyarország felszín közeli klímája Thornthwaite
alapján (III. esettanulmány)

4.1. Adatbázis
A felszín vízmérlegét 125 klímaállomás havi középh®mérséklet (T ) és csapadékösszeg
(P ) adatai alapján számítottuk. A felszín energiamérlegét 40 meteorológiai állomá-
son számítottuk, ahol a napsugárzás havi összegei (Sh) is a rendelkezésünkre álltak.
A P , T , és Sh adatok az 1901-1950 közöti id®szakra vonatkoznak és Magyarország
Éghajlati Atlaszának Adattárában (Kakas, 1967) megtalálhatóak. A 1901-1950 közöti
id®szak felhasználásának több el®nye is van. Egyrészt, a P , T , és Sh értékek azonos id®-
szakra vonatkozó, konzisztens adatbázist alkotnak. Másrészt, a rendelkezésünkre álló
adatbázisok közül ez rendelkezik a legjobb térbeli felbontással Magyarország területén.
Harmadrészt, a legtöbb olyan tanulmány, amely Thornthwaite módszerét alkalmazta
ugyanezt az adatbázist használta fel, így lehet®ségünk van az eredmények összehason-
lítására.

A Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek és vízmérleg összetev®k XX. és XXI. szá-
zadi változásainak vizsgálatához kib®vítettük az adatbázist. A múlt században bekö-
vetkezett változások vizsgálatához az 1951-1990 id®szak adatait is felhasználtuk. Az
id®szak P és T havi átlagértékeit 37 állomásra számítottuk ki az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat Évkönyveiben közzétett adatok alapján. A 2050-re és 2100-ra vonatkozó
P és T adatokat Bartholy et al. (2003) és Bartholy et al. (2004) alapján becsültük.
Bartholy és munkatársai Magyarország területére vonatkozóan készítettek regionális
P és T szcenáriókat a MAGICC/SCENGEN (Hulme et al., 2000) szcenárió generátor
felhasználásával. A P és T szcenáriók a h®mérséklet és a csapadék 2050-re és 2100-ra
vonatkozó évszakos anomáliáira adnak becslést. A regionális forgatókönyvek 16 globá-
lis cirkulációs modell (GCM) eredményeinek felhasználásával készültek és az IPCC 4 f®
globális emissziós szcenáriójára (IPCC 2001) vonatkoznak. A 37 hazai klímaállomás
2050-re és 2100 -ra vonatkozó h®mérséklet és csapadék adatsorait az 1951 - 1990 bázi-
sid®szak mért adatai és a P és T szcenáriók (Bartholy et al., 2004) alapján becsültük.
Az adatsorokat a 4 f® emissziós szcenárióra (A1, A2, B1, B2) és a 16 GCM-re külön
-külön állítottuk el®. A P és T adatsorok becslésénél azt az alapvet® feltevést alkal-
maztuk, hogy a Magyarországra vonatkozó P és T anomáliák területileg állandóak.
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Meg kell jegyezni, hogy vizsgálatunk id®pontjában még nem álltak rendelkezésünkre a
regionális klímamodellekb®l származó becslések (pl. Bartholy et al., 2005; Bartholy et
al., 2007), melyek a P és a T anomáliák területi eloszlására is adnak becslést.

4.2. Modell
A modellben Thornthwaite (1948) éghajlat-osztályozási módszerét alkalmaztuk. A
módszer magába foglalja a felszín vízmérleg-összetev®inek (potenciális és tényleges
párolgás, víztöbblet, vízhiány, valamint a talaj diszponibilis vízkészlete) számítását
és a vízmérleg összetev®k értékei alapján az éghajlati képletek meghatározását. A
Thornthwaite-féle vízmérleg modell egy egyszer¶ kanna vagy csöbör modell, ami a fel-
szín folyamatainak leírásában néhány alapvet® leegyszer¶sítést alkalmaz. A kanna egy
1 m mély és 1×1 m alapterület¶ talajszelvény, amely a felszín vízforgalmában a tározó
szerepét tölti be. A kannát a csapadék telíti és a párolgás üríti. Ha a kanna megtelik,
és csapadék nagyobb, mint a potenciális párolgás víztöbblet keletkezik. A módszer nem
ad információt a víztöbblet összegyülekezésével, lefolyásával kapcsolatban. A modell
a víztöbblet számításánál nem veszi �gyelembe a felszín domborzati viszonyait és a
talajvíz mélységét sem. A módszer ugyancsak elhanyagolja a téli id®szak folyamatait,
pl. a fagyást, az olvadást és a hó vagy a víz felhalmozódását a felszínen.

A kanna vízkapacitása, azaz a talaj hasznos vízkészlete függ a talaj víztartó képes-
ségét®l és a szabadföldi vízkapacitás parametrizációjától (lásd Ács et al., 2005b). A
talajok hasznos vízkészletét a területileg változó talajtextúra adatok alapján becsültük.
A módszert kiegészítettük az energiamérleg legfontosabb összetev®inek (globálsugár-
zás, sugárzási egyenleg valamint szenzibilis h®áram és talajh®áram) számításával. A
kisebb nagyságrend¶ energiamérleg összetev®ket: a fázisátalakulási h®t (téli id®szak),
a felszíni h®tározást, az advekciót és a fotoszintézist elhanyagoltuk.

A Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek és vízmérleg összetev®k XX. és XXI. szá-
zadi változásainak vizsgálataiban azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a Thornthwaite-
féle potenciális párolgás becsl® módszer a megváltozott éghajlat esetén is alkalmazható.

4.2.1. A talajok hasznos vízkészletének meghatározása

Az állomások �zikai talajféleségét az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének
GIS laboratóriuma által rendelkezésünkre bocsájtott nagy felbontású talajtextúra tér-
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kép alapján határoztuk meg. A térkép öt f® �zikai féleséget, valamint �t®zeg, kotu� és
�nem vagy részben mállott durva részek� típusokat különböztet meg. A talaj hasznos
vízkészletét az öt �zikai féleségre vonatkozóan Nemes (2003) munkája alapján számí-
tottuk ki. Nemes (2003) munkája épül az eddigi legnagyobb és a legszélesebbkör¶
magyarországi talaj�zikai adatbázisra (Rajkai szóbeli közlése). Nemes a van Genuch-
ten-féle (van Genuchten, 1980) pF görbék illesztési paramétereit adta meg a magyar-
országi talajok USDA szemcsefrakció-osztályozás 11 �zikai féleségére vonatkozóan. A
magyar és az USDA szemcsefrakció osztályozás megfelel®ségét Filep és Ferencz (1999)
munkája alapján vizsgáltuk. El®ször meghatároztuk a magyar osztályozás öt f® �zikai
féleségének leiszapolható frakció (Lr) középértékét Rajkai (1988) alapján, majd Filep és
Ferencz (1999) (8)-as egyenlete alapján meghatároztuk a �zikai féleségekre vonatkozó
agyagfrakciók (A) százalékos értékeit. Az agyagfrakció és a leiszapolható rész alapján
meghatároztuk a homokfrakciót: H = 100 − Lr, és az iszapfrakciót: I = Lr − A. Az
így kapott A, I és H középértékek alapján megkerestük a magyar textúra osztályok-
nak megfelel® USDA textúrákat. Megállapítottuk, hogy a magyar textúra osztályok
A, I , és H szemcsefrakció középértékei beleesnek az USDA megfelel® textúráiba (pl.
a magyar homokos vályog szemcsefrakció középértékei megfelelnek egy USDA homo-
kos vályognak). Így a megfelel® USDA textúrák Nemes (2003)-féle pF görbéi alapján
meghatároztuk a szabadföldi- (θf ) és a hervadásponti vízkapacitás (θw) értékét, majd
a kett® különbségeként a hasznos vízkészletet (θd). A talajok hasznos vízkészletét a
talaj fels® 1 m-es mélység¶ rétegére számítottuk, és vertikálisan homogén textúrát fel-
tételeztünk. A θf értékét pF = 2, 5 míg a θw értékét pF = 4, 2 esetén számítottuk. A
�T®zeg, kotu� valamint a �nem vagy részben mállott durva részek� kategóriába sorolt
talajok hasznos vízkészletét 100 mm-nek vettük (Thornthwaite, 1948), mivel ezeknek
a talajoknak a víztartó képessége nagymértékben függ az adott terület sajátosságaitól.
A hasznos vízkészlet becslésében nem vettük �gyelembe azt, hogy a talaj szikes-e vagy
sem. A öt �zikai féleség osztály θf , θw, és θd értékeit a 8. táblázatban mutatjuk be.

