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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A kutatás két fő részből áll: a tó-, illetve a területi párolgás becslésének pontosításából.  

A tópárolgás becslése két alapegyenleten nyugszik: a Priestley-Taylor által definiált nedves-
környezeti párolgáson és a Penman-féle potenciális párolgáson. A becslés alapját a nedves 
környezeti párolgás és a Penman-párolgás értékének súlyozása képezi úgy, hogy a 
vízmérlegből kapott tópárolgásokat a súlyozásos egyenlet optimálisan közelítse. 

A módszer kidolgozása két nagy magyarországi tóra történt: a Balatonra és a Velencei-tóra. A 
vizsgálat időintervalluma az 1967–1996-os időszak volt, ami egyenlő részben került 
felosztásra a verifikáció és a kalibráció évei között. Az alkalmazás havi időlépcsőben zajlott, 
mért adatok alapján. 

Mivel a Penman-egyenlethez definíció szerint a tó szél felőli oldaláról szükséges a bemenő 
adatokat választani, ezért a kutatás kiterjedt ezen feltétel módosításának vizsgálatára is. Ezt 
regionális klímamodelladatok segítségével lehetett elvégezni. Ezen kívül összehasonlítás 
történt a Meyer-képletre alapuló, Magyarországon jelenleg használt párolgásbecslési 
formulákkal. 

A kutatás másik ága az evapotranspiráció komplementáris elméletén alapszik. Az elmélet 
szerves részét képezi Morton területi párolgásbecslő, ún. WREVAP programja. A becsléshez 
a WREVAP programon kívül szükségesek műholdas méréseken alapuló felszíni 
hőmérsékletértékek (MODIS-képek). A MODIS-képek mérései 1 km x 1 km-es rácshálóban 
lettek feldolgozva a 2000-től 2008-ig tartó időszakra egész Magyarország területére, minden 
év márciusától novemberéig (a párolgás számára döntő jelentőségű hónapokra). 

A térben osztott evapotranspiráció becslésnek alapját egy lineáris transzformáció adja, 
melyhez két összetartozó pontpár szükséges: a nedves cellák felszíni hőmérséklete és a 
hozzájuk tartozó Priestley-Taylor-párolgás, valamint a cellák felszíni hőmérsékletének átlaga 
és a hozzájuk tartozó regionális léptékű párolgás, melyet Morton WREVAP programja 
biztosított. Mivel a hőmérséklet csökken a magasság függvényében, ezért szükség volt egy 
ún. magassági transzformáció bevezetésére, ami Magyarországot három magassági zónára 
osztotta. 

A becsült párolgás eredménye öt vízgyűjtőterület vízmérlege alapján lett ellenőrizve: Marcal, 
Kapos, Zala, Zagyva és Hidegvíz-völgy. Ezeken kívül három eddy-kovariancia állomás 
(Bugac, Mátra, Hegyhátsál) mérési eredményei is rendelkezésre álltak, amikre szintén 
megtörtént a kapott eredmények mért adatokkal történő összehasonlítása.  
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SUMMARY 

 

The dissertation consists of two main parts: lake and spatially distributed areal evaporation 
estimations.  

Lake evaporation estimations were based on two basic equations: the wet environment 
evaporation derived from the Priestley-Taylor equation and the potential evaporation rate of 
Penman. The objective was to find weighting factors among the two approaches so that the 
resulting equation would optimally approximate lake evaporation as obtained from the lake 
water-balance.  

The method was applied for two shallow lakes in Hungary: Lake Balaton and Lake Velencei 
over the 1967–1996 period divided equally between verification and calibration years.  

It was also tested whether the requirement that input variables for the Penman equation must 
be taken from the upwind side of the lake can be relaxed or not.  Data for this purpose were 
provided by a regional climate model. Results were compared with evaporation estimations 
using the Meyer formula, which is currently widely employed in Hungary.   

The second part of the dissertation consists of employing the complementary relationship of 
evaporation, the WREVAP program of Morton for monthly areal evapotranspiration (��) 
rates in the 2000–2008 period. �� rates were mapped for Hungary at a spatial scale of about 
1-km with the help of MODIS daytime land surface temperatures (��) from March till 
November, each year.  

The evapotranspiration estimation method is based on a linear transformation of the �� values 
into �� rates. It requires the specification of two anchor points: The first anchor point is 
defined by the spatially averaged daytime surface temperature, and the corresponding 
regionally representative evapotranspiration rate, provided by Morton’s WREVAP program. 
The second anchor point results from a spatial averaging of the coldest pixel values within the 
region out of consideration that the coldest pixels are the wettest, evaporating at the wet 
environment evapotranspiration rate, which is given by the Priestley-Taylor equation. As 
surface temperatures are expected to decrease with elevation, the country was subdivided into 
three elevation zones with the corresponding transformation equations defined. 

Validation of the estimated evapotranspiration rates was performed with the help of water-
balance calculations over five watersheds and with three eddy-covariance station 
measurements across the country (Bugac, Mátra, Hegyhátsál). 
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A FELHASZNÁLT VÁLTOZÓK JELÖLÉSEI 

 

�, -  : átlagos albedó ��, ��,- : az alsó és a felső magassági zónához tartozó transzformációs egyenlet 
paraméterei ��, -  : felhőmentes albedó ��, �	, -  : tavak párolgásbecsléséhez használt súlyértékek �
, -   : felhőmentes albedó csúcsértéke �
�, -   : a hó- és felhőmentes száraz évszak albedójának a csúcsértéke �

, -   : hó- és felhőmentes albedó csúcsértéke ��, ��,-  : az alsó és a felső magassági zónához tartozó transzformációs egyenlet 
paraméterei , W/m2  : a felszíni nettó hosszúhullámú sugárzásveszteség a léghőmérsékleten �, mm  : csapadék �, m   : a tó effektív mélysége 

e, hPa  : aktuális páranyomás ��, hPa  : telítési páranyomás � hőmérsékleten ��, mm : a KDTVIZIG Balatonra adott párolgásbecslése ��� , hPa  : telítési páranyomás �� hőmérsékleten ���, mm  : mély tó párolgása a megelőző hónap végén ���, mm  : mély tó párolgása a vizsgált hónap végén ��, mm  : mély tavak párolgása ��, mm  : Penman által meghatározott potenciális párolgás ���, mm : Morton által meghatározott potenciális párolgás ��, mm   : területi párolgás a komplementáris elmélet alapján ���, mm : területi párolgás a WREVAP program alapján ���, mm  : Priestley-Taylor-féle nedves környezeti párolgás ��, mm : a KDTVIZIG Velencei-tóra adott párolgásbecslése ��, mm   : sekély tavak párolgása ��, mm : evapotranspiráció ��, W/m2/hPa : páraszállítási együttható a felszín és a műszer szintje között �
,W/m2/hPa : �� becsléséhez használt konstans ��� , mm/nap/hPa : szélfüggvény !, W/m2  : beeső globálsugárzás !�, W/m2  : felhőmentes globálsugárzás !�, W/m2  : extraterresztriális globálsugárzás ", W/m2; mm/nap: szenzibilis hő "#, mm  : hozzáfolyás $, db   : hónapok száma %, -   : homályossági együttható &', db hónap  : tározási állandó 
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(, mm  : a tó vízkészletváltozása  )��, mm/nap  : Penman-egyenlet által becsült potenciális párolgás látens hőfluxusa *, db   : hónap napjainak száma +, hPa   : légnyomás +�, hPa : légnyomás a tengerszinten ,-, W/m2; mm/nap: a növényzettel borított talajfelszínen rendelkezésre álló energia ,-�, W/m2 : a regionális kiterjedésű növényzettel borított felszín nettó sugárzása a 
léghőmérsékleten ,-��, W/m2  : a regionális kiterjedésű növényzettel borított felszín nettó sugárzása a 
potenciális evapotranspiráció egyensúlyi hőmérsékletén ., -   : felhőmentes ég direkt napsugárzás-áteresztő képessége .�, -  : abszorpció .�/, s/m : aerodinamikus ellenállás 0, -   : a megfigyelt és a lehetséges maximális napfénytartam aránya 1, hónap  : időkésleltetés �,  2   : átlagos léghőmérséklet ��, 2   : átlagos harmatponti hőmérséklet a műszer magasságában �3, 2   : a nedves környezet egyensúlyi hőmérséklete ��, 2   : a potenciális evapotranspiráció egyensúlyi hőmérséklete ��′ , 2   : �� értéke az iterációs folyamatban 45��6, 2 : ��′  korrekciója az iterációs folyamatban ��, 2   : a felszín hőmérséklete ���, 2 : nedves (hideg) pontok hőmérséklete �7, m/s  : a 87 méter magasan mért szélsebesség 9:, mm  : vízfelhasználás ;, mm  : kicsapható vízpára 8, fok    : a Nap zenittől vett átlagos elhajlása az alkalmazott időlépcsőben <, fok  : a delelő Nap zenittől vett elhajlása =, -  : Priestley-Taylor-paraméter =�, -  : páranyomás becsléséhez használt konstans  >�, 2   : páranyomás becsléséhez használt konstans  

γ, hPa/2  : pszichrometrikus konstans ?, hPa/2  : a telítési páranyomás görbéjének meredeksége � hőmérsékleten ?@, hPa/2   : a telítési páranyomás görbéjének meredeksége �� hőmérsékleten A, -   : felület emisszióképessége B, -   : a Föld és Nap közötti átlagos távolságtól való relatív eltérés C, fok   : deklináció D�, hPa/K : hőszállítási tényező az egyensúlyi hőmérsékleten E, -    : legköri stabilitási tényező F, -   : a légköri sugárzás felhők miatti arányos növekedése  G, W/m2/K4  : Stefan-Boltzmann konstans H, fok   : földrajzi szélesség I, fok   : a Föld elfordulásának foka napfelkelte és dél között  
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 1. BEVEZETÉS 

 

A Föld szárazföldjeinek legtöbb pontján a leesett csapadéknak jóval nagyobb része párolog el, 
mint folyik le. A hidrológiai körfolyamatban a párolgás az a fontos, nagy energiát felemésztő 
fizikai jelenség, amelyet a területhasználat és a klímaváltozás is befolyásol, ez utóbbira 
jelentős mértékben vissza is hatva. A párolgás a vízmérleg többi elemétől független, 
megbízható becslése nélkül nincs esély a hidrológiai folyamat jobb megismerésére, a 
megszerzett tudás érdemi továbbfejlesztésére és a hidrológiai, klimatikus előrejelzések 
pontosítására.  

Az elmúlt években ismét a figyelem középpontjába került Bouchet (1963) komplementáris 
elmélete (Hobbins et al., 2001a, b; Crago and Crowley, 2005; Ramirez et al., 2005; Kahler 
and Brutsaert, 2006; Pettijohn and Salvucci, 2006; Szilágyi, 2001a, b, 2007; Szilágyi et al., 
2001, 2009). A komplementáris elmélet előnye, hogy az általa becsült párolgáshoz csupán 
alapvető meteorológiai észlelések szükségesek. Erre az elméletre alapozta Morton et al. 
(1985) párolgásbecslő modelljét, az ún. WREVAP programot. E program segítségével a föld 
bármely pontjára lehetséges becslést adni mind a tó (WREVAP program CRLE modulja= 
complementary relationship lake evaporation), mind a területi párolgás (CRAE modul= 
complementary relationship areal evapotranspiration) tekintetében, mely becslések jó 
közelítést nyújtanak magyarországi területekre is (pl. Hajnal és Kovács 2008 és 2009). 

Morton WREVAP programját nagy mértékben felhasználtam kutatásom során: egyik 
alappillére az itt bemutatott területi párolgásbecslésnek, de a tópárolgás becslésében is nagy 
szerepet játszott, mivel az ahhoz szükséges nettó sugárzás értékeket is ez a modell számolta. 

Az evapotranspiráció becslésére számos módszer létezik Magyarországon (pl. Kontur et al., 
2003). A területi párolgás továbbfejlesztése ugyanakkor nem történhet a talajról és a 
növényzetről szerzett információk nélkül (pl. a talajnedvesség-tartalom, víztartó- és 
vízáteresztő képesség). Ezen adatok beszerzése csak jelentős idő-, energia- és anyagi 
ráfordítással voltak eddig elérhetőek, megnehezítve a korábbi kutatásokat. Egy évtizede 
azonban fordulat következett be ennek kapcsán.  

A 2000-es évek elején a NASA két műholdat állított földkörüli pályára, a TERRA-t és az 
AQUA-t. E két műhold új távlatokat nyitott a hidrológiában, ezen belül a párolgásbecslésben 
is, mivel számos olyan változót kezdtek el mérni, melyekről eddig nem, vagy csak korlátozott 
mértékben voltak információink. Ezek közé sorolható a felszíni hőmérséklet is, mely doktori 
kutatásomban alapvető szerepet játszik. A talaj nedvességtartalma befolyásolja a felszín 
hőmérsékletét az evapotranspiráció révén, így a felszíni hőmérséklet mérése közvetett 
információt ad az előbbiről is, melynek ismerete már jelentősen előrelendítheti a hidrológiai 
kutatásokat. 
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A műholdas mérések a Föld minden pontjára kiterjednek, ráadásul nagy térbeli és időbeli 
felbontásúak, ami a mért paramétertől függően napi többszöri mérést és párszáz méteres 
felbontást is jelenthet. A tavak és vízgyűjtők vízmérlegeinek felállításánál általában a 
minimális időlépték a havi szint, amit magam is használtam, így előnnyel leginkább a nagy 
térbeli felbontás lehetősége kecsegtetett, melyet 1 km-esre választottam. Ezzel a léptékkel 
lehetőség nyílt az eddigi magyarországi párolgás- és lefolyástérképek felülvizsgálatára, 
pontosítására, illetve sokkal részletesebbé tételére. 

A párolgás pontosítása főleg most, a klíma változékonyságának ismeretében aktuális, amikor 
egyes időszakokban a csapadékbőség miatt árvizek pusztítanak, máskor ugyanott az aszály 
okoz gondot. Ez utóbbi esetben a párolgás jobb megismerése jól hasznosítható mezőgazdasági 
területeken, pl. az öntözési igény megállapításánál, ami természetesen anyagi előnyöket is 
magával hordoz.  

A párolgásnak vízmérlegtől független becslése az olyan vízgyűjtők vízmérlegének 
felállításánál játszik fontos szerepet, melyeknél a vízhozammérések hiányoznak. Ez utóbbi 
beszerzésének nehézségeivel a kutatás során magam is szembesültem. Ebben leginkább a 
kisebb vízgyűjtőterületek érintettek, ahol egyáltalán nem, vagy igen rendszertelenül folynak 
mérések. A párolgás nagy térbeli felbontásának köszönhetően már pár km2-es vízgyűjtőre is 
lehetséges az átlagos lefolyásértékek becslése. 

A tavak párolgásának pontosítása és ennek fontossága elsősorban csapadékhiányos 
időszakokban kerül reflektorfénybe. Ilyen időszak volt pl. a 2000-es évek eleje, amikor 
egymást követő négy évben csökkent a Balaton átlagos vízszintje és felmerült a vízutánpótlás 
kérdése. 2000 és 2003 között mindegyik évben meghaladta a tó párolgása a csapadékból és 
hozzáfolyásból származó vízbevételt, melyet 1921-től 1999-ig egyszer sem tapasztaltak 
(Varga és Anda, 2007). Ugyancsak aggasztónak tűnt ekkor a helyzet a Fertő tavon, ahol 2006-
ban a vitorlás Világjátékokat rendezték volna, de bizonytalanságot okozott, hogy addigra lesz-
e elegendő víz a tóban. Végül ez a verseny megrendezésre kerülhetett.  

Mind a vízutánpótlás kérdése, mind egy vitorlásverseny rendezése számos költséggel jár, így 
a párolgás pontosítása és annak előrejelzése is gazdasági haszonnal kecsegtet. Ugyancsak az 
eredmények fontos felhasználója lehet a turizmus, hiszen a Balaton déli partján jelentős 
területek kerültek szárazra az említett aszályos időszakban, megváltoztatva ezzel a strandolási 
körülményeket. Reményeim szerint tehát számos ágazatnak lesznek hasznára az itt bemutatott 
eredmények. 
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2. A KOMPLEMENTÁRIS ELMÉLET ÉS ELEMEINEK SZÁMÍTÁSA 

 

2.1 A komplementáris elmélet 

2.1.1 Elméleti háttér 

Bouchet (1963) inverz kapcsolatot feltételezett az aktuális és potenciális párolgás között:  

�� J K��� L ��      (1) 

ahol ��  a területi párolgás és �M a potenciális párolgás (mindkettő mm-ben egy adott 
időintervallumra vonatkozóan). Ez utóbbi az uralkodó légköri feltételek mellett akkor jön 
létre, ha csak az elérhető energia a limitáló tényező a párolgás szempontjából. ���  (mm) a 
nedves környezeti párolgás, döntően a felszín nettó sugárzásának (,-) függvénye. ���  és �M 
között az a lényeges különbség, hogy a nedves környezeti párolgáshoz regionális méretű 
felszín szükséges, amely már befolyásolni tudja a környezeti változókat. 

Az (1)-es egyenlet a párolgás és a föld-levegő közötti szenzibilis hőszállítás (") számára 
konstans energia (,-) szintet feltételez térben és a számítási időlépcsőben egyaránt. Mivel a 
csökkenő nedvességtartalmú talajból az egyre kisebb mértékű párolgás egyre kevésbé 
hatékonyan tudja hűteni a felszínt, " értéke fokozatosan nő, és ez a hőtöbblet képes �� 
értékét növelni úgy, hogy �� + �� konstans maradjon. A terület száradásával a fölötte levő 
levegő is szárad, ami viszont a telítési hiányt növeli. Mindkét hatás, azaz a " és a telítési 
hiány változása is szükséges ahhoz, hogy a komplementáris elmélet működjön. 

Feltételezzünk egy nádassal benőtt vízfelületet, mint pl. a Fertő tó déli része, melyet térben és 
időben konstans ,- mellett kiszáradó felszín vesz körül. Az állandó ,--ből következik, hogy 5" J L5�� a száradó földfelszín fölött, de a nádasos vízfelületre ez már nem szükségszerűen 
igaz. Abban az esetben, ha a szél a szárazabb és ebből következően melegebb szárazföld felől 
a vízfelület irányába fúj, egy hozzáadott hőszállítási tényezőt kell a vízfelület energia-
egyensúlyába beépíteni. Mivel ez a szállított hő nem biztos, hogy teljes mértékben a vízfelület 
párolgásának növekedésére fordítódik, az (1)-es egyenlet a nedves felszín felett nem 
feltétlenül teljesül, azonban az állandó ,- kiterjesztésével a nedves felszínre is L5"� J 5�� 
adódik. Ennek következtében viszont a vízfelület hőmérséklete konstans marad a környező 
felszín kiszáradása alatt mindaddig, amíg ,- térben és időben is állandó. Ezt a következtetést 
írta le korábban Morton (1983) és Szilágyi és Józsa (2009a) is. 

