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1. Bevezetés

A szárazföldi felszín párolgása a felszín víz- és energiamérlegének az egyik legfontosabb
összetev®je. Értéke közvetlenül nem mérhet®, ezért becslésére különböz® modellek alkal-
mazása szükséges. A modellek az alkalmazott skálatartományok szerint két f® csoportra
oszthatók. A felszín anyag- és energiaátviteli folyamatainak mikroskálán történ® model-
lezése lehet®séget ad a párolgás �zikai alapú becslésére. A mikrometeorológiai modellezés
mezo- vagy makroskálájú kiterjesztéséhez azonban bonyolult felskálázási eljárásokra van
szükség. E felskálázási eljárások alkalmazásához nagy felbontásban kell ismernünk a fel-
szín tulajdonságait.

Az alkalmazások másik fontos csoportja a makroskálára vonatkozik. A makroskálájú
vizsgálatokban a párolgást gyakran egyszer¶ empirikus összefüggések alapján - mell®zve
a �zikai folyamatok leírását- jellemzik. E tanulmányban mindkét skálatartományon vizs-
gáltuk a párolgás és a talaj vízháztartási tulajdonságait.

A talaj víztartó képességét leíró függvények (Ψ (θ)-függvény, Ψ a talaj nedvességpoten-
ciálja vagy a talaj víztartó képessége, θ a talaj nedvességtartalma) a mikrometeorológiai
modellek szerves részét képezik. Hazánkban a mikrometeorológiai alkalmazásokban Clapp
and Hornberger (1978) Ψ (θ)-parametrizációja honosodott meg, annak ellenére, hogy az
amerikai egyesült államokbeli talajokra vonatkozik. Ugyanakkor a hazai talaj�zikai al-
kalmazásokban Rajkai (1988) parametrizációja terjedt el. A két parametrizáció összeha-
sonlító vizsgálata mindeddig nem történt meg. Ezért értekezésem I. esettanulmányának
célja a Clapp and Hornberger (1978) és a Rajkai (1988) Ψ (θ)-parametrizációk összeha-
sonlítása. A parametrizációkat homogén és inhomogén területi eloszlású talajnedvesség-
tartalom esetén vizsgáltuk, majd elemeztük a homogén és az inhomogén területi eloszlású
Ψ (θ)- függvények közötti kapcsolatot is.

A párolgás alakulásában az egyik legfontosabb tényez® a talaj nedvességtartalma. A
talajnedvesség-tartalom rendszeres és közvetlen mérése id®igényes, és többnyire gyakor-
lati nehézségekbe ütköz® feladat. Ezért a talajnedvesség-tartalom becslésére modelleket is
alkalmaznak. A felszín energiamérlegének modellezésén alapuló eljárások egyik fontos be-
men® állapothatározója a felszíni h®mérséklet. Ez manapság leggyakrabban távérzékelési
eljárásokkal becsülhet®. Ugyanakkor a hazai Agrometeorológiai Obszervatóriumokban és
klímaállomásokon a standard meteorológiai adatok mellett a talaj felszíni rétegének h®-
mérsékletét is mérik. Ezen adatok alapján a felszín h®mérséklete is becsülhet®. A hazai
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gyakorlatból mindeddig hiányoztak azok a talajnedvesség becslésére szolgáló mikromete-
orológiai módszerek, melyek a hazai Agrometeorológiai Obszervatóriumok vagy klimato-
lógiai állomások adatainak felhasználásán alapulnának. Ezért az értekezés II. esettanul-
mányában azt vizsgáltuk, hogy mennyire alkalmas egy általunk szerkesztett, az agrokli-
matológiai adatsorok felhasználásán alapuló mikrometeorológiai modell a talajnedvesség-
tartalom becslésére.