4.2.2. A vízmérleg-összetev®k számítása

A potenciális párolgás havi összege (mm) Thornthwaite (1948) szerint:

PET = 1, 6 ·
(

L

12

)(
N

30

)(
10Ta

I

)A

, (42)
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8. táblázat. Az öt f® talajtextúra hasznos-, szabadföldi- és hervadásponti vízkészlet értéke
Nemes (2003) alapján

A talaj �zikai félesége Hervadásponthoz
tartozó vízkészlet

(mm
m

)

Szabadföldi
vízkapacitáshoz
tartozó vízkészlet

(mm
m

)

Hasznos
vízkészlet
(mm

m
)

Homok 15 80 65
Homokos vályog 105 274 169
Vályog 136 332 196
Agyagos vályog 175 387 212
Agyag 272 485 213

ahol: L a havi átlagos nappalhossz (óra), N az adott hónap napjainak száma, Ta a lég-
h®mérséklet havi középértéke (◦C) és I a h®index, ami a következ®képpen számítható:

I =
12∑

j=1

(
Taj

5

)1,514

, (43)

ahol Taj
a légh®mérséklet havi középértéke (◦C) a j -edik hónapban és

A = 6, 75 · 10−7I3 − 7, 71 · 10−5I2 + 1, 792 · 10−2I + 0, 49239. (44)

A tényleges párolgás számításánál �gyelembe vettük a talaj nedvességtartalmának
hatását, melyet Thornthwaite (1954 in Mintz and Walker, 1993) szerint modelleztünk:

ETi = βi · PETi , (45)

ahol:

βi =
θi−1 − θw

θf − θw

. (46)

θi−1 a talaj nedvességtartalma (mm) az el®z® hónap végén, θf a szabadföldi vízkapaci-
tás, θw pedig a hervadásponthoz tartozó talajnedvesség-tartalom. Száraz id®szakokban
(P < PET és ET < PET ), amikor a havi csapadékösszegnél kisebb tényleges párol-
gást kaptunk, az ET -t P értékére növeltük. A talaj nedvességtartalmát (θ, mm), a
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víztöbbletet (S, mm) és a vízhiányt (D, mm) Thornthwaite (1948) ésMintz andWalker
(1993) szerint számítottuk:

θi = max {θi−1 + Pi − ETi, θf} (47)

Si =





Pi − ETi, ha θi = θf

0, ha θi < θf

, (48)

Di = PETi − ETi . (49)

Modellünk több ponton eltér Szász et al., (2007) Thornthwaite-féle vízmérleg mo-
delljét®l. Tanulmányunkban a talaj nedvességtartalmát az egyes hónapok végén ha-
tároztuk meg, és a vízmérleg összetev®ket Thornthwaite (1948) és Mintz and Walker
(1993) szerint, egyszer¶ �könyvelési� módszerrel számítottuk. Szász és munkatársai a
talajnedvesség-tartalomnak az egész hónapokra vonatkozó, átlagos értékeit határozták
meg, és a vízmérleg számítást másodrend¶ implicit sémával végezték. Modellünkben a
β parametrizációja lineáris, míg Szász és munkatársai modelljében exponenciális.

4.2.3. A klímaképletek meghatározása

Thornthwaite (1948) égajlati képlete négy bet¶b®l áll. Az els® és a harmadik bet¶ a
vízellátottságot, míg a második és a negyedik bet¶ a h®ellátottságot jellemzi. Thornth-
waite éghajlat-osztályozása Magyarországon csak kis h®ellátottságbeli eltéréseket mu-
tat, ami független a talaj textúrától. Emiatt tanulmányunkban csak a vízellátottságot
kifejez® összetev®ket vizsgáltuk, melyeket az ariditási index (Ia), a humiditási index
(Ih) és a nedvességi index (Im) alapján határozunk meg:

Im = Ih − 0, 6 · Ia, (50)

Ia =
100Dev

PETev

, (51)

Ih =
100Sev

PETev

, (52)
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ahol az ev index az adott mennyiség évi összegére utal.
A klímaképlet els® és harmadik bet¶jének de�nícióját a 9. és a 10. táblázatban

mutatjuk be.

9. táblázat. Thornthwaite (1948) éghajlati képletének els® bet¶je
Éghajlat Nedvességi index

A Perhumid > 100
B4 Humid 80 - 100
B3 Humid 60 - 80
B2 Humid 40 - 60
B1 Humid 20 - 40
C2 Nedves szubhumid 0 - 20
C1 Száraz szubhumid −20 - 0
D Szemiarid −40 - −20
E Arid −60 - −40

10. táblázat. Thornthwaite (1948) éghajlati képletének harmadik bet¶je
Nedves éghajlat esetén (A, B, C2 ) Ariditási index

r vízhiány nincs vagy kicsi 0-16,7
s mérsékelt nyári vízhiány 16,7-33,3
w mérsékelt téli vízhiány 16,7-33,3
s2 nagy nyári vízhiány > 33,3
w2 nagy téli vízhiány > 33,3

Száraz éghajlat esetén (C1,D, E ) Humiditási index
d víztöbblet nincs vagy kicsi 0-10
s mérsékelt téli víztöbblet 10-20
w mérsékelt nyári víztöbblet 10-20
s2 nagy téli víztöbblet > 20
w2 nagy nyári víztöbblet > 20

4.2.4. Az energiamérleg-összetev®k számítása

A globálsugárzás havi összegét Takács (1971) módszerével becsültük:
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Rg = Ai · Sh + Bi, (53)

ahol Sh a napsugárzás havi összege (óra), Ai és Bi empirikus konstansok, értékük
havonként változik. A rövidhullámú sugárzási egyenleget a Borhidi és Dobosi (1967)
munkájában megadott albedo értékek felhasználásával számítottuk.

A felszín hosszúhullámú sugárzási egyenlegének havi értékeit az egyenleg évi átla-
gával becsültük, melynek értéke Magyarország területén Major et al. (2002) alapján
57 Wm−2.

A talajh®áramot Budyko képletével, Ács and Mihailovic (1986) alapján számítot-
tuk:

Gi = Ei ·Gamp, (54)

Gamp = C · Tamp + D , (55)

ahol Gi (MJ m−2) a talajh®áram havi összege az i-edik hónapban, Gamp (J m−2) a
talajh®áram évi amplitúdója, Tamp (◦C) a légh®mérséklet havi középértékének éves
amplitúdója, Ei, C és D empirikus konstansok.

A szenzibilis h®áramot a felszín energiamérlegének maradék tagjaként kaptuk.

4.2.5. Számítási eljárás

El®ször a felszín vízmérleg-összetev®inek havi értékeit számítottuk ki iterációs eljárás-
sal. Az iterációt januárban kezdtük, a kezdeti talajnedvesség-tartalmat a szabadföldi
vízkapacitás-értékével egyenlítettük ki, majd kiszámítottuk a vízmérleg összetev®ket az
év minden hónapjára. Amennyiben az év végén a talaj nedvességtartalma nem egyezett
meg a kezdeti értékkel, az iterációt addig folytattuk, amíg az év végi talajnedvesség-
tartalom értékek megegyezése elfogadhatóvá vált. A vízmérleg összetev®k után meg-
határoztuk a nedvességi indexeket, a Thornthwaite-féle klímaképleteket és az energia-
mérleg összetev®ket. Számításainkat területileg állandó (100 mm) és talajtextúra-függ®
hasznos vízkészlet értékekkel is elvégeztük.
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4.3. Eredmények
4.3.1. Magyarország Thornthwaite-féle éghajlati körzetei

Magyarország Thornthwaite-féle hidroklíma körzetei a 14. ábrán láthatóak. Az ábrán
a Thornthwaite-féle klímaképlet 1. és 3. bet¶jelét tüntettük fel, amely a terület víz-
ellátottságát, azaz a hidroklímát jellemzi. Az éghajlati körzeteket területileg változó,
talajtextúra-függ® hasznos vízkészlet értékek alapján határoztuk meg. A térképen ha-
zánk jól ismert hidroklimatológiai sajátosságait �gyelhetjük meg (lásd Péczely, 1979):
a mérsékelten nedves (C2) területek a Dunántúlon, az Északi-Középhegységben és az
északkeleti országrészben, míg a mérsékelten száraz (C1) területek az Alföldön és az ala-
csonyabban fekv® vidékeken találhatóak. A humid (B) hidroklímát a délnyugati határ-
szél mentén, valamint a Mecsek, a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység
magasabban fekv® területein �gyelhetjük meg. Figyelemre méltó, hogy a legnedvesebb
állomás nem a legmagasabb hegységünkben, a Mátrában, hanem a Bükkben található.
A legmagasabban fekv® (989 m) állomás Kékestet®, klímaképlete B2, r. A legnedve-
sebb állomás pedig Bánkút, klímaképlete B3, r, tengerszint feletti magassága 880 m.
Ennek oka, hogy a Bükk csapadékellátottsága b®ségesebb, mint a Mátráé: Bánkút
éves csapadékösszege 841 mm, míg Kékestet® csapadékösszege 784 mm (Kakas, 1967).
Az Alföldi területek legnagyobb részén a C1, d száraz szubhumid típus �gyelhet® meg,
amelyben téli víztöbblet nincs vagy csak csekély mérték¶.

A homokos területek sajátos vízgazdálkodása meg�gyelhet® a klímaképletekben
(lásd 14. ábra). Ezeken a területeken a klímaképlet harmadik bet¶jele s, ami a C1

hidroklíma esetén mérsékelt téli víztöbbletre, C2 hidroklíma esetén mérsékelt nyári
vízhiányra utal. Víztöbblet azért alakul ki homok textúra esetén, mert a fels® 1 m-es
talajréteg hamar feltölt®dik ha kicsi a hasznos vízkészlete, és a csapadékból származó
vízbevétel a mélyebb rétegek felé leszivárog. Meg kell jegyezni, hogy a nyári vízhiány
nem csak a C2, s, hanem a C1, s és a C1, d hidroklímának is jellegzetessége, ezt azonban
Thornthwaite nem emeli ki a hidroklíma elnevezésében. Tehát a homokos területek a
környezetükhöz képest nagyobb nyári vízhiánnyal és nagyobb téli víztöbblettel rendel-
keznek. Nedvesebb területek esetén a nyári vízhiány, míg szárazabb területek esetén a
téli víztöbblet jelenik meg a klímaképletekben.