A szimmetrikus komplementáris elmélet teljesüléséhez fontos a nedves felszín nagysága. A 
száraz és nedves felületek hőmérsékletei és a felettük levő léghőmérsékletek között is eltérés 
van, melyek kiegyenlítése nem csak a víz felületén keresztül zajlik, hanem pl. a sekély tó 
fenekén, vagy párolgást mérő kád esetén annak alján, vagy oldalán is. Ez a plusz hőszállítás 
elég szignifikáns lehet ahhoz, hogy megváltoztassa az állandónak feltételezett nedves felszíni 
hőmérsékletet, amely így megnövekedett ��  értéket generál. Tehát kádpárolgást használva a 
komplementáris elmélet nem lesz szimmetrikus, amire Kahler és Brutsaert (2006) és Szilágyi 
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(2007) is rámutatott, azaz N5"�N nem egyenlő N5"N-val, vagyis L5�� O 5��-vel. Ezért is 
reagálhat a kád érzékenyebben �� változására, mint azt az (1)-es egyenlet feltételezi. Mint 
alább látni fogjuk az (1)-es egyenlet érvényességéhez �� megfelelő definiálása szükséges, 
azaz a nedves felszín kiterjedésének meghatározása.  

2.1.2 A potenciális és a nedves környezeti párolgás meghatározása  

Bouchet csaknem fél évszázada leírt komplementáris elméletének gyakorlati alkalmazását 
később Brutsaert és Stricker (1979), Morton (1983a), valamint Morton et al. (1985) tették 
lehetővé. 

Brutsaert és Stricker (1979) a Penman-egyenlettel (1948) határozta meg ��-t, ami a 
következőképp számítható: 

�� J ?? P Q ,- P Q? P Q ��� ��� L � RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�K  

ahol ? a telítési páranyomás görbéjének meredeksége (hPa/2) a levegő hőmérsékletén (�  (és 
nem a szükséges, de általában ismeretlen felszíni hőmérsékleten), RQ a pszichrometrikus 
konstans (hPa/2), ���  a szélfüggvény (mm/nap/hPa, lásd lejjebb), e*  a telítési páranyomás 
hPa-ban a levegő hőmérsékletén, e pedig az aktuális páranyomás szintén hPa-ban. ,- a 
képletben mm/nap-ban definiálandó.  

A telítési páratartalom meghatározása (� 2-ban értendő): 

�� J STUVW XYZ [ U\TK\�K]\T] P �^RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�]  
Ezt deriválva megkapható a telítési páranyomás görbéjének meredeksége: 

? J _V`W ���K]\T] P � 	 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�_  
Penman nyílt vízfelületre a következőképp határozta meg az ���  szélfüggvényt:  

  ��� J RVTKS�U P VTa_�	      (5) 

ahol �	 a 2 m magasan mért szélsebesség, melyet m/s-ban szükséges kifejezni, hogy a 
párolgás mm/nap mértékegységű legyen a (2)-es egyenletben.  

A szimmetrikus komplementáris elmélet működéséhez fontos �� megfelelő becslése. A 
szélfüggvényt Penman süllyesztett kádakkal optimalizálta és később ezeket kis sekély tavak 
párolgásméréseivel validálta (Penman, 1948). A süllyesztett kádak alkalmazása azért 
előnyösebb az „A” típusú párolgásmérőkhöz képest, mert ez utóbbiakban a vízfelület átlagos 
napi hőmérséklete nagyobb, mint az azt körülvevő levegőé (Jacobs et al., 1998). Ez a 
süllyesztett kádaknál már nem igaz (Oroud, 1998; Martinez et al., 2005), mivel a levegő a kád 
oldalát és alját nem tudja melegíteni, ezen kívül a süllyesztett kád oldala a nap sugaraitól is 
védve van.  
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A nedves környezeti párolgást a Priestley-Taylor-egyenlet segítségével (Priestley és Taylor, 
1972) lehet becsülni: 

��� J = ?? P Q ,-RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�S  
ahol = értéke általában 1,20 és 1,32 között változik.  

A komplementáris elméletet az 1. ábra szemlélteti, a talaj nedvességtartalmának 
függvényében.  

 

 

1. ábra: Az aszimmetrikus és a szimmetrikus komplementáris elmélet elemeinek sematikus 
ábrája. ��: területi párolgás,R���: nedves környezeti párolgás, �M: potenciális párolgás a 

Penman-egyenlet alapján, ���: Morton által meghatározott potenciális párolgás.  

 

2.2. Morton evapotranspiráció becslése 

Morton (1983) komplementáris elméletre alapuló modellje a potenciális párolgást nem a 
Penman-egyenlettel határozta meg, hanem egy egyensúlyi hőmérsékletet ���) vezetett be a 
felszínre. Egy nedves felület akkor éri el az egyensúlyi hőmérsékletet, ha állandó ,- mellett a 
hőmérséklete elhanyagolható mértékben változik a környezet kiszáradása során. �� értékét 
Morton iterálással kapta meg. Ezen az egyensúlyi hőmérsékleten számolva a páraszállítási és 
az energiaegyensúlyi egyenlet (lásd lejjebb) ugyanazt az eredményt adja. A nedves környezeti 
párolgás becsléséhez a Priestley-Taylor-egyenletet szintén ezen az egyensúlyi hőmérsékleten 
számolta, ráadásul az egyenletet módosította két konstanssal is: egyikkel szorozta az 
egyenletet, míg a másik egy hozzáadott értékként szerepelt. Az így kapott egyenletek 
eredményezik a szimmetrikus komplementáris elméletet, méghozzá úgy, hogy szélsebesség-
adatokra nincs hozzájuk szükség. 
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2.2.1 A Morton-féle potenciális párolgás  

2.2.1.1 A potenciális párolgás becslése  

A potenciális párolgás becslése (���  az energiaegyensúly egyenletéből: 

��� J ,-� L D������ L �      (7) 

ahol ���-nek W/m2 a mértékegysége, melyből a víz párolgáshőjének (2256 és 2500 KJ/kg 
között változik a hőmérséklet függvényében) segítségével lehet a párolgást mm-ben megkapni 
egy időegységre vonatkozóan. R,-� a növényzettel borított felszín nettó sugárzása a 
léghőmérsékleten W/m2-ben, �� a potenciális evapotranspiráció egyensúlyi hőmérséklete 2-
ban, �� páraszállítási együttható W/m2/hPa-ban és D� a hőszállítási tényező az egyensúlyi 
hőmérsékleten hPa/K-ban. Becslése: 

D� J Q P _AG��� P K\] b�� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�W  
ahol A (-) a felület emisszióképessége és G a Stefan-Boltzmann konstans, értéke aTS\K c UVde 
W/m2/K4. 

A potenciális párolgás becslése a páraszállítási egyenletből: 

��� J ������ L ���        (9) 

ahol ���  a telítési páranyomás �� hőmérsékleten hPa-ban és ���  a telítési páranyomás a 
harmatponti hőmérsékleten (��, 2). 

2.2.1.2 A �� egyensúlyi hőmérséklet meghatározása 

Ha �� értéke az iterációs érték ���′   és a korrekció (45��6) összege és ha 5��� J ?�′ 45��6, 
akkor a két ���-s (7-es és 9-es) egyenlet megoldása: 

45��6 J [,-��� P ��� L ���f P D�� L ��f ^?�f P D RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�UV  

ahol �M�′ és ?M′  a telítési páranyomás értéke és annak meredeksége ��′  hőmérsékleten hPa-ban, 
illetve hPa/2-ban és  D J Q P _AG�� P K\] bg��. 

Az iterációs eljárás során ,-�, ��, ���  és � konstans marad és D változása annyira kicsi, hogy 
szintén állandónak feltételezhető. Az iteráció kezdetekor Morton ��′ -t egyenlővé tette a levegő 
hőmérsékletével (�), ���f-t a telítési páranyomással (��) a levegő hőmérsékletén és ?�f -t a 
telítési páranyomás görbéjének meredekségével (?) szintén a levegő hőmérsékletén. A (10)-es 
egyenletben ez a három mennyiség addig változik, amíg 45��6 értéke kevesebb lesz, mint 
0,01 2. Végül �� értéke: 

�� J ��′ P 45��6     (11) 
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A potenciális párolgás értéke �� felhasználásával kapható meg. Érdekességképpen 
megemlíthető, hogy az első iterációval kapott �� értékkel meghatározott potenciális párolgás 
megegyezik a Kohler és Parmele (1967) által módosított Penman-egyenlet (1948) 
eredményével. 

Morton ��� értékei az „A” típusú párolgásmérő értékeihez (Szilágyi és Józsa, 2008) 
hasonlóak. Az elmélet azt feltételezi, hogy ��� egy egyensúlyi felszíni hőmérsékleten valósul 
meg, amely többé-kevésbé állandó marad, amíg a nedves környezet egyre szárazabb és 
melegebb lesz körülötte.  

2.2.2 A nedves környezeti párolgás Morton alapján 

A Priestley-Taylor-egyenletben a konstans 1,26-os értéke nagy kiterjedésű víztestek és 
növényzettel fedett nedves talajok átlagpárolgás-értékeinek átlagolásából keletkezett 
(Priestley és Taylor, 1972). Morton (1983a) szerint ez alábecsüli a nedves felszín párolgását, 
mert az a vízfelületnél érdesebb és jóval heterogénabb. Véleménye szerint az 1,32-es érték 
valószínűleg jobban közelíti a nedves felszín párolgását. 

Morton (1983a) szerint két alapvető probléma van a Priestley-Taylor-egyenlettel. Az egyik az, 
hogy a páranyomás meredekségének görbéje és a nettó sugárzás is hőmérsékletfüggő, de a 
léghőmérséklet és a felszíni hőmérséklet is függ a párolgás számára rendelkezésre álló 
nedvességtől. A másik probléma, hogy nem veszi figyelembe a nagy kiterjedésű időjárási 
rendszerekkel összefüggő hő- és  vízpára-advekciót, ami különösen az alacsony nettó 
sugárzású évszakokban okozhat gondot, amikor a potenciális hőmérséklet- és páratartalom-
inverzió hosszú időre a felszínig nyúlik. Ezek a problémák szerinte megoldhatók a Priestley-
Taylor-egyenlet következő módosításával: 

��h� J �� P �	U P Q?�
,-��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�UK  

ahol �� (W/m2) és �	 (-) konstans, ?� a telítési páranyomás görbéjének meredeksége �� 
hőmérsékleten hPa/2-ban, végül ,-�� a nettó sugárzás a talaj felszínén W/m2-ben szintén �� 
hőmérsékleten. Ez az egyensúlyi hőmérséklet már nem függ a párolgás számára elérhető 
vízmennyiségtől, ebből következően a páranyomásgörbe meredeksége és a nettó sugárzás is 
független tőle. Az egyenletben az advekciós energiát a �� konstans írja le. Azokban a 
hónapokban, amikor a nettó sugárzás nagy, ez a konstans nem befolyásolja jelentősen az 
eredményt, mivel értéke alacsony. 

A konstansok kalibrálásánál Morton abból a feltételezésből indult ki, hogy a komplementáris 
elmélet alapján a száraz területek potenciális párolgása kétszer akkora, mint a nedves 
környezet párolgása, így félsivatagi mérések alapján vezette le az előző egyenlet konstansai 
értékének immár kétszeresét: olyan állomásokkal dolgozott, melyeknél a mérés előtti két 
hónapban kevesebb, mint 20 mm-es csapadékot mértek. A száraz terület potenciális 
párolgásának értéke ezután a számolt potenciális párolgás és az észlelt csapadék összege lett 
(ha volt ilyen a számítási időlépcső alatt). 
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A �� és �	 kalibrálásával összefüggésben a páraszállítási tényezőt is kalibrálnia kellett 
Mortonnak. A páraszállítási tényező (��) becslése:  

�� J i+�g+�
E RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�U]  

ahol +� a légnyomás a tengerszinten hPa-ban,R+ a légnyomás szintén hPa-ban, �
 konstans 
(W/m2/hPa) és E (-) a stabilitási faktor (lásd lejjebb). A négyzetgyökös tag a tengerszint feletti 
magasság hatását reprezentálja az egyenletben, ami természetszerűen hat a párolgásra és a 
páraszállítási tényezőre.  

A stabilitási faktor figyelembe veszi a páraszállítási tényező csökkenését, amikor a párolgó 
felület hőmérséklete jóval a léghőmérséklet alatt van. Ez főleg igen száraz környezetben és 
télen a szubtrópusi területeken fordul elő.  

A stabilitási faktor (E) becslése: 

UE J VTKW jU P �����k P l,-�mRQ+ n+�+ o�Tp ���
��� L ���  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�U_  

UE q URRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�Ua  

ahol ��=1,0 a CRAE modellnél, Q+ J �Q+� g� M�r , amiben Q+�=0,66 hPa/2, ha � s V2 és Q+�=0,66/1,15 hPa/2, ha � t V2. Az egyenletben ,-�m=,-�-vel azzal a kikötéssel, hogy ,-�m s V. ,-�m mértékegysége csakúgy, mint ,-� mértékegysége W/m2. 

Az �
 konstans kísérletezéssel lett levezetve úgy, hogy a �� és a �	 konstansra teljesüljön a 
következő feltétel:  

�� nU P Q?�o,-�� P �	 J UT]KRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�US  

mely egyenlet 94 db, északi földgömbön elhelyezkedő állomás március és szeptember közötti 
mérésein alapszik, 1,32 pedig a Priestley és Taylor (1972) által javasolt egyenlet konstansa, 
melyet Morton (1983a) módosított azért, hogy jobban összeegyeztethető legyen a Priestley-
Taylor-egyenlet földfelszíni adataival.  

A páraszállítási tényező értéke itt független a széltől. Ezt Morton három okra vezette vissza: 
egyrészt a páraszállítási tényező nő a talaj érdességével és a szélsebességgel. A szélsebesség 
viszont annál kisebb, minél érdesebb a talaj, tehát ez az előbbi hatást tompítja. Másrészt �� nő 
a légkör instabilitásának növekedésével, mely hatás kis szélsebesség esetén jobban dominál, 
mint nagyobb szélsebességek esetén. Harmadrészt a szélsebesség mérésénél is hibák 
keletkezhetnek, főleg a helyi szélsebesség-ingadozások miatt. Ezek az okok játszanak közre 
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abban, hogy a párolgás becslésénél nem növeli a hibát (sőt még akár csökkentheti is) a 
szélsebesség figyelmen kívül hagyása.  

A kalibrált konstansok értékei végül a következőek lettek: �
=28,0 W/m2/hPa, ��=14 W/m2, �	=1,2 és �
=28,0 W/m2/hPa amennyiben � s V2. Ha a hőmérséklet fagypont alá süllyed, 
akkor �
 értékét meg kell szorozni a szublimáció és párologtatás látens hőjének arányával, így �
=KW c1,15 W/m2/hPa. 

2.2.3 A területi párolgás becslése Morton alapján 

A nedves környezeti párolgáshoz (��h� ) szükséges a nettó sugárzás becslése az egyensúlyi 
hőmérsékleten (,-��): 

,-�� J ��� P Q����� L �      (17) 

A nettó sugárzásról a „A nettó sugárzás számítása” c. fejezetrészben bővebben lesz még szó. 

��� és ��h�  a következőképpen viszonyul egymáshoz: 

UK��� q ��h� q ���RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�UW  

Végül a területi párolgás becslése (���) a komplementáris elmélettel:  

��� J K��h� L ���      (19) 

2.2.4 Morton komplementáris elméletre épülő programja 

Ahogy az fentebb látható volt, a potenciális párolgás a páraszállítási- és energiaegyenlet 
megoldásából származott, a nedves környezeti párolgás pedig abból az egyenletből adódott, 
amely a páraszállítási tényezővel összefüggésben lett meghatározva. Az egyenletekhez 
Morton olyan száraz területekről vett mért havi adatokat használt fel, ahol a területi párolgás 
egyenlőnek volt tekinthető a leesett csapadék mennyiségével. 

Morton éveken át tesztelte különböző feltételek mellett a programot. Ezek során ki tudta 
küszöbölni azokat a hibákat, melyek tapasztalati összefüggésből és feltételezésekből eredtek. 
A program tesztelése összesen 143 vízgyűjtőterületen zajlott Észak-Amerikában, Afrikában, 
Írországban, Ausztráliában és Új-Zélandon. A program FORTRAN-ban írodott. 

A CRAE modell alkalmazása a következő feltételek mellett lehetséges (Morton, 1983a): 

– Pontos és megfelelő gyakoriságú relatív páratartalom-mérések szükségesek, melyhez 
megfelelő műszer és szakértelem kell, hogy párosuljon. 

– Nem lehet rövid időszakokra alkalmazni, mivel egy átvonuló front lerombolja a felszín és a 
levegő nedvessége közt korábban létrejött dinamikus egyensúlyt, azaz a front során és azt 
követően pár napig a levegő nedvessége nem a felszín nedvességállapotát tükrözi. Ezért a 
vizsgált időintervallum biztonságosan öt napra csökkenthető, azonban három, vagy annál 
kevesebb napú időintervallumnál az eredményt fenntartással kell kezelni. Ez a korlátozás 
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azonban nem jelentős a gyakorlati hidrológiai számításokban, ahol általában a párolgást egy 
vízmérleg esetén legfeljebb hetes, vagy hónapos bontásban vizsgálják. 

– A módszer nem alkalmazható éles felszíni nedvességváltozások környezetében (pl. 
tengerpart) a fent említett dinamikus egyensúly felbomlása miatt. 

– A meteorológiai állomás észleléseinek reprezentatívnak kell lennie a vizsgált környezetre. 

Ezen limitáló tényezők figyelembe vételével a modell a föld bármely pontján képes az 
evapotranspiráció becslésére. Ehhez bemenő adatként meg kell adni a vizsgált hely 
tengerszint feletti magasságát, földrajzi szélességét és az évi átlagos csapadék mennyiségét. 
Az utóbbi kettő megadása kizárólag a nettó sugárzás becslése miatt szükséges. 