Magyarország víz- és energiaháztartását jellemz® klimatológiai tanulmányok minded-
dig nem, vagy csak korlátozott mértékben vették �gyelembe a talaj �zikai féleségét. Át-
fogó elemzés a talaj �zikai féleségének a felszín víz- és energiamérleg összetev®ire gyakorolt
hatásáról mindeddig nem készült. Emelett a globális éghajlatváltozás Magyarország hid-
roklímájára gyakorolt hatása - f®leg a talaj hidro�zikai tulajdonságainak számításba vétele
alapján - kevésbé ismert. A III. esettanulmánnyal e hiányokat szeretnénk pótolni. Vizs-
gálatainkat egy klasszikus hidroklíma osztályozási módszer, a Thornthwaite-féle (1948)
módszer adaptálásával és kib®vítésével végeztük. Ebben az esettanulmányban a céljaink
a következ®k voltak:

• A Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek meghatározása,

• a felszíni energiamérleg-összetev®k és a talajnedvesség-tartalom klimatológiai érté-
keinek becslése Magyarország területén,

• a Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek és az energiamérleg-összetev®k kapcsolatá-
nak vizsgálata,

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

• a Thornthwaite-féle hidroklíma körzetek és a vízmérleg összetev®k változásának vizs-
gálata a XX. és a XXI. században.

Kutatásainkat az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA, T043695 projekt) és a
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (NKFP-3A/0006/2002 projekt) is támogatta.
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2. Alkalmazott vizsgálati módszerek

Clapp and Hornberger (1978) és Rajkai (1988) parametrizációját homogén és inhomo-
gén területi eloszlású talajnedvesség-tartalom esetén hasonlítottuk össze. Az inhomogén
területi eloszlású talajnedvesség-tartalmat normális eloszlással szimuláltuk. Az inhomo-
gén területi eloszlású Ψ (θ)-függvényeket a Ψ s¶r¶ségfüggvénye alapján becsültük. Végül
elemeztük a homogén és az inhomogén területi eloszlású Ψ (θ)-függvények közötti kapcso-
latot. Mivel ezeket a függvényeket minden egyes talajtextúrára külön-külön kell meghatá-
rozni, összehasonlítottuk a magyarországi és az amerikai egyesült államokbeli talajtextúra
osztályokat is. Összehasonlító vizsgálatunkban nem az egyes parametrizációk jóságának
a megítélése volt a cél, hanem a parametrizációk közötti eltérések vizsgálata.

A talajnedvesség-tartalom becslését a DMPROG (D iagnostic M odel of Progsurf) (Ács
et al., 2000) modell inverz alkalmazásával végeztük. A modell a felszín energiamérleg-
egyenletét oldja meg. Az inverz alkalmazásban a felszín h®mérsékletét becsüljük, ami nagy
mértékben függ a talaj nedvességtartalmától is. Számításainkban azt a talajnedvesség-
tartalom értéket kerestük, amely esetén a becsült és a mért felszíni h®mérséklet meg-
egyezik. Vizsgálatainkban a Debreceni Agrometeorológiai Obszervatórium mérési ada-
tait használtuk fel. Az adatok az 1974-1986 közötti id®szakra, 12 UTC f®terminusra,
és f¶felszínre vonatkoznak. A felszính®mérsékletet a felszíni rétegekben mért talajh®-
mérsékletek lineáris extrapolációjával becsültük. A talajnedvesség-tartalom becslésének
validálásához a 0-20 cm-es talajrétegek mért talajnedvesség-tartalom értékeit használ-
tuk fel. A napi talajnedvesség-tartalom adatokat lineáris interpolációval állítottuk el® a
heti rendszerességgel mért értékekb®l. Megvizsgáltuk, hogy mennyire alkalmas a módszer
a talajnedvesség-tartalom meghatározására. Majd a talajnedvesség-tartalom pillanatnyi
értékeit becsültük, végül meghatároztuk a mérési id®szakra vonatkozó átlagos havi érté-
keket.