Láthatjuk, hogy a 125 mér®állomás felhasználásával kapott térkép jól tükrözi ha-
zánk éghajlatának mezoskálájú változatosságát, és a módszer igen �nom különbségeket
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14. ábra. A Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek Magyarországon. A hidroklíma típusokat
a talaj területileg változó hasznos vízkapacitásának �gyelembe vételével határoztuk meg.

is képes kimutatni. Ugyanakkor ez a lefedettség még nem elegend® ahhoz, hogy pl.
minden hegység területére essen legalább egy mér®állomás. Emiatt egyes hegységek
nem jelennek meg a térképen (pl. a Zempléni-hegység). Másrészt különböz® éghajlatú
területeknek is lehet azonos a hidroklíma típusa. Például a C1, d hidroklíma megta-
lálható Szeged környékén és az Északi-Középhegység lábánál is, habár a két terület
klímája különbözik. Hasonlóan, a C2, s hidroklíma megtalálható az ország délnyugati
és északkeleti részén is, de a két területnek nem azonos az éghajlata. Mindez részben
annak köszönhet®, hogy Thornthwaite globális skálára tervezte az éghajlat-osztályozási
módszerét és nem mezoskálára. Meg kell jegyezni, hogy más globális éghajlat osztályo-
zások (mint például Köppen, 1900 módszere) kevésbé alkalmasak hazánk éghajlatának
mezoskálájú jellemzésére (Péczely, 1979).
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15. ábra. A globálsugárzás (MJ m−2) területi eloszlása januárban (a), áprilisban (b), július-
ban (c) és októberben (d).

4.3.2. A felszín víz- és energiamérleg összetev®inek területi eloszlása

A felszíni energiaméreg összetev®ket 40 állomás adatai alapján becsültük. A becsült
értékek klimatikus referencia-területre vonatkoznak (McKenney and Rosenberg, 1993),
melyen a felszínt rövidre nyírt természetes gyep borítja. A víz és energiamérleg össze-
tev®k magyarországi eloszlásának megrajzolása során spline interpolációt használtunk.

Globálsugárzás

A globálsugárzás havi összegének területi eloszlását januárban, áprilisban, júliusban
és októberben a 15. ábrán mutatjuk be. Nehéz megítélni a kapott értékek jóságát,
ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a globálsugárzás területi eloszlása júliusban jó egyezést
mutat Rimóczi-Pál (2004) eredményeivel. A globálsugárzás a tényleges párolgással
együtt a felszín energiamérlegének kiemelked® fontosságú összetev®je.

Tényleges párolgás évi összege

A tényleges párolgás (ET ) évi összegének területi eloszlását a 16. ábrán láthatjuk.
Az ET évi értékei 410-600 mm között alakulnak. Területi eloszlása a hidroklíma kör-
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16. ábra. A tényleges párolgás évi összegének (mm) területi eloszlása.
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zetek eloszlásával mutat hasonlóságot: az ET legnagyobb értékei a B1 hidroklímájú
területeken és a hegyvidékeken �gyelhet®k meg, ahol a C2 hidroklíma az uralkodó.
Legkisebb értékei a C1 hidroklímájú területeken jelentkezik. Láthatjuk, hogy az ET
területi eloszlására hatással van a domborzat. Az alkalmazott modell a domborzat
hatását a h®mérséklet (és ezen keresztül a potenciális párolgás) és a csapadék érté-
kein keresztül veszi számításba. A víztöbblet, ami a lefolyást is magába foglalja csak
ezeknek a tényez®knek az eredményeként kerül számításra.

A tényleges párolgás területi eloszlására nem csak a domborzat, hanem a talaj �zikai
félesége is hatással van. A talajtextúra hatása az ET és a talajtextúra területi elosz-
lásának (Várallyay et al., 1980) az összevetésével válik nyilvánvalóvá. Az ET területi
eloszlására nagy hatást gyakorolnak a homokos talajok, amelyek hasznos vízkészlete
kicsi. A nagy vízátereszt®-képesség a kis víztartóképességgel együtt megnöveli a mé-
lyebb rétegek felé történ® leszivárgó víz mennyiségét, és nagymértékben csökkenti a
gyökérzóna diszponibilis vízkészletét. Mindezek miatt az ET évi összege a homokos
területeken, - mint például a Kiskunságban és a Nyírségben - a legkisebb.

Eredményeink különböznek a Thornthwaite-módszerével kapott eddigi eredmények-
t®l (pl. Berényi, 1943; Kakas, 1960; Kakas és Szepesiné, 1963; Szepesiné, 1966), mivel
ezekben a munkákban a talajtextúra hatását még nem vették számításba. Az eredmé-
nyeink szintén különböznek a nem Thornthwaite módszerét alkalmazó, hazai klimato-
lógiai tanulmányoktól (pl. Antal és Kozmáné, 1980; Lambert et al., 1989; Kardos, 1975;
Szesztay, 1957; Varga-Haszonits, 1987). A meg�gyelhet® különbségek részben szintén
a talajtextúra hatásának köszönhet®k, és a homokos területeken a legszembet¶n®bbek.
Másrészt a különbségek nyilvánvalóan az eltér® módszerekb®l és alkalmazott felszíntí-
pusokból adódnak. Thornthwaite módszere klimatikus referenciaterület vízmérlegére
ad becslést, ezzel szemben a legtöbb eddigi hazai tanulmány mez®gazdasági kultúra,
vagy csupasz talaj esetére vonatkozik.

A tényleges párolgás havi értékei

A tényleges párolgás területi eloszlása áprilisban, júliusban és októberben a 17. áb-
rán látható. Thornthwaite módszere szerint a potenciális párolgás negatív havi közép-
h®mérséklet esetén zérus. A januári középh®mérséklet 1901-1950 id®szakra vonatkozó
átlaga minden állomáson fagypont alatti értéket vett fel, emiatt a párolgás területi
eloszlását januárban nem tüntettük fel az ábrán. Áprilisban és októberben els®sorban
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17. ábra. A tényleges párolgás havi összegének (mm) területi eloszlása áprilisban (a), július-
ban (b), és októberben (c).

a domborzat hatását vehetjük észre a párolgás területi eloszlásában, míg júliusban a
talajtextúra hatása is szembet¶n®.

A párolgás havi értékeinek tartománya megegyezik a Magyarország Éghajlati Atla-
szában (2000) bemutatott értékek tartományával, nem tekintve a homokos területeket,
ahol a becsült értékeink jelent®sen kisebbek. A párolgás havi értékeinek eloszlásában
már jelent®s különbségek vehet®k észre. Az Éghajlati Atlaszban a domborzat hatása
a szembet¶n® (meg kell jegyezni, hogy a számítási eljárás nem szerepel az Éghajlati
Atlaszban), ugyanakkor a talajtextúra hatása nem vehet® észre. Így például a párolgás
júliusi értékeiben a Kiskunság és a Nyírség homokos területein nem látható minimum.
A talajtextúra számításba vételével ezek a minimumok jelentkeztek volna (lásd Iran-
nejad and Shao, 1998).

Eredményeink azt mutatják, hogy a párolgás júliusi területi eloszlásában a dombor-
zat és a talajtextúra hatása egyaránt megnyilvánul. A talajtextúra hatása a párolgás
júliusi (és évi) területi eloszlásának és a talajtextúra területi eloszlásának hasonlóságá-
ban mutatkozik meg. A talaj-növény-éghajlat kölcsönhatást vizsgáló más tanulmányok
is hasonló eredményekr®l számolnak be (lásd Pitman, 1994; Pielke, 1998).
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18. ábra. A talaj diszponibilis vízkészletének (%) területi eloszlása januárban (a), áprilisban
(b), júliusban (c) és októberben (d). A diszponibilis vízkészletet a talaj hasznos vízkapacitá-
sának százalékában fejeztük ki.