Morton a komplementáris elmélet szimmetriáját a paraméterek elővigyázatos 
optimalizálásával érte el, felhasználva kádak, tavak és vízgyűjtők párolgását. Morton nagy 
előnye, hogy olyan párolgásbecslési módszert alakított ki, mely univerzálisan lett kalibrálva, 
valamint semmilyen további optimalizáció nem szükséges helyi alkalmazásához. Ezt 
igazolják Hobbins et al. (2001a) is, akik az Egyesült Államokban 120 db, emberi hatásoktól 
csekély mértékben zavart vízgyűjtőn tesztelték a Morton-modellt. Ők a hosszú távú éves 
párolgás értékét a vízgyűjtők vízmérlegéből becsülték és azt találták, hogy a vízgyűjtők kb. 
90%-án Morton becslése 5%-on belül van a vízmérleg párolgásához képest. Ennél jelentősebb 
alá- és fölébecslést általában nedves klímájú, illetve arid vízgyűjtőkön ér el a Morton-modell.  
Magyarországi viszonyok között emiatt a modell alkalmazása határozottan indokolt mind a 
tópárolgásnál, mind az evapotranspiráció becslésénél, mint azt később látni fogjuk.   

 

2.3 A komplementáris elmélet alkalmazása tópárolgásra 

Hagyományosan a tópárolgást a kádpárolgásból származtatják vagy klimatikus változók 
segítségével közelítik. A probléma alapvetően ezzel az, hogy mindkettőnél a mérési környezet 
általában szárazföld, ami miatt a tópárolgásra ezek nem tudnak közvetlen becslést adni. 
Ráadásul a párolgásmérő kádak a tópárolgáshoz képest relatíve nagyobb potenciális párolgást 
mérnek száraz, mint csapadékban gazdag területeken, amiből következően a párolgásmérő 
kádak méréseiből pontatlan tópárolgás becslések származhatnak. Erre a következtetésre jutott 
Hounam is (1973), aki amerikai tavak párolgását hasonlította össze a potenciális párolgás 
függvényében, különböző csapadékú helyeken. 

A komplementáris elmélet a nedves környezeti párolgásnál (amit a Priestley-Taylor-egyenlet 
határoz meg) nem tud magasabb párolgást becsülni regionális lépték esetén. Ezzel szemben a 
WREVAP modell CRLE modulja képes a tópárolgás becslésére, mely tipikusan magasabb a 
nedves környezeti párolgás értékénél. A modellben feltételként szerepel, hogy a tónak elég 
nagynak kell lennie ahhoz (legalább több százszor több száz méteres kiterjedésűnek), hogy a 
tó területi kiterjedésének változása elhanyagolhatóvá váljon a párolgás szempontjából, és így 
a tó párolgása a nedves környezeti párolgás lineáris transzformációjával meghatározható 
legyen.  
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A program CRLE módban történő futtatásához meg kell adni a vízfelületet jellemző 
paramétereket, melyek sorra a szélességi fok, a tengerszint feletti magasság, a tó vízmélysége 
és a tó sókoncentrációja. A klimatológiai jellemzők közül a relatív páratartalmat (ez 
helyettesíthető a harmatponti hőmérséklettel is), a léghőmérsékletet és észlelt napfénytartamot 
szükséges megadni. 

2.3.1 A területi párolgás módosítása tópárolgásra 

Vízfelszínre számolt nettó sugárzás évi átlagban nagyobb, mint a növényzettel borított 
felszíné, mivel az alacsonyabb albedó hatását nem ellensúlyozza a vízfelszín magasabb 
emisszivitása. A nettó sugárzások közötti különbség miatt a sekély tavi párolgás és a nedves 
felszín párolgása között is különbség alakul ki (előbbi értéke nagyobb lesz az utóbbinál), de 
ezt nagy mértékben csökkenti a földfelszín páraszállítási tényezőjének kalibrált értéke,  ami 
12%-kal nagyobb a vízfelszín páraszállítási tényezőjének kalibrált értékénél.  

2.3.2 A sekély tó párolgása 

Morton (1983b) alapján a sekély tó egy olyan tó, ahol az évszakonkénti változások során a 
tóban tárolt hő elhanyagolható. A CRLE modellben a hőtározást figyelembe lehet venni úgy, 
hogy azt hozzáadjuk a nettó sugárzás becsléséhez (Morton, 1983b), melyet majd a 2.4 rész 
tárgyal és ahol a nettó sugárzást a (63)-as egyenlet fogja leírni. A gyakorlatban a nagy 
időigény és a költség miatt a hőtározást nem mérik, mivel ehhez a víztest 
hőmérsékletprofiljának megfelelő időbeli és térbeli felbontására lenne szükség. Az évszakos 
hőkapacitás változását ezért csak közelítő úton lehet figyelembe venni. Amennyiben a 
vizsgálat egy vagy több teljes évre irányul, úgy hatását mellőzni is lehet. Máshogy 
fogalmazva minden tó sekély tó, ha éves, vagy többéves átlagos párolgást szeretnénk 
meghatározni.   

A CRLE modell bárhol a világon képes meteorológiai észlelésekből becsülni a sekély tavak 
párolgását úgy, hogy nem kell hozzá helyileg meghatározott együttható. Morton tíz tóra 
kalibrálta a CRLE modellt úgy, hogy az éves becsléseket hasonlította össze a vízmérlegből 
kapott párolgással.  

2.3.3 A mély tó párolgása 

A mély tavaknál a hőtározás mértéke már nem elhanyagolható, figyelembe vétele a CRLE 
modellben közelítő eljárással lehetséges. A hőtározást (9, mm párolgásban kifejezve) a 
következőképp lehet felírni: 

9 J &'�� [U P \ XYZ jL ��UKk^RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�KV  

ahol &' a hőtározási állandó a hónapok számában és �� a mély tó párolgása mm-ben. Az 
exponenciális tag csak a magas szélességi körök telein szignifikáns.  

A számítási eljárásban szerepet játszik az időkésleltetés is, mely a megelőző hónapok bemenő 
adatait is figyelembe veszi a következőképpen: 

��u J ��4u6 RP �1 L 416 ���4uv�6 L ��4u6    (21) 
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ahol �� a sekély tó párolgása mm-ben, 1 és 416 az időkésleltetés hónapban. A 416 értéke a tó 
átlagos mélységétől függ, melyet elosztva egy sótartalomtól függő kifejezéssel megkapható 1 
értéke is.  

A tározási- és a vízmérlegegyenlet megoldása a (20)-as egyenletben levő exponenciális tag 
miatt iteratív. A gyorsan konvergáló megoldás a következő összefüggésből kapható meg: 

?��� J ��u L UK ���� P ����  P &'��� wU P \ XYZ nL���UK ox L &'���� [U P \ XYZ jL����UK k^UK P &' P \&' jU L ����UK k XYZ jL����UK k �KK  
��� J ?��� P ����      (23) 

ahol ��� a mély tó párolgása a megelőző hónap végén, ��� a mély tó párolgása a vizsgált 
hónap végén (mindkettő mm-ben), ����  a kezdő értéke ���-nek és ?��� a becsült korrekció. A 
(22)-es és (23)-as egyenletet addig kell ismételni, amíg N?���N q VTVU mm/hó nem lesz. 

A mély tó havi párolgásértékének becslése: 

�� J UK ���� P ��� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�K_  

A &' konstans és a késleltetési idő, 1 (hónapban) a következőképpen becsülhető: 

&' J � yVTV_ P VTUU
U P �	KaSzRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�Ka  

1 J VTa&'      (26) 

ahol � a tó effektív mélysége méterben, mely az átlagos mélységtől (�{, méterben) és az 
összes oldott sókoncentrációtól (|, mg/l) függ: 

� J �{U P VTVVVV]| RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�K\  

Morton két mély tóra, az Ontarióra és a Nevadában található Pyramid tóra futtatta le havi 
szinten a (21)–(24)-es egyenleteket úgy, hogy közben a &' konstansot és 1 késleltetési időt 
változtatta. Az így kapott havi párolgásbecsléseket összehasonlította a vízmérlegből kapott 
párolgással és megállapította, hogy a kettő közötti legjobb egyezésnél 1 nagyon közel volt &' 
konstans feléhez, ahogy ezt a (26)-os egyenletben leírta. 

Az iteratív eljárást az előbbi két tóra és emellett még három másikra (az Oklahomában 
található Hefner tóra, a kaliforniai Salton tóra és a Kanadában elhelyezkedő Last Mountain 
tóra) végezte el Morton számos &' konstans kipróbálásával addig, amíg a havi szintű 
vízmérleghez a legjobb közelítést kapta. Mindezt úgy tette, hogy a késleltetési időt már a 
(26)-os egyenletből határozta meg. Morton felhívja arra a figyelmet, hogy a (27)-es egyenlet 
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gyakorlatilag teljes egészében a Salton tó adataira támaszkodik, ahol a teljes oldott 
sókoncentráció több mint tízszer akkora volt, mint a második legsósabb tóban. 

2.3.4 A CRLE modell érzékenysége  

A CRLE modell a szükséges napfénytartam (globálsugárzás) hibáira a legérzékenyebb, 
viszont kevésbé érzékeny a relatív páratartalomra (harmatponti hőmérsékletre) és a 
léghőmérsékletre.  A szárazföld és tó fölötti észlelésekből származó becslések közötti 
különbség elsősorban a relatív páratartalom nettó sugárzásra gyakorolt kis hatásában nyerhet 
jelentőséget.  

 

2.4 A nettó sugárzás számítása 

A komplementáris elmélet elemeinek becsléséhez nélkülözhetetlen a nettó sugárzás, aminek 
számítása Morton (1983a) alapján történt. A nettó sugárzás kinyerhető mind a területi 
párolgást (CRAE), mind a tópárolgást becslő modelljéből (CRLE), melyekről a korábbiakban 
már esett szó. Mivel Morton a programját globális alkalmazásra írta, ezért a levezetésben 
szerepelnek az extrém viszonyokat tükröző területekre adott kitételek is, melyek 
természetesen nem befolyásolják a magyarországi számításokat. 

2.4.1 Kezdeti alapszámítások egy adott helyre 

Egy adott hely felett uralkodó átlagos légnyomás és a tengerszint légnyomásának aránya: 

++� RJ [KWW L VTVVSa"��KWW^
pT	p} RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�KW  

ahol "�� a Balti tengerszint feletti magasság méterben. 

A telítési páranyomás (��� ) számítása az átlagos harmatponti hőmérsékleten (��) történik: 

��� J STUU XYZ [ U\TK\���� P K]\T]^RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�K`  

ahol �� 2-ban értendő. 

A telítési páranyomás és görbéjének meredeksége (��) � hőmérsékleten Morton 
levezetésében kis mértékben eltér a (3)-as és (4)-es egyenletben megismert sémától:  

�� J STUU XYZ [ =��� P >�^RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�]V  

ahol � a maximum és a minimum léghőmérsékletek átlaga 2-ban, =�=17,27 és >� =237,32 
ha Ts0 és =�=21,88 és R>� =265,52 ha � <0.  

A telítési páranyomás görbéjének meredeksége (?) � hőmérsékleten:  
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? J ����� J =�>����� P >� 	 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�]U  

Bár ő 0 2 alatti hőmérséklet esetén a konstansok értékeit máshogy választotta meg, mint 
ahogy az eredeti egyenletben szerepel, ez az eredményben nem okoz jelentős különbséget, 
mert magyarországi viszonyok között általában csak a téli hónapokban fordul elő fagy. A két 
változat páranyomása között jellemzően 2–3% a különbség ezekben a hónapokban. A 
teljesség igénye miatt megemlítendő, hogy a (9)-es egyenletben megismert ���  és annak 
meredeksége ?� a (30)-as és (31)-es egyenlet mintájára kerül a WREVAP programban 
meghatározásra. 

2.4.2 A szükséges szögek számítása 

Az extraterresztriális globálsugárzás számításához szükséges szögek számítása: 

C J K]TK ~���K`Ta$ L `_          (32) 

ahol $ a hónapok száma az év elejétől kezdve és RC a Nap deklinációja. C évszakonként 
változik a Föld dőlésszögétől és a Nap körüli pályáján való elhelyezkedésétől függően. Ha a 
Föld tengelyének nem lenne dőlésszöge, akkor C értéke mindig 0 fok lenne, így azonban 
értéke éven belül -23,2 fok és +23,2 fok között váltakozik és csupán a tavaszi és őszi 
napéjegyenlőség idején veszi fel a 0 fokos értéket (2. ábra). 

 

2. ábra: A C értékei a nyári és a téli napfordulókon, valamint napéjegyenlőségnél. 

 

��~ < J ��~�H L C        (33) 

��|< s VTVVU      (34) 

ahol < a delelő Nap zenittől való elhajlása fokban kifejezve (3. ábra), H a földrajzi szélesség 
fokban (a déli féltekén negatív az értéke). A (34)-es egyenletre az északi és déli sark telei 
miatt van szükség, amikor a nap nem kel fel.  

Nap

Föld
θ=23.2

o

NapFöld
θ=0

o

Nap

Föld

θ=−23.2
o

Tavaszi és nyári 
napéjegyenlőség

Téli napforduló az 
északi-és nyári napforduló 
a déli féltekén

Nyári napforduló az 
északi-és téli napforduló a 
déli féltekén
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3. ábra: A Nap zenittől való elhajlása. 

 

��~I J U L ��~ ���~H c ��~ C RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�]a  

��~I s LU      (36) 

ahol I (fokban) azt a szöget jelöli, mellyel a Föld napfelkelte és dél között elfordul. A (36)-os 
egyenletre az északi és déli sark nyarai miatt van szükség, amikor a nap nem nyugszik le.  

��~ 8 J ��~ < P �UWV� ~��II L U� ��~� c ��~ CRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�]\  

ahol 8 a Nap átlagos elhajlása a zenittől fokban kifejezve. 

B J U P USV ~���K`Ta$ L UVS RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR �]W  

!� J jU]a_B	 k n IUWVo ��~ 8RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR �]`  

ahol B (-) egy szorzótényező, mellyel a Föld és a Nap átlagos távolságától való relatív eltérés 
kifejezhető és !� az extraterresztriális globálsugárzás a légkör felső határán W/m2-ben. 

 
Mivel a (32)-es és a (38)-as egyenlet havi szinten számol (azaz $ nem a napok száma), ezért 
ezeket kis hiba terheli, mert így a napfordulót és a napéjegyenlőséget nem képesek leírni az 
adott hónapokon belül, ezen kívül azt sem tudják figyelembe venni, hogy az egyes hónapok 
napjainak száma eltérő. A (32)-es egyenlet legnagyobb hibája februárban keletkezik, aminek 
értéke VT_W�, a többi hónapban az átlagos hiba VTU]� (Morton, 1983a). 

 
2.4.3 A felszín albedó értékeinek becslése 
A száraz, hó- és felhőmentes évszak legmagasabb albedó értékének (�
�, -) becslése: 

Nap

Föld

zenit

horizont zenittől való elhajlás (Z)
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�
� J VTKS L VTVVVUK�{ j ++�k
�Tp �U P �H_K� P jH_Kk

	�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�_V  

VTUU q �
� q VTU\     (41) 

aholR�{ az évi átlagos csapadékmennyiség mm-ben. Az egyenlet figyelembe veszi a 
növényborítottság változását a szárazság függvényében. �
� értéke nagyban függ az évi 
átlagos csapadékmennyiségtől: a földfelszín nedves klímájú területein értéke 0,11, míg a 0,17-
es értéket sivatagi területeken érheti el.  

Hó- és felhőmentes felszíni albedó csúcsértékének (�

, -) becslése: 

�

 J �
�      (42) 

VTUU q �

 q VTa jVT`U L �����kRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�_]  

A (43)-as egyenletre a szubarid régiók nedves évszakjai miatt van szükség, ahol �
� értéke 
kiléphet a magadott sávból. 

A felhőmentes albedó csúcsértékének (�
, -) becslése: 

�� J �� L ���       (44) 

V q �� q U      (45) 

�
 J �

 P �U L ��	 �VT]_ L �

     (46) 

ahol �� segédkonstans hPa-ban. 

A (46)-os egyenlet a hóval borított hónapokban korlátozza az albedó értékét, amikor a telítési 
hiány általában kevesebb, mint egy hPa.  

A felhőmentes albedó (��, -) számítási egyenletét Arnfeld (1975) dolgozta ki, amiben a 
számértékeket 110 olyan kukoricatáblán végzett megfigyelés alapján vezette le, amikor az ég 
felhőborítottsága kevesebb, mint 33%-os volt: 

�� J �
 ��T�e L nKTUS ��~�� P ~�� <o ��T��	�
UT_\]�U L ~�� < RRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�_\  

 

2.4.4 A globálsugárzás számítása 

A kicsapható vízpára (;) becslése Morton alapján (1978): 

; J ���nVT_` P �UK`oRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�_W  
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ahol ; mm-ben van kifejezve. 

A homályossági együttható (%, -) becslése az Angström formula szerint (Robinson, 1966): 

�� J KU L �      (49) 

V q �� q a      (50) 

% J �VTa P KTa ��~	 8 �[��n MMrd�o^ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�aU  

amelyben 8 értéke az évszakos változás miatt szerepel az egyenletben, emellett egy �� 
konstans (-) is bevezetésre került, hogy a magasság hatását korrigálja, amennyiben az átlagos 
hőmérséklet meghaladja a 16 2-t és teljesen szüntesse azt meg, ha az átlagos hőmérséklet a 
21 2-t is meghaladja. 

A felhőmentes ég direkt napsugárzás áteresztő képessége (., -) Brooks (1960) alapján:  

. J ��+ �LVTVW` j ++� ��~ 8k���p L V�VW] j %��~ 8k
���� L V�VK` j ;��~ 8k

��}��RRRR�aK  

Az . azon részének becslése, amelyet a légkör abszorpciója (.�, -) eredményez:  

.� J ��+4LVTV_Ua j %��~ 8k
�T�� L VTVVK`�Tp j ;��~ 8k

�Tb RRRRRRRRRRRRRRRRR�a]  

.� s ��+ �LVTV_Ua j %��~ 8k
�T�� L VTVK` j ;��~ 8k

��}��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�a_  

A (53)-as egyenletet eredetileg Brooks (1960) ajánlotta, majd Morton továbbalakította az itt 
látható formába (1983a). Ebből az egyenletből származó eredmények majdnem teljesen 
azonosak Letteu és Letteu (1973) egyenletének eredményével. A (54)-es egyenlőtlenség 
biztosítja, hogy a vízgőz általi abszorpció hatása ne haladja meg a légköri teljes abszorpció és 
szóródás együttes hatását. 

A felhőkön átszűrődő globálsugárzás (!�, W/m2) számítása Brooks alapján (1960): 

!� J !�. [U P jU L ..�k �U P ��. ^RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�aa  

A beeső teljes globálsugárzás (!, W/m2) számítása (Rietveld, 1978): 

! J 0!� P �VTVW P VT]V0 �U L 0 !�    (56) 

ahol 0 (-) megfigyelt és a lehetséges maximális napfénytartam aránya. Ez az egyenlet a 
következő két arány értékeire fektetett egyenes tengelymetszetei alapján lett levezetve: a 
megfigyelt és az atmoszférán kívüli globálsugárzás hányadosa, valamint a megfigyelt és a 
maximálisan lehetséges napfénytartam aránya. 
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2.4.5 További számítások a nettó sugárzáshoz 

Az átlagos albedó (�, -) becslése: 

� J �� [0 P �U L 0 jU L <]]Vk^RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�a\  

A (57)-es egyenletben 1-Z/330 értéke a felhőmentes ég albedójából lett meghatározva, a déli 
zenittávolságok teljes tartományára. 