Magyarország felszín közeli klímáját Thornthwaite (1948) módszerével vizsgáltuk. A
módszer magába foglalja a felszín vízmérleg-összetev®inek számítását, és a vízmérleg-
összetev®k értékei alapján az éghajlati képletek meghatározását. A vízmérleg-összetev®ket
az 1 m-es mélység¶ talajszelvényre vonatkozó csöbör modellel szimuláltuk. A számítá-
sok során �gyelembe vettük a talajok hasznos vízkészletét, amit a talaj �zikai félesége
alapján becsültünk. A talaj �zikai féleségét homogénnek tekintettük az 1 m-es talaj-
szelvényben. A modellt kiegészítettük az energiamérleg legfontosabb összetev®inek: a
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globálsugárzás, a sugárzási egyenleg, a szenzibilis h®áram és a talajh®áram számításá-
val is. A szenzibilis h®áramot a felszín energiamérlegének maradék tagjaként becsültük.
A víz- és energiamérleg-összetev®k becsült értékei klimatikus referenciaterületre (rövidre
nyírt f¶felszín) vonatkoznak. Vizsgálatainkat az 1901-1950 és az 1951-1990 közötti id®-
szak h®mérséklet és csapadék, valamint az 1901-1950 id®szak napfénytartam adatai alap-
ján végeztük. A globális éghajlatváltozás Magyarország hidroklímájára gyakorolt hatását
Bartholy et al. (2004) munkájában ismertetett, hazánk területére vonatkozó regionális
éghajlati forgatókönyvek alapján becsültük. A regionális éghajlati forgatókönyvek a h®-
mérséklet és a csapadék változását becsülik 2050-re és 2100-ra 16 Globális Cirkulációs
Modell (GCM) eredményei és az IPCC 4 f® emissziós szcenáriócsaládja (IPCC, 2001)
alapján. Vizsgálatainkban azt a feltevést alkalmaztuk, hogy Magyarországon az éghajlati
forgatókönyvekben becsült h®mérséklet és csapadék anomáliák területi eloszlása homogén-
nek tekinthet®, valamint, hogy a Thornthwaite-féle potenciális párolgás becsl® módszer a
megváltozott éghajlat esetén is alkalmazható.

3. Új eredmények és következtetések
Az új eredményeket minden egyes esettanulmányra vonatkozóan külön-külön fogjuk be-
mutatni.
A talaj víztartó képességének vizsgálata (I. esettanulmány)

1. Clapp and Hornberger (1978) és Rajkai (1988) Ψ (θ)-parametrizációi közötti eltéré-
sek az agyag �zikai féleség esetén, a száraz viszonyokban a legnagyobbak.

2. Clapp and Hornberger parametrizációja nagyfokú érzékenységet mutat a talajned-
vesség-tartalom területi eloszlására. Az inhomogén és a homogén Clapp and Hornber-
ger-féle Ψ (θ)-függvények közötti eltérések, a száraz és a mérsékelten nedves tartomá-
nyokban a legnagyobbak. Rajkai parametrizációja nem érzékeny a talajnedvesség-
tartalom területi eloszlására.

3. Számszer¶sítettük az inhomogén és a homogén Ψ (θ)-függvények közötti kapcsolato-
kat a Rajkai és a Clapp and Hornberger-féle parametrizációkra és a f®bb �zikai ta-
lajféleségekre vonatkozóan. Az eredmények a talaj vízháztartásának vizsgálatában,
valamint a talaj és légkör közötti kölcsönhatások modellezésében hasznosíthatók.
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A talajnedvesség-tartalom becslése mikrometeorológiai módszerrel (II. esettanulmány)

1. A talaj nedvességtartalmának becslésére szolgáló mikrometeorológiai módszer si-
keres alkalmazásához szükséges feltételek viszonylag ritkán teljesülnek. A modell
er®sen labilis rétegz®dés, derült vagy kissé felh®s égbolt és er®s globálsugárzás ese-
tén, valamint a szabadföldi- és a hervadásponti talajnedvesség-tartalom közé es®
nedvességi tartományban ad csak elfogadható becslést.

2. A modell a talajnedvesség-tartalom pillanatnyi értékeit jelent®s szórással becsüli. A
becsült és a mért értékek mérési id®szakra vonatkozó havi átlagai jó megegyezést
mutatnak.

3. A módszer alkalmas a mér®hely adatain végzett validálás után az agrometeorológiai
állomások éghajlati karakterisztikáinak - így pl. a talajnedvesség-tartalom, párolgás
és a szenzibilis h®áram - vizsgálatára.

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

1. A Thornthwaite módszerével számított tényleges párolgás évi összegének területi
eloszlása eltér a korábbi tanulmányokban közzétett eredményekhez képest, ami je-
lent®s részben annak tulajdonítható, hogy a becslést a talajtextúra területi eloszlá-
sának számításba vételével készítettük.