A talaj diszponibilis vízkészlete

A talaj diszponibilis vízkészletének (a talaj nedvességtartalmának a hervadásponti
vízkapacitás feletti része, jelölése: θ) területi eloszlása januárban, áprilisban, júliusban
és októberben a 18. ábrán látható. A θ-t a hasznos vízkészlet (θd) százalékában fejeztük
ki. Az értékek a számítási eljárásból adódóan az adott hónap utolsó napjára vonatkoz-
nak. Januárban az ország nyugati felében a talaj nedvességtartalma eléri a szabadföldi
vízkapacitási értéket. Meg kell jegyezni, hogy a Thornthwaite-féle vízmérleg-számítási
eljárás nem veszi �gyelembe a csapadék halmazállapotát, valamint a hó, jég vagy a
víz felszíni felhalmozódását. A csapadékból származó vízbevétel egyszer¶en a θ-t gya-
rapítja, amíg az el nem éri a maximális értékét. A legszárazabb területek januárban
a Tisza és a Körös völgyében �gyelhet®k meg. Áprilisban már észrevehet® a diszpo-
nibilis vízkészlet csökkenése, els®sorban a kis víztartóképesség¶ homokos területeken:
a Kiskunságban és a Nyírségben. A diszponibilis vízkészlet legszéls®ségesebb júliusi
értékei is ezeken a területeken �gyelhet®k meg 30 % közelében. A talajtextúra szerepe
ebben az id®szakban válik nyilvánvalóvá. A homokos területek (Pesti-síkság, Kiskun-
ság, Paks, Küls®-Somogy, Nyírség) számottev®en szárazabbak a környezetüknél. Így
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19. ábra. A szenzibilis h®áram (MJ ·m−2) területi eloszlása januárban (a), áprilisban (b),
júliusban (c) és októberben (d).

például Debrecen Pallagpuszta állomáson homok �zikai talajféleség esetén θ = 44%,
míg Debrecen állomáson vályog talajon θ = 51%, annak ellenére, hogy a két állomás
h®mérséklet és csapadék értékei között alig van különbség. Októberben a θ az ala-
csonyabban fekv® területeken csaknem homogén eloszlást mutat, csak a szubhumid és
a humid országrészekben (DNY-i országrészben, valamint a hegyvidéki területeken)
�gyelhetünk meg magasabb értékeket.

A tényleges párolgáshoz hasonlóan a θ területi eloszlása is különbözik az eddigi
hazai munkákhoz képest (pl. Berényi, 1943; Kakas, 1960; Kakas és Szepesiné, 1963;
Lambert et al., 1989; Szepesiné, 1966; Lambert et al., 1989; Varga-Haszonits, 1987),
részben az alkalmazott modellek, részben a talajtextúra hatása miatt.

Szenzibilis h®áram

A szenzibilis h®áram havi értékének területi eloszlását januárban, áprilisban, július-
ban és októberben az 19. ábrán mutatjuk be. A talajtextúra hatása az energiamérleg-
összetev®k közül a szenzibilis h®áram esetén a legnagyobb, a nyári id®szakban. Júli-
usban a homokos területek magas H értékekkel emelkednek ki. Télen a H havi átlaga
negatív. Tavaszal és ®sszel a legnagyobb H értékeket a magasabban fekv® területeken
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11. táblázat. A globálsugárzás, szenzibilis h®áram, tényleges párolgás és diszponibilis víz-
készlet évi értékei Magyarország Thornthwaite-féle hidroklíma körzeteiben. Az évi átlagok /
összegek alatt az értékek tartományát is feltüntettük.

Globál-
sugárzás Rg

(MJ m−2ev−1)

Szenzibilis
h®áram H

(MJ m−2ev−1)

Tényleges
párolgás ET

(mm)

Diszponibilis
vízkészlet θ

(%)

Állomások
száma Rg

és H

esetén

Állomások
száma

ET és θ

esetén
B3, r 506 95 1
B2, r 518 93 2

(497 - 540) (91 - 95)
B1, r 4383 465 553 89 4 13

(4294 - 4516) (316 - 637) (486 - 596) (86 - 96)
B1, s 4405 543 508 81 1 2

(494 - 522) (81 - 82)
C2, r 4404 510 554 85 4 8

(4247 - 4506) (405 - 701) (508 - 580) (82 - 89)
C2, s 4472 631 507 78 12 34

(4368-4562) (543-764) (426-551) (69-82)
C1, s 4482 692 478 73 6 22

(4433 - 4524) (575 - 833) (411 - 536) (66 - 78)
C1, d 4516 620 499 72 13 43

(4417 - 4604) (519 - 708) (464 - 524) (66 - 78)
Átlag /
Összeg

4470 606 507 77 40 125

�gyelhetjük meg. Ez a jelenség a PET és az Rg parametrizációjának inkonzisztenciájá-
ból adódik. Az Rg-t napsugárzás alapján parametrizáltuk, míg a PET -et Thornthwaite
módszere a h®mérsékleti adatokból becsli. A h®mérséklet és a napsugárzás magasság
szerinti változása különböz®. Emiatt az Rg és a PET közötti különbség n® a ten-
gerszint feletti magassággal, melynek következtében a maradék tagként számított H
értéke áprilisban és októberben n® a magassággal.
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4.3.3. A Thornthwaite-féle éghajlati körzetek és az energiamérleg összete-
v®k kapcsolata

A Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek részletesebb jellemzése érdekében megvizs-
gáltuk a hidroklíma körzetek és az energiamérleg legfontosabb összetev®inek kapcso-
latát. Meghatároztuk a globálsugárzás, szenzibilis h®áram, tényleges párolgás és a
diszponibilis vízkészlet évi átlagértékeit / összegeit Magyarország hidroklíma körzete-
iben. A kapott eredméneket a 11. táblázatban mutatjuk be. Láthatjuk, hogy a víz
és energiamérleg-összetev®k tartományai átfedik egymást, ugyanakkor az egyes hidro-
klíma körzetek átlagértékei határozott trendet mutatnak. Az Rg mérsékelten növekszik
haladva a szárazabb hirdoklímák felé. A H esetén is hasonló tendenciát �gyelhetünk
meg, de az egyes típusok közötti különbségek itt már nagyobbak. Általában az s hidro-
klímák esetén (amelyek általában homokos területet jelentenek) nagyobb H értékeket
�gyelhetünk meg mint a d, vagy r esetén. A tényleges párolgás értékei a B1, r és a
C2, s hidroklímában a legnagyobbak, ami a viszonylag b®séges csapadék-ellátottságnak
köszönhet®. A θ értéke a B3 hidroklímában a legnagyobb, az alacsony h®mérséklet-
nek és a viszonylag b®séges csapadék-ellátottságnak köszönhet®en. Láthatjuk, hogy a
klíma ariditását vagy humiditását a négy kiemelt víz és energiamérleg-összetev® közül
a θ mutatja meg a legjobban, hiszen a talaj diszponibilis vízkészletének alakulásában
a vízmérleg-összetev®k hatásai integráltan jelentkeznek.

Az energiamérleg összetev®k és a talajnedvesség-tartalom évi mentetét Magyaror-
szág Thornthwaite-féle hidroklíma körzeteiben a 20. ábrán szemléltetjük. A B1, r és
a B1, s hidroklíma között (20. a. és 20. b. ábra) a θ nyári és ®szi értékeiben mu-
tatkozik a legnagyobb különbség. A B1, s hidroklíma esetén a θ nyári és ®szi értékei
alacsonyabbak, a H értékei pedig magasabbak mint a B1, r hidroklíma esetén.

A humid B1, r és a szubhumid C2, r (20. c. ábra) hidroklíma víz- és energiamérle-
gének összetev®inek évi menete hasonló, bár a szubhumid hidroklíma kissé szárazabb.
A C2, s (20. d. ábra) hidroklíma esetén júliusban a H értéke már magasabb, mint az
LE értéke.

A száraz szubhumid (C1) hidroklíma (20. e. és 20. f. ábra) esetén a θ nyári és ®szi
értékei alacsonyak. Nyáron a H értékei magasak, több esetben meghaladják az LE

értékeit. Az s hidroklíma típusok esetén igen eltér® évi meneteket láthatunk az r és a
d hidroklíma típusokhoz képest. Ez különösen igaz a θ esetén. Az s hidroklímák esetén
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 a: Lenti, B1,r
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b: Homokszentgyörgy, B1,s
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c: Keszthely, C2,r
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 d: Nyíregyíháza, C2,s
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e: Ásotthalom, C1,s
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f: Szarvas, C1,d
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20. ábra. A globálsugárzás (MJ m−2), a szenzibilis h®áram (MJ m−2), a tényleges párolgás
(mm) és a talaj diszponibilis vízkészletének (%) évi menete (a) Lenti (B1, r); (b) Homok-
szentgyörgy (B1, s); (c) Keszthely (C2, r); (d) Nyíregyháza (C2, s); (e) Ásotthalom(C1, s);
(f) Szarvas (C1, d) állomásokon.
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21. ábra. A Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek területi eloszlása Magyarországon 100
mm-es hasznos vízkészlet esetén.

(melyek leggyakrabban homokos területeken találhatók) a tavaszi és az ®szi id®szakban
a θ hirtelen változásokat mutat. A nyári szárazság is kifejezettebb az s hidroklímák
esetén mint pl. az r hidroklímák esetén, amely az alacsony θ és LE, valamint a magas
H értékekben nyilvánul meg.

4.3.4. A talajtextúra szerepe

A talajtextúra felszín közeli klímára gyakorolt hatását a területileg állandó és a területi-
leg változó, azaz talajtextúra-függ® hasznos vízkészlet értékekkel számított hidroklíma
körzetek és energiamérleg összetev®k összehasonlításával vizsgáltuk. A területileg ál-
landó hasznos vízkészlet értéket 100 mm-nek vettük, ahogy Thornthwaite (1948) is. A
Thornthwaite-féle hidroklíma körzeteket területileg állandó hasznos vízkészlet esetén a
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22. ábra. A tényleges párolgás (a, mm), a talaj diszponibilis vízkészlete (b, %) és a szenzibilis
h®áram (c, MJ m−2) területileg változó (textúra függ®), valamint területileg állandó hasznos
vízkészletre vonatkozó évi értékeinek különbsége. Pozitív értékek esetén a területileg változó
(textúra függ®) értékek nagyobbak a területileg állandó (textúra független) értékeknél.