A felhők hatására keletkező légköri sugárzás arányos növekedésének becslése (F, -): 

�	 J UV j����� L 0 L VT_KkRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�aW  

V q �	 q UTVRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�a`  

F J VTUW4�U L �	 �U L 0 	 P �	�U L 0 �Tp6 +�+ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�SV  

ahol �	 mértékegység nélküli segédkonstans. 

Boltz szerint (Geiger, 1966) F a felhőborítottság négyzete, vagyis (U L 0) négyzete alapján 
változik. Ez az összefüggés azonban nagyon felhős időben, valamint párás körülmények 
között nem érvényes, ezért kellett bevezetni a (58)-as és a (59)-es egyenletet (Morton, 1983a). 

A nettó hosszúhullámú sugárzásveszteség (, W/m2) számítása egy növényzettel borított 
felszínen a következők szerint történik a levegő hőmérsékletén: 

 J AG�� P K\] � [U L jVT\U P VTVV\���++� k �U P F ^RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�SU  

 s VTVaAG�� P K\] �          (62) 

ahol 0,92-es felszíni emisszivitást (A, -) feltételezve AG értéke aTKK c UVde W/m2/K4. Az 
utóbbi egyenlet (62) korlátozása csak forró, páradús és felhős időben érvényesül, leginkább az 
egyenlítő környezetében elterülő alacsony magasságú régiókat érinti. Megjegyzendő, hogy a 
légnyomás és a tengerszint feletti magasság sugárzásra gyakorolt hatása felhős időben 
eliminálhatja egymás hatását. 

Végül a talajra vetített nettó sugárzás (,-�,W/m2) becslése a levegő hőmérsékletén: 

,-� J �U L � ! L       (63) 
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3. TAVAK PÁROLGÁSA 

 

3.1 Múlt 

Időjárásunkban az elmúlt években jelentős szélsőségeket figyelhettünk meg. Ez a szélsőséges 
időjárás a tavainkon is éreztette hatását. A 2000-es évek elején tapasztalt csapadékhiány miatt 
a nagy tavainkon a vízállás jelentősen csökkent, ami a Balaton esetében felvetette a vízpótlás 
kérdését. Ennek szükségességéről éles vita robbant ki a különböző érdekcsoportok, 
szervezetek és pártok között, a sajtó is sokat foglalkozott a témával.   

Az elmúlt években az időjárás ismét csapadékosabbra fordult. Ennek eredményeképpen a 
Balaton vízszintje elkezdett rohamosan nőni, elérte a felső szabályozási szintet, és az újságok 
már a Sió-csatorna megnyitásáról cikkeztek. 

A Balaton és a Velencei-tó vízmérlegből kapott párolgását mutatja a 4. ábra. A Velencei-tóra 
csak 1961-től készítenek vízmérleget, de így is közel 50 évet lehet elemezni. Mindkét tavon 
enyhe csökkenő trend figyelhető meg a párolgás terén, ami meglepő: elég, ha csak az utóbbi 
időben egyre növekvő átlaghőmérsékletre gondolunk. Még érdekesebb a kérdés, ha a 
vízmérleg párolgásait a Balatonon is csak 1960-tól vizsgáljuk, hiszen ettől az időponttól 
kezdve már meteorológiai mérések is rendelkezésre állnak. 1960-tól kezdve a közelmúltig 
vizsgálva a párolgást már szétválik a két tó: míg a Balaton esetében növekvő trend észlelhető, 
addig a Velencei-tó esetében csökkenő. Ez a Balatonnál könnyen érthető is, hiszen a 
hőmérsékletben, a napfénytartamban és a telítési hiányban is növekvő trend volt, csupán a 
mért szélsebesség csökkent kis mértékben. A Velencei-tónál árnyaltabb a kép, ott a 
szélsebesség is nőtt, viszont a telítési hiány jelentősen csökkent, mely kompenzálni tudta a 
többi klimatikus változó hatását. Megjegyzendő, hogy a Velencei-tavon az 1970-es években 
mederrendezési munkálatok zajlottak, ami során megváltozott a vízfelület és a nádas aránya, 
valamint a tó vízmélysége, így a párolgási körülmények megváltoztak. 

 

4. ábra: A Balaton és a Velencei-tó vízmérlegből számolt párolgása a múltban. 
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Nem tudjuk, hogy a Balaton hosszabb távon csökkenő, vagy a rövidebb távon növekvő 
trendje érvényesül-e a jövőben, ebben az évi csapadéknak és középhőmérsékletnek van 
meghatározó szerepe (Nováky, 2005). A következő 10–15 évben viszont ismét szárazabbra 
fordulhat időjárásunk, előállhat az elmúlt években tapasztalt helyzet és a vízpótlás kérdése 
ismét előtérbe kerülhet, mivel a turisztikai bevételekből élő vízparti lakosokat, a tó környéki 
települések önkormányzatait, a horgászokat és a vitorlázókat egyaránt károsan érinti a sekély 
víz miatt a partok eliszapolódása, megnehezítve a fürdőzést, közlekedést. Sőt, a párolgás 
esetlegesen növekvő trendje és a csapadék csökkenő trendje a Balaton hosszú távon pozitív 
vízmérlegét is fenyegetheti, hiszen a múltban a tó legalább részlegesen többször is kiszáradt 
(Virág, 1998). 
A kutatásnak célja volt a Fertő tó párolgásának pontosítása is, azonban erre a tóra csupán pár 
évre sikerült meteorológiai adatokat szerezni, ezért a szükséges vizsgálatokat nem lehetett 
elvégezni. 

 

3.2 A tópárolgás becslése 

3.2.1 A felhasznált meteorológiai jellemzők és a modellbe bemenő adatok 

A tópárolgás becsléséhez léghőmérséklet-, páranyomás- és napsugárzásadatokat használtam 
fel, a Penman-egyenlethez ezeken kívül szükségesek voltak a havi közepes szélsebességek is. 
Mivel mérésük 10 m magasságban történt, ezért ezeket konvertálni kellett a szükséges 2 m-es 
magasságra (Brutsaert, 2005): 

�	 J �7 j K87k
�� J VT\`_S�7RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�S_  

ahol �7 a 10 m magasan mért szélsebesség m/s-ban és 87=10. 

Az állomások havi napfénytartam adataiból Morton WREVAP modelljének segítségével nettó 
sugárzást számoltam (Morton, 1983a), amit már mm/nap mértékegységben kaptam meg. A 
nettó sugárzások viszont más értéket vesznek fel szárazföldre és tófelületre számítva. A 
Penman-egyenlet szárazföld felett mért légköri változókkal lett definiálva, beleértve a 
sugárzási mérleget is, így a hozzá szükséges ,--t is a szárazföldre számolt nettó sugárzásból 
határoztam meg.  

3.2.2 A súlyozásos módszer 

A tópárolgás becslése minden hónapra a Priestley-Taylor-egyenletből kapott nedves 
környezeti párolgás és a Penman-féle potenciális párolgás súlyozásával történt: 

����� J �� c = ?? P Q ,-u� P �	 c [ ?? P Q ,- P Q? P Q ��� ��� L � ^RRRRRRRRRRRRRR�Sa  

ahol �� és �	 a kalibráció során kapott mértékegység nélküli súlyok, ����� pedig az ez által 

nyert becsült párolgás mm-ben, ,-u� a sekély tó felszínére számolt energia mm/nap-ban. A 
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számítás folyamán = értékére a leggyakrabban használt 1,26-os értéket használtam, míg a Q 
pszichrometrikus konstans értékét 0,67 hPa/2-ra választottam. 

Célszerű volt a kalibrálást mindig az adott tónál vizsgálható időszak páros éveire véghezvinni 
azért, hogy az esetleges párolgásban megfigyelhető trend hatását elkerüljem a kalibrációs és a 
verifikációs időszakok között. A verifikációs időszakot tehát a vizsgálható időszak páratlan 
évei alkották. A cél a kalibráció során annak megállapítása volt, hogy amennyiben a 
vízmérlegből adódó tópárolgásokat interpolálom a Priestley-Taylor- és a Penman-egyenletből 
származó párolgás közé, akkor az milyen eredményt ad úgy, hogy a (65)-ös egyenletben 
szereplő �� és �	 konstans egyike sem lehet negatív. A súlyokat a legkisebb négyzetek 
elvével határoztam meg havi bontásban. 

Megjegyzendő, hogy a kutatás kezdeti fázisában �� és �	 összegét egységben kötöttem ki, 
ami azonban jelentősen alábecsülte volna a párolgást bizonyos hónapokban (Kovács és 
Szilágyi, 2009a, b), mint azt később látni fogjuk, ezért �� és �	 korlátozás nélkül bármilyen 
értéket felvehet a pozitív tartományban. 

 

3.3 A Balaton párolgásának vizsgálata 

3.3.1 A Balaton vízmérlege 

A vízmérleg számítása a múltban, főleg a mérési helyek számától függően, többször kisebb 
mértékben változott. A 2008-as állapot szerint (KDTVIZIG, 2008) a tavat négy tórészre 
bontották (5. ábra) és mindegyik tórészre a következő képlet alapján számolták a vízmérleget: 

( J � P "# L ��� RP 9: P )�      (66) 

ahol ( a tó vízkészletváltozása, � a csapadék, "# a hozzáfolyás, �� a Balaton párolgása, 9:  a 
tavat közvetlen érintő�vízfelhasználás, )� a tóból a Sión keresztül levezetett vízmennyiség, 
mindegyik mm-ben kifejezve. 

 

5. ábra: A vízmérleg számításához használt négy tórész (forrás: KDTVIZIG, 2008).  
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A csapadékot a tó körül 12 állomáson mérik. Ezekhez Thiessen-poligonhálót szerkesztettek 
(6. ábra) és mindegyik állomáshoz egy területi súlyszámot rendeltek, mellyel megkapható a 
tóra eső csapadék mennyisége. 

 

6. ábra: A Balatonra hullott csapadékmennyiség meghatározásához szerkesztett Thiessen-
poligonháló (forrás: KDTVIZIG, 2008). 

 

A Zala és a Nyugati-övcsatorna vízhozamát ultrahangos mérőműszerrel mérik, míg a patakok 
vízjárását automata adatgyűjtők rögzítik. 

A készletváltozás mért és számított értékei közötti eltérés miatt a vízmérleg egyes elemeit 
pontosítják a záróhibák szétosztásával. Ez leginkább a csapadékot és a párolgást érinti, 
valamint kis mértékben még a hozzáfolyást is.  

3.3.2 A figyelembe vett meteorológiai állomások és adataik 

A Balaton esetében egy 1967-től 1996-ig tartó, 30 éves periódust vizsgáltam, ahol Siófok és 
Keszthely meteorológiai adatait használtam fel a súlyozásos módszerhez. Mindkét állomásra 
meghatároztam a Priestley-Taylor- és a Penman-egyenletből származó párolgásokat havi 
szinten. Ezen párolgások átlagait a 7. és 8. ábrán tüntettem fel.  

Morton WREVAP modellje havi napfénytartamadatokból és globálsugárzás-értékekből is tud 
nettó sugárzást számolni. Ez utóbbit csak kevés helyen mérik Magyarországon, így mindkét 
állomásnál napfénytartam adatokkal számoltam. A napfénytartam-, léghőmérséklet- és 
páranyomásadatok Siófokon és Keszthelyen is minden vizsgált hónapra hiánytalanul 
megvoltak, pótlásukra nem volt szükség. Ugyanakkor a 10 méter magasan mért 
szélsebességnél csak a két állomás számtani átlagának értékeit sikerült beszerezni. 

A WREVAP program futtatásához a Balaton átlagos vízmélységét 3 méteresre és sótartalmát 
450 mg/l-re feltételeztem. 

3.3.3 A Balaton párolgásának vizsgálata havi szinten 

A 7. és 8. ábrán látható, hogy a vízmérlegből számolt párolgások átlaga októbertől februárig 
nincs a Priestley-Taylor- és a Penman-párolgás értékei között, sem a kalibrációs, sem a 
verifikációs időszakban, sőt az előbbinél júliusban sem. Ez alátámasztja azt a már említett 
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feltételezést, hogy ha a két súly összegét egységnyiben határoztam volna meg, akkor a 
súlyozásos módszer alábecsülné a tényleges párolgást.  

Az év közepéig a vízmérlegből kapott párolgás inkább a Penman-féle potenciális párolgást 
közelíti, míg júliustól már a Priestley-Taylor párolgáshoz esik közelebb. Ez egyrészt a 
szárazföld és a nyílt vízfelszín eltérő nettó sugárzás értékei miatt történik, másrészt Morton 
WREVAP programja figyelembe vette a Balaton nem elhanyagolható hőtárolási képességét, 
ami így nagyobb ,- értékeket eredményez az őszi és téli negyedévben. 

 

 

7. ábra: Balaton 1967 és 1996 közötti 
párolgásainak havi átlagai a kalibrációs 

időszakban (páros évek). 

 

8. ábra: Balaton 1967 és 1996 közötti 
párolgásainak havi átlagai a verifikációs 

időszakban (páratlan évek). 

 

9. ábra: A Balatonra kapott 
párolgásbecslések havi átlagai 1967 és 

1996 közötti kalibrációs időszakban   
(páros évek). 

 

10. ábra: A Balatonra kapott 
párolgásbecslések havi átlagai 1967 és 
1996 közötti verifikációs időszakban 

(páratlan évek). 

 

Mint az már említésre került, a (65)-ös egyenletben = értékét a leggyakrabban felvett 1,26-ra 
választottam, mivel nem álltak rendelkezésre mérési eredmények, hogy a tényleges nedves 
környezeti párolgáshoz kalibráljam. Ezzel együtt lehetséges, hogy a valóságban = értéke az év 
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során változik, ezáltal a vízmérlegből kapott tópárolgás júliustól szeptemberig is a nedves 
környezeti párolgás és a Penman-párolgás közé esne.  

A súlyozásos egyenlet eredményét a 9. és a 10. ábra mutatja, míg a kalibrált súlyokat az 1. 
táblázat. A 9. ábrán látható, hogy a havi átlagok tekintetében szinte tökéletesen illeszkedik a 
súlyozásos egyenlet a vízmérlegből kapott párolgás átlagértékeire (a kettő közötti maximális 
különbség 2 mm, februárban). A verifikáció időszakában azonban júliusban tapasztalható egy 
komolyabb átlagos fölébecslés (+10 mm) és augusztusban, valamint szeptemberben egy 
enyhébb alábecslés (-8, ill. -6 mm), míg a többi hónapban a különbség már jelentéktelenebb. 

Morton becslésének hibája (9. és 10. ábra) leginkább a téli hónapokban szembetűnő, hiszen 
ezekben a hónapokban zérus körüli tópárolgást ad eredményül. A többi hónapban, annak 
ellenére, hogy ez egy globális modell, jól tudja közelíteni a tópárolgást, bár az év első felében 
kissé alá-, majd júliustól fölébecsli azt a tó becsült hőtározó képessége miatt. 

 

hónap a1 a2 
január 0,000 1,582 
február 0,000 1,607 
március 0,630 0,737 
április 0,268 0,687 
május 0,689 0,371 
június 0,000 0,989 
július 0,706 0,345 

augusztus 0,051 1,062 
szeptember 0,828 0,105 

október 0,333 1,512 
november 0,847 1,252 
december 0,000 2,188 

1. táblázat: A Balatonra kalibrált súlyértékek. 

 

3.3.4 A Balaton párolgásának vizsgálata éves szinten 

3.3.4.1 Eredmények a kalibráció időszakában 

A 11. ábrán feltüntettem az 1967 és 1996 közötti időszak páros éveinek (azaz a kalibrációs 
időszaknak) az éves szintű párolgásait: a vízmérlegből kapott párolgást összehasonlítottam a 
kalibrált súlyozásos egyenlet segítségével kapott párolgással, a Morton-modell által számolt 
párolgással, valamint az erre az időszakra alkalmazott empirikus képlet alapján számolt 
párolgással (lásd 3.3.4.3. pont). Ez utóbbit utoljára 1987-ben változtatták meg a Balatonra, és 
azóta is ebben a formában használják, így különösen erre az időszakra vonatkozóan lesz 
érdekes az összehasonlítás. 

 



3. TAVAK PÁROLGÁSA 
 

34 
 

 

11. ábra: A Balaton párolgásértékei éves szinten a kalibráció időszakában. 

 

A vízmérlegből kapott párolgás és a súlyozásos egyenlet lineáris korrelációja R2=0,173, az 
éves párolgásértékeket a kalibrált egyenlet átlagosan 8 mm-rel becsüli alá. A Morton-modell 
és a vízmérlegből kapott párolgás korrelációja kis mértékben jobb, R2=0,226, viszont 
becslésének átlaga 76 mm-el kevesebb a vízmérlegből nyert párolgás éves átlagához képest. 
Ez az alábecslés nem meglepő a havi szintű vizsgálat után, a jelentős különbséget főleg a téli 
hónapokban tapasztalt zérus, vagy ahhoz közeli becslés okozza, mint ahogy azt feljebb láttuk. 
Ebben az is jelentős szerepet játszhat, hogy mindkét meteorológiai állomás méréseit 
befolyásolhatja a tó közelsége, ennek hatására azok nagyobb relatív páratartalmat 
észlelhetnek, ami végül alacsonyabb párolgáshoz vezet. Kovács és Szilágyi (2009b) rámutat 
arra, hogy a tótól kissé távolabb vett állomások 1960 és 2000 közötti modelladatai alapján 
(lásd bővebben a 3.5 fejezet), ahol ez a befolyásoltság már bizonyosan kizárható, a Morton 
becslés átlagos hibája töredéke az itteninek: -23 mm és R2=0,381. 

3.3.4.2 Eredmények a verifikáció időszakában 

A verifikáció időszakában (1967 és 1996 közötti páratlan évek) a súlyozással kapott párolgás 
jobban korrelál a vízmérlegből kapott párolgással: R2=0,351 (12. ábra). A Morton-modell erre 
az időszakra vonatkozó párolgásaival kapott korreláció is erősebb, mint a kalibráció 
időszakában, R2=0,539. A súlyozásos egyenlet ugyanúgy, mint a kalibrációs időszakban 
szintén alábecsüli a tényleges tópárolgást, itt átlagosan 5 mm-rel, míg a Morton-modell 
ezúttal 68 mm-rel. Ez utóbbi érték szintén jelentősen kevesebb (-22 mm) az 1960–2000-es 
időszakra a tótól távolabb elhelyezkedő állomások modelladatai alapján (Kovács és Szilágyi, 
2009b), míg a korreláció ez esetben R2=0,291. 
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12. ábra: A Balaton párolgásértékei éves szinten a verifikáció időszakában. 