2. A Thornthwaite módszerével becsült tényleges párolgás júliusi értékeinek területi
eloszlása a talajtextúra területi eloszlásával mutat hasonlóságot. A talajnedvesség-
tartalom havi átlagainak alakulásában a talajtextúra hatása a tavaszi és a nyári
id®szakban a legjelent®sebb. Ebben az id®szakban a homok talajok jelent®sen szá-
razabbak a környez® területekhez képest.

3. A talajtextúra hatása a felszín víz- és energiamérleg összetev®i közül a szenzibilis
h®áram területi eloszlásában a legjelent®sebb. A nyári id®szakban a Duna-Tisza
közének homokos területein a becsült szenzibilis h®áram értékek számottev®en na-
gyobbak a környez® vidékek értékeihez képest.

4. A Thornthwaite módszerével becsült víz- és energiamérleg-összetev®k területi elosz-
lását illet®en a homok talajok rendelkeznek a legjelent®sebb hatással. A homok
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talajok esetében a nyári id®szakban igen nagy szenzibilis h®áram, kicsi párolgás és
talajnedvesség-tartalom értékeket becsültünk.

5. Magyarország Thornthwaite-féle hidroklíma körzeteinek a XX. században modelle-
zett változása az ország egyes részein az éghajlat szárazabbá válását mutatja.

6. A globális éghajlatváltozás Magyarország hidroklímájára gyakorolt hatásának vizs-
gálatában Thornthwaite módszerét alkalmaztuk. A Thornthwaite-féle modell ilyen
célú alkalmazása Magyarországon újdonság jelleg¶. Ki kell hangsúlyozni azt is,
hogy ezek, a jöv® hidroklímájára vonatkozó eredmények csak �becslések�, ugyanis
validálásukra - természetesen - nincs lehet®ségünk. Becsléseink azt mutatják, hogy
2050-ben, a legmarkánsabb változásokat mutató A2 szcenárió szerint az ország sík
és dombvidéki területeir®l várhatóan hiányozni fog a Thornthwaite-féle humid (B1)
hidroklíma. Ugyanakkor a szemiarid (D) hidroklíma megjelenése valószín¶, amely
2100-ra várhatóan uralkodóvá válik az ország középs® részén.

7. A vízmérleg-összetev®k Thornthwaite módszerével becsült változása azt mutatja,
hogy Magyarország hidroklímája a XXI. században várhatóan jelent®sen szárazabbá
válik. A potenciális párolgás (PET ) és a vízhiány (D) évi összegének jelent®s növe-
kedése, a talajnedvesség-tartalom (θ) évi átlagának és a víztöbblet (S) évi összegének
jelent®s csökkenése valószín¶. A tényleges párolgás (ET ) esetén kismérték¶ növe-
kedés valószín¶síthet®, de a változás iránya a különböz® GCM-ek, talajtípusok és
emissziós szcenáriók esetén nem konzisztens. A becsült változás mértéke 2100-ban
a PET esetén 11-21%, az ET esetén 4-6%, a D esetén 37-73%, az S esetén −28

- −43%, és a θ esetén −8 - −15 % között alakul a különböz® emissziós szcenáriók
szerint. Az értékek 16 GCM és 37 klímaállomás adatai alapján becsült vízmérleg-
összetev®k átlagát mutatják.

Magyarország felszín közeli klímájának jellemzését eredetileg mikrometeorológiai mód-
szer(ek) alkalmazásával képzeltük el. Eredményeink és elemzéseink alapján ugyanak-
kor megállapítottuk, hogy a mikrometeorológiai módszer nem alkalmazható sikeresen a
talajnedvesség-tartalom és az energiamérleg-összetev®k területi értékeinek becslésére Ma-
gyarországon. Ennek oka els®sorban a felskálázáshoz szükséges input adatok hiányában és
a módszer korlátozott alkalmazhatóságában van. Ezért Magyarország felszín közeli klímá-
jának vizsgálatában egy klasszikus klimatológiai módszert, a Thornthwaite-féle módszert
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alkalmaztuk. E klimatológiai alkalmazás eredményei alapján nyilvánvaló, hogy Magyaror-
szág felszín közeli klímájának mezoskálájú jellemzésében a talaj hidro�zikai tulajdonsága-
inak számításba vétele nélkülözhetetlen. Ezek fontossága ugyanis összemérhet® a légköri
és a domborzati tényez®k fontosságával egyaránt.
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