21. ábrán láthatjuk. A 14. és a 21. ábrát összehasonlítva láthatjuk, hogy az Alföld a
textúra-függ® esetben szárazabb, mint a textúra hatását nélkülöz® esetben. A terüle-
tileg változó hasznos vízkészlet értékek a homok �zikai féleség kivételével 100 mm-nél
nagyobbak. A nagyobb hasznos vízkészlet értékek miatt a téli víztöbblet értékek ki-
sebbek lesznek. A kisebb víztöbblet miatt számos alföldi állomás hidroklíma képlete
C1, s-r®l C1, d-re vált a textúra függ® esetben. A homok hasznos vízkészlet értéke 100
mm-nél kisebb, így a homok textúrájú állomások hidroklíma típusa legtöbbször nem
változik a hasznos vízkészlet területi eloszlásának változásával, a klímaképlet harmadik
bet¶jele jellemz®en s marad.

A talajtextúra felszíni víz- és energiamérleg-összetev®kre gyakorolt hatását a 22.
ábrán szemléltetjük. Az ET , θ és H talajtextúra-függ® és területileg állandó hasznos
vízkészlettel számított évi értékeinek különbség-mez®i nagyon hasonlítanak a talajtex-
túra területi eloszlására (lásd Várallyay et al., 1980). A nagy hasznos vízkészlettel
rendelkez® talajok (agyag, agyagos-vályog, vályog) esetén az ET és a θ különbségek
nagyok, míg a H esetén kicsik, vagy negatívak. Homok esetén, melynek hasznos víz-
készlete kisebb mint 100 mm, ennek a fordítottját �gyelhetjük meg. A homokos talajok
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különösen a H különbség mez®iben emelkednek ki markánsan, ami a Kiskunság, Nyír-
ség és Küls®-Somogy területén �gyelhet® meg (22. c. ábra).

4.3.5. Múlt - jelen - jöv®: A Thornthwaite-féle modell alkalmazása éghaj-
lati szcenáriókon

E tanulmányban elemeztük Magyarország Thornthwaite-féle hidroklíma körzeteinek
és vízmérlegösszetev®inek változásait a XX. és a XXI. században is. A vízmérleg-
összetev®ket (potenciális párolgás PET , tényleges párolgás ET , a talaj diszponibilis
vízkészlete θ, víztöbblet S és vízhiány D) és a Thornthwaite-féle éghajlati képlete-
ket el®ször az 1951 - 1990 id®szakra, az ún. bázisid®szakra vonatkozóan határoztuk
meg. A bázisid®szakra vonatkozó becslést 37 mér®állomás adatai alapján végeztük
el. Eredményeinket összehasonlítottuk az 1900-1951 id®szakra vonatkozó értékekkel.
A Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek és a vízmérleg összetev®k XXI. századra vo-
natkozó becslését külön-külön végeztük a 16 GCM és a 4 szcenáriócsalád esetén, így
összesen 37 állomásra 64 P és T adatsort kaptunk az adott id®szakra vonatkozóan.
Így a vízháztartási számításokat az egyes adatsorokra külön-külön végeztük el, majd
a végén az eredményeket átlagoltuk. Fontos kiemelni, hogy a jöv® hidroklímájára vo-
natkozó eredmények csak �becslések�, ugyanis validálásukra - természetesen - nincs
lehet®ségünk.

A vízháztartás-összetev®inek magyarországi átlaga az 1951 - 1990 bázisid®szakban,
valamint a 2050-re és 2100-ra becsült értékek bázisid®szak értékeit®l vett százalékos
eltérése az 12. táblázatban látható. A táblázatban a 16 GCM-re és 37 állomásra vo-
natkozó átlagértékek szerepelnek. A vízháztartás összetev®i mellett feltüntettük az évi
középh®mérséklet és csapadékösszeg prognosztizált változását is. Az eredmények az
éghajlat szárazabbá válását mutatják. Becsléseink szerint a PET 7-10 %-al, valamint
11-21 %-al növekszik 2050-re és 2100-ra. Az ET a korlátozott vízellátottságnak köszön-
het®en nem követi a PET tendenciáját, növekedése minimális. Meg kell jegyezni, hogy
a növényzet várható vízszükségletét nem csak a h®mérséklet megváltozása, hanem töb-
bek között a légköri széndioxid koncentráció és a leveg® nedvességtartalma is jelent®sen
befolyásolni fogja (Antal, 2003b), de e tényez®k nem szerepelnek a Thornthwaite-féle
modellben. A PET és az ET különbségének növekedésével a vízhiány is n®. Ez a növe-
kedés igen jelent®s, 2050-re ill. 2100-ra eléri a 22-31 ill. a 43-73 %-ot is. A téli víztöbblet
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12. táblázat. Az évi középh®mérséklet, évi csapadékösszeg és a vízmérleg-összetev®k ma-
gyarországi átlagának változása az 1951 - 1990 bázisid®szakhoz képest a négy f® emissziós
szcenárió alapján. A táblázatban szerepl® értékek 16 GCM és 37 állomás adatai alapján
számított értékek átlagát mutatják.

T P PET ET θ S D

1951-1990 10,1 ◦C 594 mm 659 mm 512 mm 78 % 83 mm 147 mm
Szcenáriók Változás a bázisid®szakhoz képest
2050 A1 1.9 ◦C -2.1 mm 9,5 % 3,5 % -6,6 % -24,1 % 30,5 %
2050 A2 1.9 ◦C -2.2 mm 9,6 % 3,5 % -6,7 % -24,3 % 30,9 %
2050 B1 1.4 ◦C -1.6 mm 7,1 % 2,7 % -4,9 % -18,5 % 22,4 %
2050 B2 1.6 ◦C -1.7 mm 7,9 % 2,9 % -5,5 % -20,3 % 25,0 %
2100 A1 2.8 ◦C -1.8 mm 14,9 % 5,2 % -10,1 % -34,1 % 48,6 %
2100 A2 3.8 ◦C -4.2 mm 20,9 % 6,1 % -14,5 % -42,8 % 72,5%
2100 B1 2.2 ◦C -2.5 mm 11,5 % 4,1 % -8,0 % -28,2 % 37,3 %
2100 B2 2.5 ◦C -2.8 mm 13,1 % 4,5 % -9,1 % -31,3 % 43,0 %

is jelent®s mérték¶ változást, 19-24 és 28-43 %-os csökkenést mutat a század közepére
valamint a végére. A S ilyen nagymérték¶ csökkenése azért is �gyelemreméltó, mert
az éghajlati szcenáriók szerint a téli hónapokban a csapadék növekedése várható. A θ

esetében mérsékeltebb, de továbbra is jelent®s 5-7 %-os, valamint 8-15%-os csökkenést
kaptunk 2050-re és 2100-ra. A vízmérleg-összetev®k becsült változásainak tendenciái
nagyrészt összhangban vannak az eddigi hazai vizsgálatok eredményeivel (pl. Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégia, 2008; Globális klímaváltozás program, 2006; Antal, 2003b).
A tényleges párolgás esetén azonban az eddigi hazai becslések a változás irányát te-
kintve nem egységesek.

Hidroklíma körzetek

A hidroklíma körzetek magyarországi eloszlása az 1901-1950 és az 1951-1990 id®-
szakban a 23. ábrán látható. Az ábrán a Thornthwaite-féle klímaképlet els® és har-
madik, hidroklímára vonatkozó bet¶jelét tüntettük fel. A múlt század els® és második
felére vonatkozó térképeket összehasonlítva jelent®s különbségeket vehetünk észre. A
legnagyobb különbség az eltér® térbeli felbontásból adódik. Az 1901-1950 (23. a. ábra)
id®szak hidroklíma térképét 125, míg az 1951-1990 (23. b. ábra) id®szakét csak 37 állo-
más adatai alapján készítettük. A legfontosabb különbség az, hogy az utóbbi térképen
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hiányoznak a magasabban fekv® állomások az Északi-Középhegység, a Bakony és a
Mecsek térségéb®l. Az alacsonyabban fekv® területeken is kevesebb az állomás, így a
hidroklíma mezoskálájú változatosságáról már kevesebb információnk van, mint a múlt
század els® felére vonatkozó id®szakban (lásd pl. a Dunakanyar környezetét).

A felbontásbeli különbségek mellett láthatóak a klíma szárazabbá válásának jelei is.
A szárazabb éghajlatnak köszönhet®, hogy az északkeleti országrészben több helyen C2-
r®l C1-re változott a hidroklíma. Hasonló változásokat �gyelhetünk meg a Kisalföldön,
ill. Baja környékén. A humid (B1) hidroklíma visszahúzódása is meg�gyelhet® az
ország délnyugati részén. Ugyanakkor vannak állomások, ahol épp ellenkez® irányú
változásokat �gyelhetünk meg, pl. Tatabánya vagy Sopronhorpács környékén.