 

3.3.4.3 Eredmények összehasonlítása a módosított Meyer-képlettel 

A Balaton párolgásának becslésére használt empirikus képletekből adódó értékek 1971-től 
1996-ig álltak rendelkezésre, így az összehasonlítást csak ebben az időszakban tudtam 
elvégezni. A 11. és 12. ábrán is jól látható, hogy az 1980-as években a Meyer-képlettel 
számolva nagy különbséget tapasztaltak a tópárolgáshoz képest. Ez a tény járult hozzá egy új 
párolgásbecslési formula kialakításához, melyet a VITUKI és az Országos Meteorológiai 
Szolgálat együttműködve dolgozott ki: 

        �� J ����� L � c �VTa` P VTVU]�7 *    (67) 

ahol �� az adott hónaptól függő változó, melynek értéke 0,7 és 1,4 között változik, * a hónap 
napjainak száma. 

A VITUKI és az OMSZ által közösen kidolgozott képlet 1988 és 1996 közötti, 5 db páros 
évnél átlagosan 5 mm-rel becsüli alá a vízmérlegből kapott párolgást. A súlyozásos egyenlet 
hasonlóan jó eredményt adott, 6 mm-rel becsüli alá, míg a Morton-modell eredménye 77 mm-
rel marad el a tópárolgástól. 

Ha az 1987-től kezdődő időszak páratlan éveit elemezzük, akkor a verifikáció éveiben 
(szintén összesen 5 db) is lehet összehasonlítást végezni a VITUKI és az OMSZ által közösen 
kialakított képlettel: az átlagos évi eltérés a súlyozásos egyenletnél a tópárolgáshoz képest -8 
mm, a Morton-modellnél -69 mm, míg a módosított Meyer-képletnél -37 mm, tehát 
mindhárom módszernél alábecslés tapasztalható. Bár a három módszer a kalibráció 
időszakában kb. egyenértékű a hibák szórása és a korreláció tekintetében, a verifikáció 
időszakában egyértelműen jobb eredményeket ad a súlyozásos módszer ebben a két 
mutatóban (3. táblázat). 
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3.4 A Velencei-tó párolgásának vizsgálata 

3.4.1 A Velencei-tó vízmérlege 

A Velencei-tó vízmérlegére 1977-ben dolgozta ki a VITUKI (1985) a következő eljárást: 

( J � P "# P "� L ��� RP 9: P )�     (68) 

ahol a már megismert mennyiségeken kívül "� a Pátkai-tározóból történő hozzáfolyás, �� a 
Velencei-tó párolgása és )� a vízeresztés a tóból, mindhárom mm-ben. 

A tóra hulló csapadékot a tó környékén található négy állomás átlaga alapján határozzák meg, 
ezek a következők: Agárd, Dinnyés, Nadap, Velencefürdő.  

A hozzáfolyást hat darab vízhozammérő állomás alapján állapítják meg, melyek helye a 
Császár-víz csákvári, kőrakáspusztai és kisfaludi, a Rovákja-patak pátkai, a Burján-víz 
zámolyi, valamint a Vereb-pázmándi-vízfolyás kápolnásnyéki szelvénye. Ezek közül a 
Császár-víz kőrakáspusztai szelvényének adatait módosítják a Pátkai-tározóból történő 
eresztések függvényében. A tó közvetlen vízgyűjtőjéről származó hozzáfolyást a Vereb-
pázmándi-vízfolyás kápolnásnyéki szelvénye adatai alapján becsülik. 

A vízkivételhez csak a Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaság számára a Császár-vízből és a 
Velencei-tóból kiszolgáltatott vízmennyiséget veszik figyelembe, amelyet a Fejér Megyei 
Szakaszmérnökség által meghatározott értékkel számolnak. 

A vízeresztés mennyiségét a tóból a dinnyési zsilip zsilipnaplóinak értékei alapján határozzák 
meg. 

3.4.2 A figyelembe vett meteorológiai állomások és adataik 

A Velencei-tó esetében is teljesen hasonló módszerrel dolgoztam, mint a Balatonnál, a 
vizsgált periódus itt is 1967-től 1996-ig tartott. A léghőmérséklet és páranyomás adatok 1979-
ig Formapuszta, Székesfehérvár és Martonvásár átlagai, 1980-tól Agárd állomás mért 
értékeiből származnak. A szélsebességadatok 1970-ig Székesfehérvár, Martonvásár és 
Csákvár átlagai, majd 1979-ig ezekhez az állomásokhoz csatlakozott Agárd is, végül 1980-tól 
a szélsebesség értékek csak Agárd méréseiből keletkeztek. A napfénytartamértékeket 
Budapest és Siófok állomások számtani átlagából számoltam. Bár 1988-tól rendszertelenül, 
1991-től rendszeresen, minden hónapra rendelkezésre álltak Agárd állomásról mérési 
eredmények, a kutatás szempontjából mégis homogénebb megoldást jelentett az egész 
időszakra Budapest és Siófok átlagával számolni. 

A Velencei-tó átlagos vízmélységét 0,9 méteresre és sótartalmát 2500 mg/l-re feltételeztem a 
WREVAP program futtatásához. 

3.4.3 A Velencei-tó párolgásának vizsgálata havi szinten 

A párolgások havonkénti átlagainak vizsgálatánál (13. és 14. ábra) megállapítható, hogy a 
Balatonhoz képest több hónapban, júniustól októberig fordul elő, hogy a vízmérlegből kapott 
párolgás meghaladja a Penman-párolgást. Ez érvényes a kalibráció és a verifikáció 
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időszakában is. A tavaszi hónapokban a súlyozásos módszerrel adott becslés itt is jobb, mivel 
ősszel a Penman-és a Priestley-Taylor-egyenlet átlagos eredményei hasonlóak, így súlyozásuk 
során csökken a becslés mozgástere. 

 

 

13. ábra: Velencei-tó 1967 és 1996 közötti 
párolgásainak havi átlagai a kalibrációs 

időszakban (páros évek). 

 

14. ábra: Velencei-tó 1967 és 1996 közötti 
párolgásainak havi átlagai a verifikációs 

időszakban (páratlan évek). 

 

15. ábra: A Velencei-tóra kapott 
párolgásbecslések havi átlagai 1967 és 

1996 közötti kalibrációs időszakban   
(páros évek). 

 

16. ábra: A Velencei-tóra kapott 
párolgásbecslések havi átlagai 1967 és 
1996 közötti verifikációs időszakban 

(páratlan évek).

 

A 15. ábra is mutatja, hogy havi szinten a vízmérlegből adódó párolgást a súlyozásos módszer 
szinte tökéletesen tudja követni. Ez a verifikáció időszakában is majdnem mindegyik hónapra 
igaz (16. ábra), csupán júniusban van egy markánsabb alá (-8 mm) és júliusban egy 
fölébecslés (+5 mm). A kalibrált súlyértékeket a 2. táblázat mutatja.  
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hónap a1 a2 
január 0,000 0,831 
február 0,000 0,986 
március 0,556 0,622 
április 0,000 0,917 
május 0,366 0,648 
június 0,352 0,695 
július 0,125 0,976 

augusztus 0,732 0,406 
szeptember 0,619 0,683 

október 0,961 0,929 
november 2,358 0,949 
december 0,000 0,868 

2. táblázat: A Velencei-tó esetében kalibrált súlyértékek. 

 

3.4.4 A Velencei-tó párolgásának vizsgálata éves szinten 

3.4.4.1 Eredmények a kalibráció időszakában 

A Velencei-tónál  a súlyozásos módszer éves szintű korrelációja a tópárolgással jóval erősebb 
lett a kalibrációs időszakban, mint a Balaton esetében: R2=0,585, míg a Morton-modell szinte 
teljesen ugyanolyan értéket ér el, R2=0,590-t (17. ábra). 

Az átlagos éves hiba a súlyozással becsült párolgásnál -8 mm, míg a Morton párolgásnál -109 
mm, amiből következik, hogy az utóbbi módszer egyértelműen gyengébb ennél a tónál is. 
Kovács és Szilágyi (2009b) rámutat arra, hogy 1960–2000 között modelladatokkal számolva 
az átlagos hiba -42 mm és a korreláció erőssége R2=0,507 a Morton módszer esetén. 

 

 

17. ábra: A Velencei-tó párolgásértékei éves szinten a kalibráció időszakában. 
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3.4.4.2 Eredmények a verifikáció időszakában 

Az 1967-től 1995-ig tartó verifikációs időszakban az itt leírt módszerrel rosszabb korrelációt 
kaptam, mint a kalibrációs időszakban: R2=0,250. Morton WREVAP modellje ennél jobb 
eredményt ért el, a korreláció erőssége R2=0,465 lett (18. ábra). 

A verifikációs időszakban a súlyozásos egyenlet éves átlagban rendkívül pontos becslést ad, 
átlagosan mindössze 1 mm-rel becsüli túl a vízmérlegből kapott párolgást. A Morton-modell 
viszont itt is viszonylag nagy hibával számol, 111 mm-rel alábecsül, ami több mint 10%-os 
eltérés. Ekkora hiba azért alakult ki, mert míg a Balatonnál a tavaszi időszak alábecslését 
kompenzálni tudta az őszi időszak fölébecslése, addig ennél a tónál a Morton-modell ősszel is 
alábecsülte a tényleges párolgást. A másik lehetséges ok, hogy Agárd állomás méréseit is 
jelentősen befolyásolhatta a tó közelsége. Csakúgy, mint a Balatonnál, a tótól távolabb vett 
modelladatokkal számolva ez a hiba sokkal kisebb (Kovács és Szilágyi, 2009b): -48 mm, 
R2=0,382. 

 

 

18. ábra: A Velencei-tó párolgásértékei éves szinten a verifikáció időszakában. 

 

3.4.4.3 Eredmények összehasonlítása a módosított Meyer-képlettel 

Természetesen itt is, ahogy a Balatonnál, érdemes összehasonlítani az eredményeket a 
Velencei-tóra alkalmazott módosított Meyer-képlet eredményeivel. A Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a párolgásszámítást nyári és téli félévekre bontja. 

Novembertől márciusig a párolgásbecslés az alábbi empirikus egyenlettel történik: 

�� J VTaa c j�� L �UT]] k�T� c jU P �K\]k
� c �U P VTVUa�7 	 c *RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�S`  
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A becsléshez áprilistól októberig egy párolgásmérő kádat üzemeltetnek, így ennek 
eredményeit vonják be a számításba a páranyomás és léghőmérséklet eredmények helyett. 
Ezen időszakban a nádas evapotranspirációja is jelentős, ezt nádkonstanssal veszik 
figyelembe:  

 �� J UTUU c �VTaW P VT_K&- c �'u��T�� c �U P �7 �T�b c *   (70) 

ahol &- nádkonstans, melynek értéke havonta meghatározott szám, értéke áprilisban a 
legkisebb (1,02) és júliusban a legnagyobb (1,26), �'u� az „A” típusú párolgásmérő kád 
átlagos napi párolgása mm-ben, a többi változó ugyanaz, mint a téli párolgásszámítási 
képletben. 

Sajnos itt is csak egy rövid időszakra volt lehetőség az empirikus összefüggéssekkel való 
összehasonlításra, ami 1987-tól 1996-ig történhetett. A súlyozásos egyenlet mind a kalibráció, 
mind a verifikáció időszakában kisebb átlagos hibával számolt, mint a módosított Meyer-
képlet és a Morton-modell (3. táblázat). A korreláció tekintetében szintén jobb eredményt 
biztosít a Morton-modell eredményénél, míg a módosított Meyer-képlet kapcsolatának 
erősségét a kalibráció időszakában meghaladja és a verifikáció időszakában kis mértékben 
alulmúlja. 

      Kalibrációs időszak Verifikációs időszak 

Tó Módszer Idő-
intervallum 

Hiba, 
mm 

Hiba szórása, 
mm R2 Hiba, 

mm 
Hiba szórása, 

mm R2 

Balaton Súlyozásos módszer 1967-1996 -8 67,2 0,173 -5 47,5 0,351 

  Morton 1967-1997 -75 63,8 0,226 -68 42,5 0,539 

  Súlyozásos módszer 1987-1996 -6 34,9 0,481 -8 18,9 0,656 

  Morton 1987-1996 -77 34,3 0,491 -69 23,9 0,458 
Empirikus becslés 1987-1996 -5 34,3 0,524 -37 32,8 0,389 

Velencei-tó Súlyozásos módszer 1967-1996 -8 42,6 0,585 1 67,1 0,250 

  Morton 1967-1997 -109 42,3 0,590 -111 51,3 0,465 

  Súlyozásos módszer 1987-1996 -4 26,4 0,869 -4 22,7 0,619 

  Morton 1987-1996 -81 34,6 0,866 -76 22,3 0,562 
Empirikus becslés 1987-1996 13 40,0 0,673 21 25,2 0,683 

3. táblázat: A Balatonra és a Velencei-tóra adott párolgásbecslések eltérései a vízmérlegből 
kapott párolgástól, az eltérés szórása és a becslés korrelációja (R2). 

 

3.5 Párolgás becslése a tavak szél felőli oldalán található állomás esetén 

Az időjárás különböző paramétereit mérő állomásokat a Penman-féle potenciális párolgás 
számításának gyakorlatához igazodva elméletileg úgy kellene kiválasztani, hogy azok minden 
esetben a vizsgált tavak uralkodó szélirány felőli oldalán legyenek. Ez a kritérium sem a 
Balaton, sem a Velencei-tónál nem teljesült, hiszen az előbbinél Siófok, míg az utóbbinál 
Agárd pont a szél alatti oldalon helyezkedik el. A szélfelőli oldalon mért meteorológiai 
jellemzők hiánya miatt ezt a vizsgálatot csak regionális klímamodelladatokkal (REMO) 
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tudtam elvégezni (mely adatok az előző részben a Morton-modell jobb becslését 
szolgáltatták).  

3.5.1 A bemenő modelladatok 

A REMO modell előrejelzett mezőit (modelladatait) az OMSZ futtatta le. A vizsgálatot a 
Balatonra az 1960–2000 közötti periódusra 12 rácspont modelladatai, a Velencei-tóra az 
1961–2000 közötti periódusra 6 rácspont modelladatai alapján végeztem el. A rácspontok 
elhelyezkedését a 19. és 20. ábra mutatja. A párolgást szintén havi bontásban vizsgáltam, 
ugyanúgy, mint a mért adatok alapján. 

A REMO numerikus regionális éghajlati modell egy nagyjából Európát 25 km-es felbontással 
lefedő tartományra lett futtatva az 1957–2000 közötti időintervallumra. Mivel a tartomány 
korlátos (azaz nem az egész Földre vonatkozik), ezért a modell a kiindulási állapotának 
megadása mellett a tartomány határán időtől függő peremfeltételeket is igényel a parciális 
differenciálegyenletek numerikus integrálásához. Ezeket a határfeltételeket az úgynevezett 
ERA40 reanalízis adatbázis szolgáltatta, ami minden hatodik órában lett figyelembe véve a 
REMO integrálása során. Az ERA40-t egy nemzetközi projekt keretében néhány éve állították 
elő az Európai Középtávú Előrejelző Központnál. Ez gyakorlatilag az egész földi légkör 
1957–2002 időszakra visszamenőleg előállított hatóránkénti időjárási analízise. Az elkészítés 
során egy időjárás-előrejelző modellel rövidtávú előrejelzéseket készítettek és ezeket 
pontosították a vizsgált időszakra visszamenőleg rendelkezésre álló összes (felszíni, 
repülőgépes, műhold, radar) megfigyelés segítségével. Tehát a reanalízis adatok csak 
kiindulási adatok, amik alapján futtatott REMO eredmények a párolgásszámítási eljárások 
bemenő adatai. 

Fontos különbség a mért adatok becsléséhez képest, hogy itt a havi napsütéses órák száma 
helyett a globálsugárzás értékek Morton WREVAP programjának bemenő értékei. A 
páranyomás adatok helyett relatív nedvességtartalom adatok álltak rendelkezésre, de ezek 
egymásból könnyen számíthatóak a telítési páranyomás meghatározása után [(3)-as egyenlet]. 
A többi bemenő paraméter nem változott.  

3.5.2 A Balaton párolgásának vizsgálata modelladatok alapján 

3.5.2.1 Eredmények a tavat körülölelő rácspontok alapján 

A körülölelő rácspontoknál a 19. ábrán látható összes állomás átlaga alapján végeztem a 
számításokat. A vízmérlegből kapott párolgás és a súlyozásos egyenlet (melynek bemenő 
adatai az átlagértékek) korrelációja a kalibrációs időszakra R2=0,422, az éves 
párolgásértékeket a kalibrált egyenlet átlagosan 7 mm-rel becsüli alá.  

A verifikáció időszakában (1960 és 2000 közötti páratlan évek) a súlyozással kapott 
párolgásértékek kisebb mértékben korrelálnak a vízmérlegből kapott párolgással: R2=0,345 és 
az átlagos hiba is nagyobb, -15 mm (5. táblázat).  
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19. ábra: A Balaton környezetében figyelembe vett rácspontok (feketével) és a jellemző 
rácspont (pirossal). 

 

3.5.2.2 Eredmények egy jellemző rácspont alapján 

A Balaton környezetében a 12 rácspont közül az É _S°RaK′RUVTK\�, K U\°R_V′R__TUW� 
koordinátájú rácspontot találtam a legjellemzőbbnek, mely Zánka mellett fekszik (19. ábra).  

A jellemző (pirossal jelölt) rácspont modelladatai alapján meghatározott súlyozásos egyenlet 
a kalibrációs időszakban éves szinten R2=0,411-es korrelációt mutat a tópárolgással, a 
verifikációs időszakban ugyanez a korreláció R2=0,275. A kalibrációs időszakban az évi 
átlagos eltérés a vízmérlegből kapott párolgástól -9 mm, a verifikációs időszakban -19 mm (5. 
táblázat). 

  Balaton 
  Körülölelt állapot Jellemző rácspont 

hónapok a1 a2 a1 a2 
január 0,000 1,065 0,000 1,292 
február 0,000 0,987 0,000 1,131 
március 1,387 0,482 1,254 0,512 
április 0,637 0,447 0,605 0,473 
május 0,940 0,148 0,964 0,120 
június 0,000 0,884 0,000 0,901 
július 0,634 0,316 0,664 0,278 

augusztus 0,325 0,597 0,311 0,610 
szeptember 0,570 0,419 0,552 0,437 

október 0,492 0,761 0,554 0,731 
november 0,030 1,353 0,230 1,420 
december 0,246 1,333 0,643 1,546 

4. táblázat: A különböző helyről vett rácspontok alapján számolt súlyértékek a Balatonnál. 

 

Az eredményekből megállapítható, hogy sem a korreláció, sem a hiba nagyságában, valamint 
annak szórásban sincs jelentős különbség az összes állomás adatai alapján és az egy jellemző 
rácspont alapján számolt eredmények között. A kétféleképpen meghatározott súlyok 
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vizsgálatánál sincsenek nagy különbségek (4. táblázat), csupán a téli hónapok Priestley-
Taylor-egyenlet értékeit súlyozó �� konstans értéke változhat nagyobb mértékben. Ez érthető 
is, mivel ezekben a hónapokban a nedves környezeti párolgás modelladatokkal is jellemzően 
zérus közeli, mint ahogyan a 13. és 14. ábrán valós adatokkal is, tehát pár mm-es változás is 
jelentősen növelheti, vagy csökkentheti a súlyok értékét.   

 

3.5.3 A Velencei-tó párolgásának vizsgálata modelladatok alapján 

3.5.3.1 Eredmények a tavat körülölelő rácspontok alapján 

A kalibrációs időszakban a súlyozásos becslés (20. ábrán jelölt rácspontok átlaga alapján) és a 
tópárolgás R2=0,488-as korrelációt ér el, az átlagos éves hiba pedig -8 mm. A verifikáció kis 
mértékben rosszabb eredményeket szolgáltat, itt R2=0,322, a hiba -12 mm, tehát a becslés 
teljesen hasonló hatékonyságú, mint a Balatonnál volt (5. táblázat). 

3.5.3.2 Eredmények egy jellemző rácspont alapján a Velencei-tó esetében 

A Velencei-tó esetében a legjellemzőbb rácspont a Magyaralmás közelében található állomás 
(20. ábra), melynek koordinátája: É _\°RUW′R]_TK_�, K UW°RU`′RKaT`\�.  

 

20. ábra: A Velencei-tó környezetében figyelembe vett rácspontok (feketével) és a jellemző 
rácspont (pirossal). 

 

3.5.3.2 Eredmények egy jellemző rácspont alapján 

A kalibrációs időszak során R2=0,474-es korrelációt eredményezett a jellemző rácspont 
alkalmazásával számolt súlyozásos egyenlet a tópárolgással és az éves átlagos hiba -7 mm 
lett. A verifikációs időszakban a korreláció R2=0,307-es erősségű, a súlyozásos egyenlet éves 
átlagban 17 mm-rel becsüli alá a vízmérlegből nyert tópárolgást (5. táblázat).  

Csakúgy, mint a Balatonnál, a Velencei-tónál sem voltak túlságosan érzékenyek az 
eredmények arra, hogy körülölelt állapot alapján, vagy egy jellemző rácspont alapján 
becsültem a párolgást. Bár a súlyok a két vizsgált eset között enyhe mértékben jobban 
változnak, mint a Balaton esetében, még így is stabilnak mondhatóak (6. táblázat). Ez alól 
kivételt jelent a körülölelt állapotnál �� konstans februári értéke, mely arra vezethető vissza, 
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hogy a Priestley-Taylor-párolgás átlaga nem mindegyik rácspontnál volt zérusértékű, de ez a 
februári súly lényegében indifferens az eredmény szempontjából. 

   Kalibrációs időszak Verifikációs időszak 

Tó Módszer Idő-
intervallum 

Hiba, 
mm 

Hiba szórása, 
mm R2 Hiba, 

mm 
Hiba szórása, 

mm R2 

Balaton K, súlyozásos 1960-2000 -7 64 0,422 -15 48,4 0,345 

 J, súlyozásos 1960-2000 -9 65,9 0,411 -19 53,9 0,275 

Velencei-tó K, súlyozásos 1961-2000 -8 56,1 0,488 -12 63,3 0,322 

 J, súlyozásos 1961-2000 -7 57,2 0,474 -17 64,0 0,307 

5. táblázat: A tavakat körülölő rácspontok modelladatai alapján számolt párolgások (K) és egy 
jellemző rácspont adatai alapján számolt párolgások (J) összehasonlítása. 

 

  Velencei-tó 
  Körülölelt állapot Jellemző rácspont 

hónapok a1 a2 a1 a2 
január 0,000 1,019 0,000 1,026 
február 5,600 0,859 0,000 0,879 
március 0,345 0,544 0,408 0,528 
április 1,233 0,000 1,234 0,000 
május 0,679 0,346 0,863 0,187 
június 0,404 0,573 0,430 0,567 
július 0,533 0,457 0,604 0,408 

augusztus 0,694 0,341 0,717 0,332 
szeptember 0,603 0,509 0,665 0,473 

október 0,699 0,745 0,852 0,672 
november 0,000 0,896 0,000 0,894 
december 0,000 0,883 0,000 0,894 

6. táblázat: A különböző helyről vett rácspontok alapján számolt súlyértékek a Velencei-tónál. 

 

 

3.6 Eredmények értékelése, összefoglalás 

Ebben a fejezetben sekély nagytavaink havi párolgásait becsültem Morton WREVAP 
programja, ill. egy újfajta súlyozásos módszer segítségével. Bemutattam, hogy a hónapok 
többségében a tópárolgás jól behatárolható felülről a Penman-egyenlettel, alulról pedig a 
Priestley-Taylor-egyenletből származó ún. nedves felszín párolgásértékeivel. Ez főleg a 
Velencei-tónál az év második felének hónapjaiban és a Balatonnál a téli hónapokban nem 
teljesült, aminek egyrészt az a lehetséges oka, hogy az állomások mérési eredményeit a tó 
közelsége mindkét esetben befolyásolhatta, másrészt a nettó sugárzásokhoz felhasznált 
napfénytartam adatok is bizonytalanságot okozhattak.  



3. TAVAK PÁROLGÁSA 
 

45 
 

A súlyozásos módszer a Balaton, ill. Velencei-tó esetében is közel azonos eredményt, vagy 
néhány esetben jobbat adott a helyileg alkalmazott empirikus képleteknél, illetve empirikus 
formulák által szolgáltatott becsléseknél is (3. táblázat). Morton becslése viszont elmarad 
mindkét tó esetében a többi párolgásbecslési eljárástól éves szinten, ami nagyban köszönhető 
annak, hogy a téli hónapokban – sőt, a Velencei-tónál egész évben – alábecsli a párolgást (9. 
10. 15. és 16. ábra). Az is előfordulhat azonban, hogy ez a vízmérlegben rejlő hibák miatt 
történik, amik mértéke nem pontosan ismert. 

A Velencei-tónál különösen figyelemre méltóak az eredmények a nem elhanyagolható 
nádborítottság miatt, ami befolyásolhatta a becslés eredményét is. Lehetséges, hogy ezért a 
felszíni energiamérleg számításánál a párolgásra, ill. szenzibilis hőáram részére rendelkezésre 
álló energiát nem a vízfelszínre figyelembe vett értékkel kellett volna alkalmazni, ahogy az 
mindkét tóra történt, hanem valamilyen módosított értékkel. Az is előfordulhat, hogy míg a 
Priestley-Taylor-egyenletnél a felszín növényfedettsége közömbös, addig a Penman-egyenlet 
szabad vízfelszínre optimalizált szélfüggvény-paraméterei által a nádassal benőtt tavakra 
téves párolgásértékeket adhat.  

A célom annak megvizsgálása volt, hogy miként lehet alkalmazni a nemzetközi irodalomban 
népszerű kétféle ún. „potenciális” párolgási egyenletet tópárolgások becslésére és lehetőség 
szerint alternatívát nyújtani a jelenleg használt módosított Meyer-képletekhez. Eredményeim 
részben igazolták azt a kiindulási hipotézist, hogy sekély tavak párolgása behatárolható a 
Penman- ill. Priestley-Taylor-egyenletek által, lévén, hogy az előbbi kis sekély tavakra lett 
kalibrálva (süllyesztett párolgási kádak alkalmazásán felül), míg utóbbi regionális kiterjedésű 
nedves területek párolgási szintjének leírására alkalmas. Az utóbbinál figyelembe kellett 
venni azt a tényt, hogy a vízfelszín energiamérlege eltér egy tipikus növényzettel borított 
felszíntől, így az energiamérleg az előbbi felszínre lett számolva Morton WREVAP 
programja segítségével. 

A Balatonnál (annak kiterjedtsége miatt) előfordult az, hogy a nyári hónapokban a tó a 
Priestley-Taylor-egyenletnek megfelelően viselkedett, azaz úgy tűnik, hogy a tó elég nagy 
már ahhoz, hogy legalábbis nyáron, amikor a párolgás a legintenzívebb, a felette lévő levegő 
nedvességét jelentősen befolyásolni tudja. Ez további vizsgálatok szükségességére mutat, 
hiszen valós körülmények között (ami nyilván függ a levegő stabilitási állapotától is) nem 
ismert, hogy mi is az a szükséges kritikus méret, ami már regionálisnak tekinthető, azaz 
amikor a Penman-egyenlet a Priestley-Taylor-egyenletre redukálódik. Ezen információ 
birtokában pontosabb tópárolgásbecslő eljárások kidolgozását várhatjuk, hiszen pl. Morton 
WREVAP programjában sem szerepel a tóméret, mint a becsült tópárolgás bemeneti 
változója. 

A Balaton esetében a Priestley-Taylor-egyenlet magasabb értékeket adott a nyári hónapoktól 
kezdve, mint a Velencei-tónál. A különbség oka a Balaton átlagos vízmélységéből (amit 3,0 
m-ben határoztam meg szemben a Velencei-tó 0,9 m-es átlagmélységével) adódó relatíve 
magas hőtározó képességből következik, ami ősszel a tópárolgás emelt szintjében mutatkozik 

meg. Az egyenlet másik változója   v¡ megközelítőleg azonos értékeket vesz fel mindkét tó 

esetében. 
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Mindkét vizsgált tó esetében alapvető probléma volt, hogy a nedves környezeti párolgás 
számításához felhasznált Priestley-Taylor-egyenletben az =-t csak az irodalomban 
leggyakrabban használt 1,26-os konstans értékre tudtam felvenni. Az = pontosabb, esetleg 
évszaktól függő meghatározásához azonban további kutatásokra lenne szükség. Az = 
kalibrálásának hiánya, mint láthattuk, főként a nyári hónapokban okozhatott gondot.  

A súlyozásos módszerhez szükséges lett volna több mért adat a tavak szél felőli oldaláról, 
melyek azonban nem álltak rendelkezésre. Ezt pótlandó, modelladatokkal is becsültem a 
párolgást egyrészt úgy, hogy a rácspontok körülölelték a vizsgált tavat, másrészt mivel a 
Penman-egyenlethez a széladatokat a tó szél felőli oldaláról szükséges venni, úgy is, ha 
mindkét tóhoz kiválasztottam ezen kitételnek legjobban megfelelő rácspontot. Az egy 
rácspont alapján kapott eredmények azonban csekély mértékben módosultak a körülölelt 
állapot eredményeihez képest, azaz a súlyok a bemenő meteorológiai változókra kevéssé 
érzékenyek. Ebből az is következik, hogy ha a jövőben Siófok és Keszthely mellett több 
állomás mért adatait vonnánk be a számításba, a súlyok akkor sem változnának nagy 
mértékben.  

A kalibrált súlyokkal a súlyozásos módszer alkalmas jövőbeli párolgásbecslésekre is.  Ezt 
mutatta be Kovács és Szilágyi kétféle klímaszcenárió alapján (2010). 
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4. TERÜLETI PÁROLGÁS SZÁMÍTÁSA 

 

4.1 Magyarországi párolgásbecslési eljárások a múltban 

4.1.1 Szesztay párolgásbecslése 

Szesztay (1956) nagy hangsúlyt fektetett a talajban felhalmozódó vízkészlet becslésére. A tél 
folyamán a talajban felhalmozódott átlagos vízkészletet ((¢£££, mm) csapadékadatok alapján 
számította. Ehhez összeadta a sokéves átlagos havi csapadékmennyiségeket októbertől 
februárig, különböző súlyokat adva nekik: 

(¢£££ J _]�¤£££ P K�¥¤¦ P K�¥¤¦¦ P a]�¦§ P K]�¦¦££££RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�\U  

ahol �¥-k a különböző hónapok sokévi csapadékértékeit jelölik mm-ben. 

A felszíni talajréteg és a mélyebb talajrétegek vízkészletének sokévi átlagértékét 
mutatószámokkal vette figyelembe ( �̈££££ és ¨	££££): 

�̈££££ J K]�©§ P �©d�£££££ P U]�©d	£££££RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�\K  

ahol $ index a tárgyhavi csapadékot jelenti. 

¨	££££ havi értéke (¢£££ értékének havonként változó súlyokkal történő szorzásával kerül 
meghatározásra.  �̈££££ és ¨	££££ összege adja a sokéves elpárologtatható vízmennyiséget ( §̈ , mm). 
Ezután a tél folyamán felhalmozódott vízkészlet, a felszíni talajréteg vízkészletének és a 
mélyebb talajrétegek vízkészletének a vizsgált évre történő meghatározása következik ((¢£££, 

�̈ és ¨	). Ezek számítása ugyanúgy zajlik, csak a (71)-es és (72)-es egyenletben az 
átlagérték helyére az adott év csapadékértékeit kell helyettesíteni. Szesztay �̈ és ¨	 
összeadásával megkapta ¨-t a tárgyévre is. A sokévi elpárologtatható vízkészlet mutatószáma 
a sokévi átlag százalékában: 

¨′ J ¨̈§ c UVVRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�\]  

A havi közepes telítési hiány és a telítési hiány havi középértékének sokévi átlagtól való 
eltérése alapján grafikonokról olvasható le a területi párolgás eltérése a sokévi párolgás 
átlagától. 

4.1.2 Antal párolgásbecslése 

Magyarország területére Antal (1969) kiterjedt kísérletekkel módosította Thorntwaite (1948) 
és Haude (1952) képleteinek kombinációját és a következő összefüggést kapta a potenciális 
evapotranspiráció mértékére: 
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���ª J VT`��� L � �T��U P �	�b� �Te   (74) 

ahol ���ª a potenciális evapotranspiráció mm/nap-ban, az 1/273-as szorzó a levegő 
hőkitágulási együtthatója és � a léghőmérséklet 2-ban. A képletben szereplő állandók a 
magyarországi viszonyokat fejezik ki. 

A tényleges párolgás meghatározásához szerinte figyelembe kell venni a talaj tényleges 
nedvességtartalmát és a növényi párologtatást is: 

�u J«- ���ª          (75) 

«-J G- P -U P - RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�\S  

G- J �9 L "99( L "9RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�\\  

ahol �u a tényleges párolgás mm-ben, - a növényi állandó (-), �9 a gyökérzóna tényleges 
víztartalma mm-ben, 9( a talaj szántóföldi vízkapacitása mm-ben, "9 a talaj holtvíztartalma 
mm-ben, G- nedvességtartalmi tényező (-) és «- a növényzet párologtatását kifejező tényező 
(-). 

 értékét egy ábráról lehet leolvasni, tenyészidőszakon belül növényfajtánként és kortól 
függően 0 és 1 között változik. 9( és "9 értékét táblázatokból lehet kiolvasni, értékük a 
talajtól és a gyökérzóna kiterjedésétől függ. 

4.1.3 VITUKI párolgástérképe 

Az átlagos évi területi párolgás meghatározásához és ábrázolásához a csapadék és a lefolyás 
különbségeként feltételezték a párolgást (Vízgazdálkodási Intézet, 1984). Erre alapozva 
Magyarország első párolgástérképét 1956-ban a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató 
Intézet (VITUKI) készítette el. Ezt a térképet a 70-es évek elején a VITUKI tovább 
pontosította az időközben keletkezett csapadék és lefolyásadatokkal, melynek eredménye a 
21. ábrán feltűntetett térkép lett (VITUKI, 1972).  
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21. ábra: Magyarország területi párolgástérképe mm/év-ben (VITUKI, 1972). 

 

4.2 Felszíni hőmérséklet 

4.2.1 Felszíni hőmérsékletadatok gyűjtése 

A Morton által leírt bizonytalanságok, azaz a talajban tározódott víz mennyisége, az egyes 
területek növényborítottsága, területhasználata, stb. párolgásra gyakorolt hatásait a felszíni 
hőmérséklet kiválóan tudja jellemezni, hiszen a párolgás nagy hőelvonással jár a felszínre 
nézve, így a felszíni hőmérséklet térbeli változása integrált változóként tükrözi a párolgást 
befolyásoló tényezők térbeli változékonyságát. Első lépésként ezért Magyarország területére 
kompozit MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) nappali felszíni 
hőmérséklet adatokat gyűjtöttem. Ezek az adatok szabadon letölthetők az internetről 
(https://wist.echo.nasa.gov/wist-bin/api/ims.cgi?mode=MAINSRCH&JS=1).  

4.2.2 A műholdak jellemzői 

A felszíni hőmérsékleteket (radiációs hőmérséklet) a NASA két műholdja, a TERRA és az 
AQUA méri. A TERRA műholdat 1999. december 18-án lőtték fel az űrbe, míg a hasonló 
felszereltségű AQUA-t 2002. május 4-én. Ezek a műholdak egyszerre egy 2330 km széles 
területre látnak rá és 36 különböző hullámhosszon és egy-két naponta mérik a Föld minden 
pontját. Képesek adatokat kapni különböző talajtípusról és növényborítottságról, beleértve a 
lombhullató erdőket, örökzöld erdőket, füves területeket, sivatagokat és még a városi 
területeket is. A műholdak fellövése előtt az volt a NASA célja, hogy a felszíni hőmérséklet 
mérése 1 2 pontosságú legyen, de sok esetben ennél kisebb lett a hiba (Wan, 1999). 

4.2.3 Időbeli és térbeli lépték választása és feldolgozása 

Az adatok többféle térbeli és időbeli felbontásban állnak rendelkezésre. A párolgást havi 
időlépcsőben vizsgáltam, mely a hidrológiában teljesen szokványos időlépték, emellett a 
modell egyik alapját Morton WREVAP modellje képezi, mely szintén havi szinten becsüli a 

https://wist.echo.nasa.gov/wist-bin/api/ims.cgi?mode=MAINSRCH&JS=1


4. TERÜLETI PÁROLGÁS 
 

50 
 

párolgást. Térbeli felbontáshoz a lehető legfinomabb felbontásút célszerű választani, melyek 
1x1 km-esek voltak a felszíni hőmérséklet esetében. Mivel havi szintű 1 km-es felbontású 
adatok a honlapról nem tölthetőek le, ezért az időléptékek közül a nyolcnapos periódusúra 
esett a választás. A kutatás során főleg a TERRA mérési eredményeit használtam fel, mivel az 
régebb óta szolgáltat adatokat, ebből kifolyólag a vizsgált periódus is hosszabb lehetett. Az 
AQUA műhold adatait olyankor vettem igénybe, ha a TERRA adatai hibásak voltak, vagy 
hiányoztak.  