Magyarország Thornthwaite-féle hidroklíma körzeteinek 2050-re és 2100-ra becsült
eloszlása a 24. ábrán látható. A klímaképleteket a legmarkánsabb változásokat mutató
SRES A2 klímaszcenárió és a vízmérleg összetev®k 16 GCM-re vonatkozó átlaga alap-
ján határoztuk meg. A bázisid®szakra (23. b. ábra) és 2050-re (24. a. ábra) becsült
hidroklímák területi eloszlását összehasonlítva észrevehetjük, hogy 2050-re megjelenik
a szemiarid (D) hidroklíma az Alföldön. Ugyanakkor elt¶nik a humid (B) hidroklíma
az ország területér®l. Berényi (1943) szerint a Thornthwaite-féle B hidroklíma a bük-
kösök éghajlatának felel meg. Meg kell jegyezni azonban, hogy a a felhasznált adatbá-
zisban nincs olyan állomás, mely a hegységeink területére esne, így pl. a Mátra vagy
a Bükk térségér®l nincs becslésünk. A humid hidroklíma elt¶nése mellett az ország
legnagyobb részében a száraz szubhumid (C1) típusú klíma válik uralkodóvá, amely
a bázisid®szakban az Alföld szárazabb területeire volt jellemz®. A változások a Du-
nántúlon a legmarkánsabbak. Látható, hogy a nedves szubhumid típusú klíma elt¶nik
az Észak-Dunántúl térségéb®l, és csak a DNY-i országrészben marad meg. Az Alföld
homokos területein ugyanakkor néhány helyen (Baja és Nyíregyháza környékén) a téli
víztöbbletnek köszönhet®en megmarad a C1, s típusú hidroklíma.

A 2100-ra becsült hidroklíma területi eloszlása szerint (24. b. ábra) az ország
középs® területein a szemiarid (D) hidroklíma válik uralkodóvá, amely átnyúlik egészen
a Dunántúl alföldi területeire is. A nedves szubhumid hidroklíma egy egészen vékony
sávra szorul vissza a DNY-i országrészben. Ugyanakkor a téli víztöbblet hatása a
hidroklíma alakításában még helyenként meg�gyelhet® a homokos területeken, így pl.
Baja és Nyíregyháza állomásokon a klímaképlet második bet¶jele s marad.
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23. ábra. Magyarország Thornthwaite-féle hidroklíma körzetei az 1901-1950 (a), valamint az
1951-1990 (b) id®szakban.
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24. ábra. Magyarország Thornthwaite-féle hidroklíma körzetei 2050-ben (a) és 2100-ban (b)
az A2 szcenárió alapján.
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Vízmérleg-összetev®k

A vízmérleg-összetev®k 2050-re és 2100-ra becsült változásait az SRES A2 szcená-
riója alapján elemeztük. A 16 GCM-re vonatkozó P -T adatsorok alapján számított
vízháztartási összetev®k átlagát vizsgáltuk. A Thornthwaite-féle potenciális párolgás
évi összege az 1951-1990 bázisid®szakban, valamint a 2050-re és 2100-ra becsült vál-
tozásai a 25. ábrán láthatóak. Az ábrán a PET bázisid®szaktól vett eltéréseit (mm)
ábrázoltuk. Thornthwaite módszere a potenciális párolgást általában alulbecsüli. A
Thornthwaite módszerével számított PET h®mérséklet függvényében történ® változása
nemlineáris (McKenney and Rosenberg, 1993). Legnagyobb értékei (25. a. ábra) és a
legnagyobb változásai (25. b. és c. ábra) is az Alföldön �gyelhet®k meg. Becsléseink
szerint évi összege 2050-re 60-70 mm-rel, míg 2100-ra 130-150 mm-rel n®.

A tényleges párolgás évi összege az 1951-1990 bázisid®szakban, valamint 2050-re és
2100-ra becsült változásai (mm) a 26. ábrán láthatóak. Az ET bázisid®szakra kapott
területi eloszlása (26. a. ábra) hasonló az 1901-1950 id®szak területi eloszlásához (16.
ábra), azonban a korábbi id®szakban a térbeli felbontás jelent®sen nagyobb. Az ET

értékek becsléseink szerint az el®ttünk álló évszázadban mindenütt n®nek (26. b. c.
ábra), ám a változások abszolút értékei kicsik: 2050-re 5-30 mm, 2100-ra 10-60 mm.
A legnagyobb növekedés a NY-DNY-i országrészben �gyelhet® meg. A legkisebb mér-
ték¶ növekedés a homokos területeken (Kiskunság, Nyírség, Küls®-Somogy) és az Alföld
csapadékban legszegényebb, középs® részén tapasztalható. A tényleges párolgás növe-
kedését els®sorban a csapadékellátottság korlátozza, de a változás területi eloszlására
hatással van a talaj �zikai félesége is. A homokos területeken tapasztalható minimum a
talajok kis víztartóképességének köszönhet®, aminek következtében a téli csapadéknak
csak egy része képes raktározódni. A kötöttebb talajok hatása is észrevehet® a 2100-ra
becsült értékeken, pl. a kötöttebb, agyagos talajú Körösök vidékén és a Békési lösz-
háton (vályog) nagyobb növekedést �gyelhetünk meg a környez® területekhez képest.
A homokkal ellentétben ezek a talajok a téli csapadéknak nagyobb hányadát képesek
elraktározni, melynek jelent®s része a melegebb és szárazabb éghajlatnak köszönhet®en
el is párolog.

A talaj nedvességtartalma a növekv® vízszükségletet nem képes kielégíteni, ezért
az ET -PET különbségét jelent® vízhiány is jelent®sen megnövekszik. A vízhiány évi
összege az 1951-1990 bázisid®szakban, valamint a 2050-re és 2100-ra becsült változásai
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25. ábra. A Thornthwaite-féle potenciális párolgás évi összege az 1951-1990 bázisid®szakban
(a), valamint az A2 szcenárió alapján 2050-re (b) és 2100-ra (c) becsült változásai (mm).
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26. ábra. A Thornthwaite módszerével számított tényleges párolgás évi összege az 1951-
1990 bázisid®szakban (a), valamint az A2 szcenárió alapján 2050-re (b) és 2100-ra (c) becsült
változásai (mm).
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(mm) a 27. ábrán láthatóak. A vízhiány területi eloszlása a bázisid®szakban (27. a.
ábra) ellentétes képet mutat az ET területi eloszlásával. Ahol az ET értékek kisebbek,
ott a D értékek nagyobbak (Alföld). Ahol pedig az ET értékek nagyobbak (DNY -i
országrész), ott a D értékek a legkisebbek. A vízhiány évi összege a bázisid®szakban
40-220 mm, a legnagyobb értékek a Duna-Tisza közén és a Nyírségben jelentkeznek.
A vízhiány becsült növekedése az Alföldön a legnagyobb: 2050-re 45-60 mm, 2100-ra
100-140 mm. Mindez az Alföld aszályosságának nagyfokú növekedését mutatja. Saj-
nálatos módon a legnagyobb növekedést azokon a területeken �gyelhetjük meg, ahol
már a bázisid®szakban is a legnagyobbak voltak az értékek. Ezek a területek az Alföld
homokos vidékei: a Kiskunság, és a Nyírség, valamint a legkisebb csapadékellátottság-
gal jellemezhet® Körös-Tisza-vidék. A vízhiány becsült változása abszolút értékben az
Alpokalján a legkisebb. 2050-re 20-40 mm, 2100-ra 80-100 mm, de ez utóbbi értékek
is közel 100 %-os növekedést jelentenek a bázisid®szakhoz képest.

A víztöbblet évi összege az 1951-1990 bázisid®szakban, valamint a 2050-re és 2100-
ra becsült változásai (mm) a 28. ábrán láthatóak. A víztöbbletben legszegényebb
területeink a Tisza és a Duna völgyének középs® részén találhatók, míg a legnagyobb
S értékeket a DNY-i országrészben �gyelhetjük meg (28. a. ábra). A téli csapadék-
mennyiség várható növekedése ellenére becsléseink szerint a század közepére és végére
az országban várhatóan mindenütt csökkenni fog a víztöbblet értéke. Az S várható
csökkenése 10-30 mm 2050-re és 20-60 mm 2100-ra. A csökkenés nagyrészt annak
köszönhet®, hogy a nagyobb párolgás és a kisebb nyári csapadékmennyiség miatt a ta-
lajok nedvességtartalma nagyobb mértékben csökken a tenyészid®szakban. Az abszolút
értékben legkisebb csökkenést az Alföld homokos és legcsapadékszegényebb területein
�gyelhetjük meg. A Tiszazug környezetében feltehet®en azért kicsi az S értékének csök-
kenése, mert már a bázisid®szakban is nagyon kis S értékek alakultak ki (28. a. ábra).
A homokos területeken az ok ett®l eltér® lehet. A kis vízkapacitású talajok könnyebben
feltölt®dnek, így a pozitív téli vízmérleg következtében hamar víztöbblet keletkezik. Az
S értékében a legnagyobb csökkenést az Alpokalján és a Dél-Dunántúlon �gyelhetjük
meg (28. b. és c. ábra), ahol még számottev® víztöbblet van a bázisid®szakban.