A letölthető fájlok ezen a honlapon a nagy méretük csökkentése érdekében hdf 
kiterjesztésűek, így ezeket át kellett konvertálni geotiff formátumba, melyet a HEG 
Standalone v2.10 nevű program segítségével végeztem el. Ez a program ingyenesen letölthető 
az internetről (pl: http://newsroom.gsfc.nasa.gov/sdptoolkit/HEG/HEGDownload.html). A 
geotiff formátumból az ArcGIS 9.1-es verziójával már ASCII, illetve txt kiterjesztésű fájlokat 
tudtam készíteni. 

A nyolcnaponkénti 1 km felbontású kompozit felszíni hőmérsékletekből havi átlagos felszíni 
hőmérsékleteket számoltam, így minden hónap értéke 3–4 db (döntő többségében 4 db) 
nyolcnapos periódus számtani átlagából képződött. A 0 2 alatti értékeket nem vettem 
figyelembe, hiszen ezeken a helyeken hótakaró is lehetett, aminek jelentősen eltér az albedója 
a környezetétől (az albedóról később lesz még szó). Rendszeresen előfordultak olyan cellák 
is, melyek fölött az egész nyolcnapos mérési periódus alatt felhőborítottság volt, ezáltal a 
műhold nem tudta megállapítani a felszíni hőmérséklet értékét. Ezekre a cellákra a havi 
átlagértéket a hónapba eső többi nyolcnapos periódusú mérésből számoltam.  Ugyanígy 
jártam el, amikor mérési hiba miatt adódott rossz érték egy cellára. Az ilyen módon 
meghatározott havi átlagértékekben is néha előfordult adathiány (tehát az adott hónapon belül 
egyik nyolcnapos mérés sem szolgált adattal), ilyenkor az adathiányos cella felszíni 
hőmérsékletét a többi év ugyanazon hónapjainak ugyanarra a cellára vonatkozó felszíni 
hőmérsékleteinek átlagából számoltam. Jellemzően az ilyen cellák októberben és 
novemberben fordultak elő, amikor a felhőborítottság és a ködképződés egyre jellemzőbb. Ez 
a közelítés nem befolyásolja jelentősen az eredményeket, mivel a 81 hónap, havonként kb. 
93000 cellájából csupán kb. 120 cella esetében volt adatpótlásra szükség, ami kevesebb, mint 
0,002%. 

Az első év, melynek felszíni hőmérsékletei elérhetők a 2000-es év, mivel a TERRA műhold 
2000. február 24-én kezdte meg méréseit. Az első feldolgozott felszíni hőmérsékletek 
azonban csak 2000. március 5-étől tölthetők le, emiatt ennek a hónapnak az átlagértéke négy 
helyett csak három nyolcnapos periódus átlagából képződött. A másik problémás hónap 2001 
júniusa volt, ahol egy nyolcnapos periódus hiányzott, egy másik nyolcnapos periódus értékei 
hibásak voltak, így ezt a hónapot csak 16 nap átlagából tudtam becsülni. A többi hónappal 
nem voltak ilyenfajta gondok. Az utolsó vizsgált év a 2008-as volt, és a kutatás tárgyát a 
párolgás számára döntő márciustól novemberig tartó időszak képezte minden évben. 
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4.3 A modell leírása 

A területi párolgásmodell, a CREMAP (calibration-free evapotranspiration mapping 
technique) (Szilágyi és Kovács 2010a, 2010b; Szilágyi et al., 2011) motorja egy lineáris 
transzformáció. A lineáris transzformációhoz két összetartozó pontpár szükséges (22. ábra): a 
nappali felszíni hőmérséklet (��) és a hozzá tartozó területi párolgás (��), valamint a felszín 
hideg pontjaiból számolt átlaghőmérséklet (���) – feltételezve, hogy a hideg pontok egyben 
nedves pontok is – és a hozzá kapcsolódó nedves környezeti párolgás (���). Ez a két 
összetartozó pontpár minden hónapra meghatároz egy egyenest. Az egyenes meghatározása 
után már cellánként leolvasható a párolgás értéke a felszíni hőmérséklet alapján. 

 

22. ábra: A lineáris transzformáció sematikus ábrája. 

 

Bár Szilágyi és Józsa lineáris transzformációját (2009b) függetlenül vezette le a népszerű és 
széles körben alkalmazott evapotranspirációs modellektől, mint a SEBAL (Bastiaanssen et al., 
1998) és METRIC (Allen et al., 2007), alapötlete mégis ugyanarra az okra vezethető vissza: a 
levegő függőleges hőmérséklet-gradiense (��g�8) a felszín közelében lineárisan függ a 
felszín hőmérsékletétől (Bastiaanssen et al., 1998). Ugyanígy térben állandó ,- 
feltételezésével a szenzibilis hőszállítás (") szintén leírható a földfelszín-atmoszféra 
határfelületen �� függvényében, feltéve, ha az aerodinamikus ellenállás (.�, s/m) változása a 
MODIS cellák között elhanyagolható, azaz 

" J F��M.� ���8 ¬ �� ��.� ¬ �	�� P �bRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�\W  

ahol F� a levegő sűrűsége kg/m3-ben, �M a levegő fajlagos hője J/kg/2-ban és �� (J/m3/2),  �	 (W/m2/2), �b (W/m2) konstansok. 

Semleges légköri feltételek mellett (egy nap, vagy annál hosszabb periódusnál) .� lineárisan 
függ az érdességmagasság (8�) logaritmusától (Allen et al., 2007): 

.� J ®�R�8	g8� ®�R�KVVg8� &	�	�� J �� ®� jKVV8�k J �p L �� ®��8� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�\`  
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ahol & (-) a Kármán konstans, 8� (m) és 8	 (m) a � két mérési magassága, �	�� a térbelileg 
konstansnak feltételezett szél sebessége 200 méter magasan m/s-ben, végül �� (s/m) és �p 
(s/m) konstansok. A (79)-es egyenlet alapján a 8� értékében történő térbeli változás hatása 
jelentősen csillapítódik a logaritmus miatt. Magyarországon az egyes 1 km oldalhosszúságú 
cellák növényborítottsága van annyira változatos, hogy az aerodinamikus ellenállás változása 
a cellák között elhanyagolhatónak tekinthető. 

A komplementáris elmélethez szükséges térbelileg konstans ,- alatt a látens hő ()�) �� 
lineáris függvénye lesz, mivel a talaj hőfluxusa általában elhanyagolható egy napnál hosszabb 
időperiódusra, ezért ,- J " P )�, amiből )� J ��� P �, melyben � és � konstansok egy 
számítási időperiódusra. 

4.3.1 Az egyensúlyi hőmérséklet meghatározása 

Szilágyi és Józsa (2008) módosította a Priestley-Taylor-egyenletet. Azt feltételezték, hogy ha 
a szabadon párolgó nedves felület elegendően (tipikusan pár száz méterszer pár száz méter) 
nagy (összehasonlítva egy „A”-típusú párolgási kád méretével), akkor állandó ,- értéke 
mellett annak hőmérséklete (�3) lényegesen nem változik a környezet kiszáradása során.  
Ekkor a Bowen-hányados (�, -) a nedves felületre felírva:  

� J "�� J ,- L ���� J Q �� L ���� L � ¬ Q �3 L �����3 L �RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�WV  

ahol " a szenzibilis hő mm/nap-ban és ��� a telítési páranyomás felszíni hőmérséklettel 
számolva, hPa-ban. Az ismeretlen �3 egyensúlyi hőmérsékletet iteratív módon lehet 
meghatározni, a többi paraméter ismert (�� a Penman-egyenletből). Bár Penman nyílt 
vízfelületre optimalizálta az egyenletében felhasznált szélfüggvényt, kutatások bizonyították, 
hogy nedves felszín felett is alkalmazható. Fontos megjegyezni, hogy ez a �3 egyensúlyi 
hőmérséklet elméletileg különbözik Morton �� egyensúlyi hőmérsékletétől. A kettő közötti 
differencia azonban Magyarország területén nem jelentős, melyet példaként a 23. ábra 
reprezentál a Dunántúl középső részére.  

 

23. ábra: A �3 és �M egyensúlyi hőmérséklet összehasonlítása 1967 és 1996 közötti hónapokra 
a Dunántúl középső részén. 
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A (80)-as egyenlettel iterált �3 hőmérséklet segítségével megkapható a Priestley-Taylor-
egyenlethez (6) szükséges ?, amit behelyettesítve megkapjuk a nedves környezeti párolgást. 
Megjegyzendő, hogy a �3 egyensúlyi hőmérséklet iterált értéke nem minden esetben (amikor 
a környezet nedves) adódik kisebbnek, mint �. Ha a kettő közül � adódott kisebbnek, akkor 
abból számoltam ?-t. 

A fenti �3 hőmérséklet becslésére azért van szükség, mert eredetileg a Priestley-Taylor-
egyenletet regionálisan nedves környezetben kalibrálták, viszont annak alkalmazására a 
komplementáris elméletben kiszáradó felszín felett mért adatokkal kerül sor.  

A 24. ábra az eredeti � léghőmérséklet függvényében mutatja a   v¡ függvényt az ország 

középső részére. Ennek a korrekciónak leginkább azon hónapokban van jelentősége, amikor 
azok szokatlanul szárazak, mert akkor �3 jelentősen eltérhet a havi átlaghőmérséklettől. A 25. 
ábrán látható, hogy a hőmérséklet-korrekció mértéke a 2–3 fokot is elérheti. 

 

24. ábra: A  ��̄   ��̄  v¡ (piros pontok) és a 
 ��  �� v¡ (kék vonal) hányados jellemző 

értékei a � függvényében. 

 

25. ábra: A hőmérséklet-korrekció tipikus 
mértéke Magyarországon az 1967–1996 

közötti hónapokra. 

4.3.2 A modellhez felhasznált meteorológiai változók 

Az Országos Meteorológiai szolgálattól (OMSZ) kapott 0,1 fokos (észak-déli irányban kb. 11 
km, kelet-nyugati irányban kb. 7 km) felbontású napi átlagos léghőmérsékletekből, relatív 
páratartalomból és szélsebességadatokból havi átlagokat számoltam. A VITUKI összesen 21 
állomás havi napfénytartamát bocsátotta rendelkezésemre, ezek a következők voltak: Baja, 
Békéscsaba, Budapest II. kerület, Budapest XVIII. kerület, Debrecen, Győr, Békéscsaba, 
Kecskemét, Kékestető, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Paks, Pécs, 
Siófok, Sopron, Szeged, Szentgotthárd, Szentkirályszabadja, Szolnok és Szombathely. Ezeken 
az állomásokon mért napfénytartamadatokból interpolálással szintén 0,1 fokos felbontású 
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rácsháló készült az ország területére. A kutatás során ezeket a meteorológiai jellemzőket egy 
0,1 fokos oldalhosszúságú cellán belül állandónak feltételeztem. 

4.3.3 A magassági zónák kialakítása 

Magyarországon a legmélyebb (78 m) és a legmagasabb pont (1015 m) között jelentős, 
majdnem 1 km a különbség (26. ábra), így a területi párolgás becsléséhez indokolt volt 
vizsgálni az ország vertikális felosztásának lehetőségét. Ezzel kapcsolatban többféle 
módszerrel próbálkoztam. A legegyszerűbb modell szerint Magyarország vertikálisan egy 
zónának feltételezhető, így azonban a leghidegebb pontok kivétel nélkül a legmagasabb 
hegyeinkből kerültek ki, amely nyilvánvalóan nem lehet reprezentatív az egész országra 
nézve. Két részre sem volt elegendő osztani Magyarországot (pl. 500 méter alatti és feletti 
részekre), mivel a két zónából vett nedves pontok hőmérséklete között jelentős különbség 
mutatkozott. Ezek alapján szükségesnek mutatkozott egy köztes zóna bevezetése, mely 
később a végleges megoldás maradt.  

 

26. ábra: Magyarország magassági térképe. 

 

27. ábra: A három magassági zóna körülhatárolása. 
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Végül a három magassági zóna kialakítása a következőképpen alakult: 200 méter alatti 
területek (síkvidék), 200 és 500 méter közötti területek (dombvidék), valamint az 500 méter 
feletti területek (hegyvidék), melyek kiterjedését a 27. ábra mutatja.  

4.3.4 A nedves pontok kiválasztása az egyes zónákból 

4.3.4.1 A nedves pontok kiválasztása az alsó magassági zónából 

A lineáris transzformációt mindhárom zónára külön-külön végrehajtottam minden hónapra: a 
200 méter alatti zóna messze a legnagyobb kiterjedésű hazánkban, emiatt fontos volt, hogy ezt 
a kiválasztott nedves pontok lehetőleg egyenletesen lefedjék. Kézenfekvő volt, hogy a nedves 
pontok a sekély tavak felszíni hőmérsékleteiből legyenek meghatározva. A Balaton három 
méteres átlagmélysége miatt már nem feltételezhető sekély tónak (lásd Tavak párolgása c. 
fejezet), így a pontjait kihagytam a számításokból. Ugyanígy a halastavakat és tározókat sem 
vettem figyelembe, mivel azoknál nem ismert a bevezetett víz eredete, illetve vízkészletük 
gyorsan változhat, ami hatással van a felszíni hőmérsékletükre is. További korlátozó tényező 
volt, hogy a tavak esetében csak azon cellák felszíni hőmérsékleteit lehetett figyelembe venni, 
melyek teljes területükkel a vízfelületre esnek (ezáltal a cellába eső földfelszín hőmérséklete 
nem befolyásolja a cella értékét). Ezen megkötések mellett nem maradt a kelet-magyarországi 
régiót jellemző, a feltételeket teljesítő sekély tó. A Nyírség felszíni hőmérsékletei azonban 
feltűnően alacsonyabbak Magyarország más 200 méternél alacsonyabb területeihez képest, az 
alacsonyabb hőmérséklet pedig nedvesebb felszínt feltételez, ami a talajvíz közelsége miatt 
lehetséges. A Nyírség havi átlagos felszíni hőmérsékleteiből kilencéves átlagot számoltam és 
azokat a cellákat vontam be a számításba, melyek a kilencéves átlag alapján a legkisebb 
értékeket adták (összesen hat ilyen pontot).  

  Sekély tavak és a Nyírség átlagos hőmérsékletei 2-ban 
hónap Velencei-tó Kis-Balaton Fertő tó Fehér-tó Nyírség 

március 7,2 9,8 7,7 8,3 9,5 
április 14,5 15,7 15,1 16,4 19,1 
május 20,7 21,2 21,0 22,4 23,0 
június 23,5 24,2 23,3 25,3 24,2 
július 24,9 25,6 24,6 27,4 25,0 

augusztus 25,5 25,6 24,5 27,8 24,9 
szeptember 20,3 20,5 19,9 22,4 20,9 

október 14,9 15,3 15,0 16,6 15,3 
november 8,2 9,6 8,3 9,9 9,2 

átlag 17,7 18,6 17,7 19,6 19,0 

7. táblázat: A 200 méter alatt figyelembe vett nedves pontok havi átlaghőmérsékletei. 

 

Ezen megfontolások alapján a nedves (hideg) pontok hőmérsékletét a Fertő tóra, Kis-
Balatonra, Velencei-tóra, Fehér-tóra eső cellák, valamint a Nyírség leghidegebb pontjainak 
átlagából számoltam. Bár a Nyírség leghidegebb pontjai nincsenek vízborítás alatt, 
hőmérsékletük a kilenc év átlagában nem tér el nagymértékben a tavak hőmérsékletétől (sőt, a 
Fehér-tónál alacsonyabb átlaghőmérsékletűek). Jelentősebb eltérés csak március-április 
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hónapban tapasztalható, mivel a föld eltérő fajhője miatt gyorsabban melegszik fel a tavaknál 
(7. táblázat). A párolgásértékekben ez nem okoz jelentősen más eredményeket, mivel az 
alkalmazott modell csekély mértékben érzékeny a nedves pontok kiválasztására (lásd 
érzékenységvizsgálat). 

4.3.4.2 A nedves pontok kiválasztása a középső és felső magassági zónából 

A középső magassági zóna (200 m-től 500 m-ig) kiterjedése már jóval kisebb, mint a 200 m 
alattié, ezért itt az országon belüli egyenletes eloszlásnak már nincs akkora szerepe. Ebben a 
zónában már egy vízfelület sem felelt meg a fent támasztott követelményeknek (nem elég 
nagy a kiterjedésük), így a nedves pontok kivétel nélkül földfelszínre esnek. A zónán belül 
szükség volt a nedves pontok kiválasztását magasságilag korlátozni, különben a nedves 
(hideg) pontok legnagyobb része az 500 méterhez közeli szintekről került volna ki (hiszen a 
hőmérséklet csökken a magassággal), ami nyilvánvalóan nem lehet reprezentatív az egész 
zónára. Ilyen megfontolások alapján ebben a zónában a 300 és 400 méter közé eső 
leghidegebb 50 pontot választottam ki.  

Az 500 méter feletti területekből nem a zóna közepéből vettem pontokat, hanem az 550–650 
méter közé eső leghidegebb 30 pontot használtam föl. Ennek az indoka az, hogy felfelé 
gyorsan elenyészik a zóna kiterjedése. 

Az alsó zónában a magasság csekély változása miatt semmilyen hasonló kikötésre nem volt 
szükség, tehát magassági megfontolás nem befolyásolta a tavak és a Nyírség nedves 
pontjainak kiválasztását.  

4.3.4.3 Nedves pontok számának érzékenységvizsgálata 

A nedves pontok száma az egyes zónákban, illetve a tavak száma, melyek a 200 méter alatti 
zóna nedves pontjainak döntő részét adták, befolyásolja a felállított modell eredményeit, így 
szükséges megvizsgálni milyen hatással van az, ha több, illetve ha kevesebb ponttal becsüljük 
a párolgást. 