A talaj diszponibilis vízkészletének évi átlaga (a hasznos vízkészlet százalékában)
az 1951-1990 bázisid®szakban, valamint a 2050-re és 2100-ra becsült változásai (szá-
zalékpont) a 29. ábrán láthatóak. A bázisid®szakban a legnagyobb értékeket Vas és
Zala megyében, a legkisebb értékeket pedig az Alföld középs® területein, a Duna-Tisza
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27. ábra. A Thornthwaite módszerével számított vízhiány évi összege az 1951-1990 bázis-
id®szakban (a), valamint valamint az A2 szcenárió alapján 2050-re (b) és 2100-ra (c) becsült
változásai (mm).
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28. ábra. A Thornthwaite módszerével számított víztöbblet évi összege az 1951-1990 bázis-
id®szakban (a), valamint valamint az A2 szcenárió alapján 2050-re (b) és 2100-ra (c) becsült
változásai (mm).
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közének déli részén és a Nyírségben �gyelhetjük meg. A talaj diszponibilis vízkész-
letének 2050-re és 2100-ra becsült változása mindenütt negatív, 2050-re 2-6, 2100-ra
pedig 8-12%-os csökkenést kaptunk. A θ értékében bekövetkez® változás területi el-
oszlása eltér a többi vízmérleg-összetev® területi eloszlásától. A θ változások területi
eloszlásában a talaj �zikai félesége nagyobb szerepet kap, ez különösen igaz a 2100-ra
becsült értékekre (29. c. ábra). A csökkenés mértéke a talajok textúrájának �no-
modásával n®. Nagyobb mérték¶ csökkenést a Tisza-völgyében, a Körösök vidékén,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és az Alpokalján �gyelhetünk meg. Az el®bbi három
vidéken a kötöttebb, agyagos vályog talajok, míg a Alpokalján a középkötött, vályog-
talajok dominálnak. Ez utóbbi területen meg�gyelt nagyobb mérték¶ csökkenéshez
hozzájárulhatott az is, hogy az Alpokalján a bázisid®szakban magas θ értékek voltak
jellemz®k. A legkisebb változások a homokos területeken (Kiskunság, Nyírség, Küls®-
Somogy) �gyelhet®k meg. A homok talajok télen telít®dnek, nyáron pedig csaknem
�kiürülnek�, a θ változása ezeken a területeken inkább az átmeneti évszakokban jelent®s.
Ezzel szemben a nagyobb víztartóképesség¶ talajokon a csökkenés minden évszakban
számottev®, feltehet®en ennek köszönhet®, hogy esetükben nagyobb az éves csökkenés.
Az eredmények megértése végett fontos megjegyezni, hogy számításainkat 1 m mély
talajra vonatkozóan végeztük. Nagyobb talajmélység esetén, mint amilyen pl. fás ve-
getáció esetén jellemz®, a homokos területeken is nagyobb θ változásokat �gyelhetnénk
meg, mivel ekkor nagyobb lenne a talajszelvény hasznos vízkapacitása.

A vízháztartási összetev®k bizonytalansága

A vízháztartási összetev®k változásának bizonytalanságát a különböz® modellek
alapján becsült értékek tartományának és gyakorisági eloszlásának az elemzésével vé-
geztük. Vizsgálatainkhoz kiválasztottuk a legmarkánsabb és legmérsékeltebb válto-
zásokat mutató A2 és B1 éghajlati szcenáriókat. A területi változatosság hatásának
vizsgálatához, két ellentétes talajtani és éghajlati adottságokkal rendelkez® állomást
választottunk ki. Az egyik kiválasztott állomásunk Lenti, amely hazánk többi részéhez
képest nedvesebb és h¶vösebb éghajlatú (évi csapadékösszege 795 mm, évi középh®mér-
séklete 9,6 ◦C) állomás, nagy víztartó képesség¶ (agyagos vályog) talajjal rendelkezik.
A másik állomás Baja, amely viszonylag száraz és meleg (évi csapadékösszeg: 585 mm,

évi középh®mérséklet 10,7 ◦C), kis víztartó képesség¶ (homok) talajon található.
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29. ábra. A Thornthwaite módszerével számított diszponibilis vízkészlet (%) évi átlaga az
1951-1990 bázisid®szakban (a), valamint az A2 szcenárió alapján 2050-re (b) és 2100-ra (c)
becsült változásai (százalékpont).
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30. ábra. A vízháztartási összetev®k Box-Whisker-plot diagramja Lenti állomáson. A 16
GCM alapján 2050-re és 2100-ra készített becslések minimumát, maximumát, valamint alsó
és fels® kvartilis értékeit ábrázoltuk az A2 és a B1 szcenárió alapján. A bázisid®szakra becsült
értékek mellett feltüntettük az 1901-1950 id®szak vízháztartási összetev®it is.
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31. ábra. A vízháztartási összetev®k Box-Whisker-plot diagramja Baja állomáson. A 16
GCM alapján 2050-re és 2100-ra készített becslések minimumát, maximumát, valamint alsó
és fels® kvartilis értékeit ábrázoltuk az A2 és a B1 szcenárió alapján. A bázisid®szakra becsült
értékek mellett feltüntettük az 1901-1950 id®szak vízháztartási összetev®it is.
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A vízháztartási összetev®k 16 GCM-re vonatkozó Box-Whisker-plot diagramjai Lenti
állomás esetén a 30., Baja állomás esetén a 31. ábrán láthatóak. A diagramokon a
becslések minimumát, maximumát alsó és fels® kvartilis értékeit (beszínezett tégla-
lapok alsó és fels® széle) láthatjuk. Az ábrákon feltüntettük a vízmérleg-összetev®k
bázisid®szakra és az 1901-1950 id®szakra vonatkozó értékeit is.

A múlt század els® és második felének vízmérleg összetev®i nagyrészt megegyeznek.
Számottev® különbséget csak a víztöbblet esetén �gyelhetünk meg, amelynek értéke a
múlt században mindkét állomáson kismértékben csökkent.

A 30. és 31. ábrán látható az is, hogy a különböz® GCM-ek a PET és a D esetében
konzisztens növekedést, míg a θ esetében konzisztens csökkenést eredményeznek. Az
ET és az S változásának iránya nem konzisztens a különböz® modellek szerint. Az ET

értéke nagyobb valószín¶séggel növekszik, de a modellek kevesebb mint negyede alapján
csökkenés valószín¶. Az S esetén a modellek többsége szerint csökkenés várható, de
néhány modell szerint minimális növekedés is bekövetkezhet a bázisid®szakhoz képest.

A modellek közötti különbségek nagyobbak, mint az el®rejelzett változások magy-
sága. A legnagyobb bizonytalanság az S esetén, míg a legkonzisztensebb becslés a
θ esetén látható. A víztöbblet és a vízhiány 2100-ra becsült értékeinek tartománya
mindkét állomáson meghaladhatja a bázisid®szak értékének 100 %-át.

Az emissziós szcenáriók közötti különbségek kisebbek, mint a modellek közötti kü-
lönbségek, a különböz® szcenáriókra vonatkozó becslések tartományai átfedik egymást.
A két állomásra becsült értékek közötti különbségek a θ, az ET és D esetében na-
gyobbak mint a várható változások nagysága. Ez a tény is arra világít rá, hogy a glo-
bális éghajlatváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatában fontos �gyelembe venni
a hidroklíma területi változatosságát, amelynek az egyik legfontosabb összetev®je a
talajtextúra.
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5. Következtetések és kitekintés
Az értekezésben a párolgás és a talaj hidro�zikai tulajdonságainak kapcsolatát vizs-
gáltuk. Három témakört elemeztünk: (1) a magyarországi talajok hidro�zikai tulaj-
donságait, (2) a talajnedvesség-tartalom becslését inverz mikrometeorológiai modell
alkalmazásával, (3) és Magyarország felszín közeli klímáját. A három témakört há-
rom esettanulmány keretében dolgoztuk fel. Ebben a fejezetben az esettanulmányok
közötti kapcsolatot ismertetjük, valamint a fenti célok megvalósítását szolgáló mód-
szerek fejl®dését, változását mutatjuk be. Továbbá ismertetjük a következtetéseinket
és kitekintést nyújtunk az alkalmazott módszerek korlátaival, lehetséges javításával és
fejlesztésével kapcsolatban.

A magyarországi talajok hidro�zikai tulajdonságainak vizsgálata során Clapp and
Hornberger (1978) és Rajkai (1988) Ψ (θ)-függvényeit hasonlítottuk össze homogén
és inhomogén területi eloszlású talajnedvesség-tartalom esetén. Meghatároztuk az
inhomogén területi eloszlású Ψ (θ)-függvényeket, majd a homogén és az inhomogén
Ψ (θ)-függvények közötti kapcsolatot elemeztük. Megjegyeztük, hogy az inhomogén
Ψ (θ)-függvények meghatározási módszere csak abban az esetben alkalmazható, ha a
talajnedvességtartalom területi eloszlását véletlenszer¶ hatások alakítják, azaz normá-
lis eloszlással modellezhet®, és az értékek szórása ismert. A talaj inhomogenitásának
hatását azonban más módszerekkel is vizsgálhatjuk. Ilyenek pl. a geostatisztikus mód-
szerek (Farkas és Rajkai, 2002), melyek lehet®séget adnak a talajnedvesség-tartalom
területi eloszlásának becslésére is. E módszerekhez azonban részletesen kell ismerni a
talaj hidro�zikai tulajdonságainak területi eloszlását is, melyek legpontosabban méré-
sekkel határozhatók meg.

A hidro�zikai vizsgálataink eredményeit a mikrometeorológiai modellben tervez-
tük felhasználni. A talajnedvesség-tartalom meghatározására szolgáló mikrometeoro-
lógiai modellek kezdeti vizsgálata során arról gy®z®dtünk meg, hogy a talajnedvesség-
tartalom becslés céljaira a Theta-DMPROG és a Psi-DMPROG (Ács et al., 2000a) mo-
dellek közül az el®bbi felel meg jobban (Drucza és mtsai., 2003). A Theta-DMPROG
a talaj hidro�zikai paramétereit, míg a Psi-DMPROG a talaj hidro�zikai függvényeit
használja. Mivel a vizsgált területen a talaj hidro�zikai paramétereinek mért értékei
rendelkezésünkre álltak, ezért az els® esettanulmány eredményeit - az eredeti elképze-
léseinkkel szemben - nem használtuk fel a mikrometeorológiai vizsgálatainkban.
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A második esettanulmányban egy, az agroklimatológiai mérési adatok felhasználá-
sán alapuló, a talajnedvesség-tartalom becslésére szolgáló mikrometeorológiai módszert
elemeztünk. Külön vizsgáltuk a módszer alkalmazhatóságát a talajnedvesség-tartalom
pillanatnyi értékeinek becslésére, majd ez alapján becsültünk havi átlagokat is. Ered-
ményeink alapján megállapítható, hogy az agroklimatológiai mérések eredményeinek
felhasználásán alapuló módszer nem alkalmas a talajnedvesség-tartalom pillanatnyi
értékeinek becslésére és évi menetének modellezésére. Ennek legf®bb oka az, hogy a
módszer a felszíni állapothatározóknak csak nagyon sz¶k tartományában alkalmazható,
és a pillanatnyi értékek becslése jelent®s szórást mutat. Mindezek ellenére az alkalmaz-
ható esetek gondos kiválogatásával becsülni tudtuk a talajnedvesség-tartalom 12 éves
havi átlagértékeit a Debreceni Agrometeorológiai Obszervatórium területén.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a talajnedvesség tartalom becslését csak
kell®en hosszú id®szakra vonatkozóan, az input adatok gondos feldolgozásával, és a
becslések mérési adatokkal történ® validálásával érdemes végezni. Ugyanakkor hosszabb
id®szakra vonatkozó talajnedvesség-tartalom mérések csak kevés helyen voltak az or-
szágban. Mindezen okok miatt a talajnedvesség-tartalom havi átlag értékeinek becslése
Magyarország területén mikrometeorológiai módszer(ek) alkalmazásával gyakorlatilag
kivitelezhetetlen feladat. Ezért Magyarország felszín közeli hidroklímájának vizsgála-
tában egy klasszikus klimatológiai módszert, Thornthwaite (1948) módszerét alkalmaz-
tuk. Ez a módszer a h®mérséklet és a csapadék havi értékei alapján becsüli - többek
között - a talajnedvesség-tartalmat is. A bemen® h®mérséklet és csapadék adatok
Magyarország területére vonatkozóan viszonylag nagy térbeli felbontásban rendelkezé-
sünkre álltak.

Thornthwaite eredeti módszerét kiegészítettük a felszín energiamérleg-összetev®inek
becslésével is. A vízmérleg-összetev®k számításában �gyelembe vettük a talajok hasz-
nos vízkészletét, amit talajtextúra adatok alapján becsültünk. Az eredményeinkben
bemutatott hidroklíma körzetek és vízmérleg-összetev®k abban különböznek az eddigi
hasonló munkák eredményeit®l, hogy a talaj hasznos vízkészletének meghatározásában
�gyelembe vettük a talajtextúrát és területi eloszlását.

A talajtextúrának a felszín közeli klímára gyakorolt hatását a Thornthwaite-féle
hidroklíma körzetek, valamint a víz- és energiamérleg-összetev®k alakulásán keresztül
vizsgáltuk. Eredményeink szerint a homokos talajok igen nagy hatással vannak a víz-
és energiamérleg-összetev®k területi eloszlására. E területeken nagyon nagy a szenzibi-
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lis h®áram, valamint kicsi a párolgás és a talajnedvesség-tartalom a nyári id®szakban.
Ereményeink alapján megállapítható, hogy a talajtextúra felszín közeli klímára gyako-
rolt hatása összemérhet® a domborzat és a légkör hatásával.

Eredményeink alapján is látható, hogy Thornthwaite módszere alkalmas Magyaror-
szág hidroklímájának mezoskálájú jellemzésére. Meg kell jegyezni, hogy más, klasszikus
klimatológiai módszerek, mint pl. Köppen (1900) módszere sokkal durvább felbontású
képet adnak Magyarország éghajlatáról. Ugyanakkor fontos kihangsúlyoznunk azt is,
hogy a becsléseink alapjául szolgáló 125 állomás még nem biztosít elég nagy területi
felbontást a hidroklíma tényleges területi változatosságának bemutatására. Ez különös
tekintettel igaz a talajtulajdonságokra (lásd. Stollár et al., 1990), melyek mikroksálájú
változatossága számottev® lehet. A talajtulajdonságok területi változatosságának ha-
tását jobban érzékeltetné egy nagyobb felbontású, pl. egy kell®en �nom rácshálózatra
végzett számítás. A víz- és energiamérleg-összetev®k becslése a modell id®léptékének
a �nomításával is javítható lenne. Ebben az esetben, természetesen, napi h®mérséklet
és csapadék adatokra lenne szükség.

Megvizsgáltuk Magyarország hidroklímájának változását a XX. és XXI. században.
A XXI. századra vonatkozó vizsgálatainkat a regionális éghajlati forgatókönyvek (Bar-
tholy et al., 2004) alapján végeztük. Becsléseink azt mutatják, hogy Magyarország
hidroklímája a XXI. században várhatóan jelent®sen szárazabbá válik. A vízmérleg
összetev®k változásának nagyságát, irányát és területi eloszlását nagymértékben befo-
lyásolja a talaj �zikai félesége. Megállapítható, hogy a talajtextúrának a hidroklímára
gyakorolt hatása - a XXI. században is - összemérhet® a csapadék és a h®mérséklet
megváltozásával kapcsolatos hatásokkal. Fontos kiemelnünk, hogy Magyarország terü-
letén a h®mérséklet és a csapadékmennyiség megváltozását homogénnek vettük. Ennek
is köszönhet®en tudtuk kimutatni a talajtextúra hatását a vízmérleg-összetev®k XXI.
századi változásaiban. A hidroklíma jöv®beni területi eloszlásáról helyesebb becslést
a regionális klímamodellek h®mérséklet és csapadékmez®i (lásd Bartholy et al., 2007)
alapján lehetne végezni.
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Függelék

13. táblázat. A felszín növényi paramétereinek meg�gyelt havi jellemz® értékei Debrecenben
1974-1986 közötti (Szász szóbeli közlés).

Hónap COV LAI GLF

1 0,6 0,3 0,6
2 0,6 0,3 0,6
3 0,9 0,3 0,9
4 0,9 0,4 0,9
5 0,9 0,5 0,9
6 0,8 0,4 0,9
7 0,8 0,4 0,8
8 0,7 0,3 0,7
9 0,6 0,3 0,7
10 0,6 0,3 0,6
11 0,6 0,3 0,6
12 0,6 0,3 0,6
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14. táblázat. A felszín növényi paramétereinek értékei 1974-1986 között a Debreceni Agro-
meteorológiai Obszervatórium területén.

1974 1975 1976 1977 1978
Hónap COV LAI GLF COV LAI GLF COV LAI GLF COV LAI GLF COV LAI GLF

3 0,7 0,9 1,0 0,6 0,3 0,6 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 0,3 0,6
4 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5 1,0 1,0 0,9 0,7 0,9 0,8 0,8 1,0 0,9 0,6 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9
6 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9
8 0,4 0,7 0,6 0,5 0,9 0,8 0,5 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9
9 0,2 0,7 0,7 0,4 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8
10 0,8 0,7 0,8 0,3 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8

1979 1980 1981 1982
Hónap COV LAI GLF COV LAI GLF COV LAI GLF COV LAI GLF

3 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 1,0
4 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 0,8 0,7 1,0 1,0 0,8
5 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8
6 0,8 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 1,0 0,8 0,9 1,0 0,8
7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8
8 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8
9 0,2 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,2 0,7 0,7
10 0,3 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8

1983 1984 1985 1986
Hónap COV LAI GLF COV LAI GLF COV LAI GLF COV LAI GLF

3 0,8 0,9 1,0 0,6 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 1,0
4 1,0 1,0 1,0 0,8 1,4 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0
5 0,9 1,0 0,9 0,8 1,4 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9
6 0,9 0,9 0,9 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8
7 0,7 0,9 0,9 0,7 1,2 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8
8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 1,0 0,9 0,7 0,7 0,8
9 0,6 0,7 0,8 0,2 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 0,2 0,7 0,7
10 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,2 0,7 0,8
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