Az érzékenységvizsgálat a 350 méteres szintig történt. Első lépésben az alsó, kb. 100 méteres 
tengerszint feletti magassághoz tartozó lineáris transzformáció (melyről bővebben a 
Magassági transzformáció c. részben lesz szó) nedves pontjait változtattam. Ehhez a már 
felhasznált nedves pontokon túl a Tiszántúlról még két vízfelület pontjait vettem figyelembe, 
a Begécsi-víztározót és a Hortobágyi-halastavakat. A hideg pontokat mindig két olyan tó 
átlagából számoltam, amelyek közül az egyiket a Dunától nyugatra, míg a másikat attól 
keletre vettem, hogy az átlaguk egész Magyarországra a lehető legjellemzőbb legyen. Két 
extrémhelyzetet feltételeztem, így a vizsgált 81 hónap átlagos felszíni hőmérsékleteinek 
alapján mind a keleti, mind a nyugati részről kiválasztottam a leghidegebb és a legmelegebb 
átlagos felszíni hőmérsékletű tavat. Ez alapján a legmelegebb vízfelületek a Kis-Balaton és a 
Begécsi-víztározó lett, a leghidegebb vízfelületek a Velencei-tó és a Hortobágyi-halastavak. A 
két-két vízfelület átlagos felszíni hőmérséklete között 0,7 2 a különbség (8. táblázat). 

Második lépésben a 350 méterhez tartozó lineáris transzformáció nedves pontjait 
változtattam. Itt is egy hidegebb és egy melegebb változatot határoztam meg: az előbbihez 
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fele annyi (25 pont), utóbbihoz kétszer annyi pontot vettem (100 pont), mint a modellhez 
végül felhasznált változathoz (50 pont). A kettő között szintén 0,7 2 átlagos 
hőmérsékletkülönbség adódott (8. táblázat). 

  Alsó egyeneshez  Középső egyeneshez  
  tartozó nedves pontok, 2 tartozó nedves pontok, 2 

hónap A B C D E F 
március 8,1 7,2 9,0 3,4 3,8 4,3 

április 15,6 14,8 15,8 13,1 13,5 13,9 
május 21,2 20,9 21,3 17,4 17,7 18,0 
június 23,6 23,8 24,2 19,7 20,0 20,3 
július 25,1 25,2 25,8 21,4 21,7 22,0 

augusztus 25,2 25,5 25,7 21,7 21,9 22,2 
szeptember 20,4 20,6 20,9 17,2 17,5 17,8 

október 15,1 15,0 15,5 12,1 12,4 12,6 
november 8,7 8,1 9,4 4,7 5,2 5,6 

átlag 18,1 17,9 18,6 14,5 14,8 15,2 

8. táblázat: A különböző módon vett nedves pontok átlaghőmérsékletei az 
érzékenységvizsgálathoz, ahol az oszlopok jelölései: 

A: Fertő tó, Velencei-tó, Kis-Balaton, Fehér-tó és a Nyírség pontjaiból kapott hőmérséklet 

B: Hortobágyi-halastavak és Velencei-tó pontjaiból kapott hőmérséklet (leghidegebb változat) 

C: Kis-Balaton és a Begécsi-víztározó pontjaiból kapott hőmérséklet (legmelegebb változat) 

D: a 25 leghidegebb pont átlagolásával kapott hőmérséklet 

E: az 50 leghidegebb pont átlagolásával kapott hőmérséklet 

F: a 100 leghidegebb pont átlagolásával kapott hőmérséklet. 

 

Az érzékenységvizsgálat a fent leírt változatok kombinálásával zajlott. Megtörtént csak az 
egyik egyenes változtatásával és mindkét egyenes egyidejű változtatásával is. A legkisebb 
párolgás végül akkor adódott, amikor a leghidegebb tavak pontjait és a 350 méterhez tartozó 
egyeneshez a leghidegebb 100 pontot vettem. A legmagasabb párolgás ennek pont a 
fordítottjából jött ki, amikor a legmelegebb tavakat és a leghidegebb 25 pontot vettem 
figyelembe. A kettő közötti különbség csupán két mm évente, így a modell rendkívül 
stabilnak mondható, a nedves pontok számára alig érzékeny (9. táblázat). 

Az 500 méter feletti területekre ilyen vizsgálatot nem érdemes folytatni, tekintve, hogy a felső 
zónának kicsi a kiterjedése, ezáltal az onnan vehető nedves pontok száma erősen korlátolt. Az 
500 méter alatti területekből kiindulva feltételezhető, hogy ott sem függ jelentősen a párolgás 
mértéke a nedves pontok számától. 
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hónap Különböző hőmérsékletekkel kapott párolgásértékek mm-ben 
A+E B+E C+E A+F A+D B+F B+D C+D B+F 

március 19,4 19,3 19,5 19,5 19,4 19,4 19,4 19,6 19,5 
április 36,2 36,2 36,2 36,1 36,3 36,1 36,2 36,3 36,2 
május 79,9 79,8 79,9 79,7 80,1 79,6 80,0 80,1 79,8 
június 102,6 102,6 102,7 102,5 102,7 102,5 102,7 102,8 102,6 
július 106,1 106,2 106,2 106,0 106,3 106,1 106,3 106,3 106,2 

augusztus 84,8 84,9 84,9 84,7 84,9 84,8 85,0 85,0 84,8 
szeptember 42,8 42,8 42,8 42,7 42,8 42,7 42,9 42,9 42,7 

október 22,3 22,3 22,4 22,3 22,4 22,3 22,4 22,4 22,3 
november 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 

Σ 506,5 506,4 507,0 505,9 507,3 505,8 507,2 507,8 506,7 

9. táblázat: A különböző változatokkal kapott párolgásértékek mm-ben, ahol az egyes 
oszlopokban az első betű az alsó lineáris egyeneshez tartozó nedves pont számítási módját, 
míg a második betű a középső egyeneshez tartozó nedves pont számítási módját jelenti. A 

betűk jelentését lásd az előző táblázatban. 

 

4.3.5 Horizontális felosztás lehetősége 

A módszer kalibrálása során felmerült a horizontális szeparálás lehetősége is, főként a 
legnagyobb kiterjedésű alsó zónánál. Egy ilyen lehetséges megoldás egy keleti és egy nyugati 
zóna definiálása, melyet a Duna választ ketté. A nyugaton található tavak (Velencei-tó, Fertő 
tó és Kis-Balaton) felszíni hőmérsékleteinek átlaga az összes vizsgált hónapra azonban csak 
1,12-kal marad el a Nyírség nedves pontjainak ugyanilyen módon számolt felszíni 
hőmérsékleteinek átlagától úgy, hogy az utóbbi nem rendelkezik állandó vízborítással. Ez a 
kismértékű hőmérséklet-különbség nem befolyásolja a párolgást jelentős mértékben, melyet 
az érzékenységvizsgálati rész is tárgyalt. A horizontálisan két zónára való osztás emellett 
további problémákat szült volna: a keleti és nyugati területek határán a más meteorológiai és 
felszíni hőmérsékletértékekkel meghatározott párolgás egy értékbeli ugrást okozhat, másrészt 
a módszer nem általánosítható más hasonló adottságú országokra, mivel a határvonal helye 
sem általánosítható. Ezen megfontolások mellett Magyarország relatív kis mérete is szerepet 
játszott abban, hogy az országot végül horizontálisan egy régiónak feltételeztem. 

4.3.6 A lineáris transzformációhoz tartozó többi pont meghatározása 

4.3.6.1 �� és a hozzá kapcsolódó hőmérséklet meghatározása 

A lineáris transzformációhoz szükséges �� Morton WREVAP programja segítségével került 
meghatározásra. Ehhez a WREVAP programot az ország területére magassági zónánként 
szükséges lefuttatni, mely jelen esetben három futtatást jelent. Ehhez bemenő adatként a 
zónára jellemző átlagos meteorológiai észleléseket szükséges megadni. Megjegyzendő, hogy 
Magyarország teljes területére 0,1 fokonként is, minden cellára lefuttattam a WREVAP 
programot, mely összesen több, mint 1250 futtatást jelentett. Az ezekből származó 
eredmények zónánként kiátlagolva nagyon hasonlóak a három magassági zónára külön-külön 
lefuttatott eredményekkel: a kilencéves átlagos párolgást vizsgálva a kettő közötti különbség 
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az alsó zónában 11 mm (2,0%), a középső zónában 8 mm (1,6%) és a felső zónában 16 mm 
(2,9%), a nagyobb értékek mindig a zónánkénti egy futtatásnál keletkeztek. Ezek a hibák 
annak tükrében igen alacsonynak nevezhetőek, hogy a 0,1 fokonkénti futtatásnál minden 
cellához hozzá kellett rendelni a cella átlagos magasságát és szélességi fokát, míg a 
zónánkénti egy-egy futtatáshoz ezeknek csak a zónára jellemző átlagértékére volt szükség. 

A WREVAP program CRAE moduljának futtatásához szükséges állomásra jellemző 
paraméter (a szélességi fok és a tengerszint feletti magasság mellett) az átlagos éves 
csapadékmennyiség. A klimatológiai jellemzők közül a relatív páratartalmat (ez 
helyettesíthető a harmatponti hőmérséklettel is), a léghőmérsékletet és az észlelt 
napfénytartamot szükséges megadni. 

A területi párolgáshoz tartozó hőmérsékletet a hideg pontokon kívüli felszíni hőmérsékletek 
zónánkénti átlagolásával kaptam. 

4.3.6.2 ���  meghatározása 

A nedves pontokhoz a Priestley-Taylor-egyenlettel (6) határoztam meg az ���-t, amihez a 
nettó sugárzást Morton WREVAP modelljének eredményei közül nyertem ki. 

A ,- értéke a késő őszi és a kora tavaszi hónapokban negatív is lehet, ebből következően a 
nedves környezeti párolgás értéke zérus. Morton a nedves felszín párolgását, mint ahogy arról 
korábban már volt szó, egy konstans hozzáadásával becsülte. Azokban a hónapokban, 
melyekben a Priestley-Taylor-egyenlettel meghatározott párolgás értéke kisebb a WREVAP 
program területi párolgásánál és a nedves felszíni párolgásánál is, ott Morton nedves felszíni 
párolgását vettem figyelembe a Priestley-Taylor-egyenlet eredménye helyett. Ehhez Morton 
WREVAP programját a nedves pontok fölött CRWE (complementary relationship wet-
surface evaporation) módban futtattam le. 

A 0,1 fokos oldalhosszúságú meteorológiai mérések celláinak határa a legtöbb esetben nem 
azonos  az 1 km-es felbontású felszíni hőmérséklet cellahatáraival, melyek ezáltal egyszerre 
több meteorológiai cellába eshetnek. Ez a lineáris transzformáció ��;�� pontpárjának 
meghatározásánál nem okoz gondot, mivel ezek számítása egymástól függetlenül történik. A R���;��� pontpárnál azonban már néhány esetben problémát okozhat az eltérő cellaméret, 
mivel a Priestley-Taylor-párolgást csak azokból a meteorológiai cellákból számoltam, melyek 
a nedves pont fölé estek. Az eltérő cellahatárok miatt ez nem mindig volt egyértelmű, ilyen 
esetekben a felszíni hőmérsékletekhez abból a cellából rendeltem meteorológiai jellemzőket, 
melybe a felszíni hőmérsékletcella területének legnagyobb hányada esett.  

4.3.7 Magassági korrekció 

A fent leírt elvek alapján mindhárom magassági zónára külön-külön definiálva lett egy-egy 
lineáris transzformáció, mely érvényes az adott zónán belül. Az ilyen módon lefuttatott 
párolgás azonban nem bizonyult elégségesnek, mivel a magassági zónák határán a párolgás 
értékében egy ugrás alakult ki, mely elérhette a 20 mm-t is. Annak érdekében, hogy ez a 
jelenség ne alakuljon ki, egy korrekciós egyenletet vezettem be, melynek segítségével a 
lineáris transzformáció változhatott a magasság függvényében (8). A három alapegyenlet 
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szerint került sor a párolgás meghatározására. Az alsó zónából a nedves pontok főleg a tavak 
felszíni hőmérsékletéből adódtak, amik kb. 100 m-es magasságban fekszenek a tengerszint 
fölött, ezért ezt az egyenletet már nem az egész alsó zónához rendeltem hozzá, hanem a 100 
m-es magassághoz. A középső magassági zónánál a nedves pontokat a 300 m és a 400 m 
közötti magasságból vettem, melynek középértéke 350 m, így az ehhez tartozó lineáris 
transzformációt is itt tekintettem érvényesnek. A középső zóna alapján a felső zónában a 
lineáris transzformáció a 600 m-es magassághoz tartozik. 

Ha a cella átlagmagassága 350 m-nél kisebb, akkor a 100 m-hez és az 350 m-hez tartozó 
lineáris egyenlet közé interpoláltam be a cellához tartozó egyenest a cella magassága alapján 
(illetve továbbforgattam az egyenest, ha a cella magassága kisebb, mint 100 m B. f.), és a 350 
m-hez és a 600 m-hez tartozó egyenes alapján határoztam meg a párolgást, ha a cella 
magassága meghaladta a 350 m-t (szintén továbbforgatva az egyenest 600 m fölött). Ezt 
szemlélteti a 28. ábra.  

 

28. ábra: A magassági transzformáció az egyes zónák között. 

 

A 28. ábrán bemutatott magassági korrekciót matematikailag egyszerűen le lehet írni. Ha az 
alsó zóna egyenletéhez tartozó értékeket az � index jelöli, a felső zóna egyenletének 
paramétereit �Rindex, akkor két egymás mellett fekvő magassági zóna egyenleteivel az 
evapotranspirációt (��, mm) a következőképp lehet meghatározni: 

���� J ���� P ��     (81) 

���� J ���� P ��     (82) 

ahol � és � a transzformációs egyenes paraméterei. Ezen két egyenlet magassági súlyozásával 
megkapható a korrekciós egyenlet. Amennyiben 8 J 8�, akkor pont a felső zóna egyenletét 
kapjuk és ha 8 J 8�, akkor az alsó zónához tartozó egyenletet: 

A 100 méteres magassághoz tartozó 
lineáris transzformáció

A 350 méteres magassághoz tartozó 
lineáris transzformáció

A 600 méteres magassághoz tartozó 
lineáris transzformáció
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���8 J °8� L 8±4�����8 P ��6 P �8 L 8� ²�����8 P ��³8� L 8� RRRRRRRRRRRRRRRRR�W]  

ahol az egyes zónákhoz tartozó egyenlet magasságát (8�, vagy 8�) sorrendben 100 m, 350 m 
és 600 m magasságra feltételezem. 

Az így kapott egyenesről már könnyűszerrel meghatározható mindegyik 1x1 km-es cella havi 
területi párolgása a felszín hőmérsékletének függvényében. Az átlagos felszíni hőmérsékletnél 
melegebb celláknál szükséges volt az egyenes meghosszabbítása lefelé. Néhány cellára 
előfordult, hogy az így meghosszabbított egyenesek már negatív tartományba értek, ezért 
ilyen esetben a cella párolgását zérusnak feltételeztem. Bár ���-nél hűvösebb pontok is 
előfordultak, az egyenes felfelé irányban történő meghosszabbítását ���-ben szükséges 
korlátozni, hiszen annál nagyobb párolgás nem fordulhat elő az 1x1 km-es cellára nézve, 
hiszen az 1 km-es méret épp a regionális lépték alsó határát képezi (Brutsaert, 1982). 

4.3.8 Albedó vizsgálata 

A modell leírásánál már volt róla szó, hogy a módszerhez térbelileg konstans ,- szükséges. 
Ez egy igen szigorú követelmény a gyakorlati alkalmazáshoz pl. a növényborítottság 
változása miatt. A lineáris transzformáció ennek ellenére igazolható addig, amíg ,- változása 
elhanyagolható a cellák között, amihez a felszín albedójának (továbbá átlagos 
meredekségének, valamint kitettségének) celláról-cellára haladva szintén elhanyagolható 
változása szükséges. Mivel a tanulmányban vizsgált cellaméret 1 km-es oldalhosszúságú, 
tehát elég nagy ahhoz, hogy egyszerre többféle növényfajta legyen jelen a cellán belül, ezért 
nagy valószínűséggel a havi szinten vizsgált albedó térbeli változása is kicsi a cellák között. 

Az albedó visgálatának számításait márciustól novemberig végeztem el, mert decemberben, 
januárban és februárban hóborítottság lehet az ország területén. A hó albedója élesen eltér a 
hóval nem fedett területek albedójától, ami ennél a módszernél nem megengedhető, mivel a 
lineáris transzformáció feltételezi a kvázi konstans albedót a térbelileg állandó ,- kitétel 
miatt. Ez a korlátozás azonban nem jelentős, hiszen télen a területi párolgás elhanyagolható az 
év többi hónapjához képest. Márciusban ugyan még helyenként, főleg a magasabb 
hegyeinkben előfordulhat hóborítottság, ennek kiterjedése azonban limitált. 

A 29. ábra példaként a 2004-es év albedó-eloszlását mutatja havonta. Az eloszlás tartománya 
szűk, 1,56 %-os szórással és 15,1 %-os átlaggal (10. táblázat). Ez alátámasztja azt a kiindulási 
elképzelést, hogy ,- kvázi konstansnak feltételezhető az ország területén belül 1 km-es 
felbontásban.  Ez alól csak a tavaink kivételek, melyek a havi ábrákon az alacsonyabb 
értékekért felelősek (a bal oldali hosszabban elnyúló részek), köszönhetően az élesen eltérő 
albedójuknak a környezetükhöz képest. Ezért azokat a cellákat, melyek teljes egészében egy 
tóra, vagy egy holtágra esnek, kicseréltem az előző fejezet módszerével meghatározott 
tópárolgás értékekkel, vagy Morton CRLE modelljének futtatásával. A súlyozásos módszert 
csak a Balaton és a Velencei-tó esetében lehetett alkalmazni, ahol a súlyok kalibrációja 
lehetséges volt az adatok beszerezhetősége miatt. Az így kapott párolgások kb. 10%-kal 
(főként az albedó 10%-os csökkenésének köszönhetően) nagyobbak a lineáris 
transzformációval kapott értékeknél. 
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A 29. ábra márciusi grafikonja egy extrémhelyzetet mutat, mivel ebben az évben a nyugati 
országrészben még jelentős területek voltak hóborítás alatt, amit a magas albedóértékek 
reprezentálnak.   

 

29. ábra: A 2004-es év havi albedóeloszlásai 1x1 km-es térbeli felbontásban. 

 

hónap átlag, % szórás, % 
március 13,4 4,09 
április 13,4 1,71 
május 16,0 1,77 
június 15,6 1,57 
július 16,0 1,81 

augusztus 15,1 1,56 
szeptember 14,4 1,56 

október 12,6 1,54 
november 11,5 1,76 

10. táblázat: A 2004-es év vizsgált hónapjainak átlagos albedója és szórása 1x1 km-es 
felbontásban. 

 

4.4 A módszer igazolása 

A verifikáláshoz napi csapadékadatokat gyűjtöttem, melyeket szintén az OMSZ biztosított 0,1 
fokos felbontásban.  A csapadékadatokból havi összegeket számoltam. A CREMAP módszer 
ellenőrzése párolgásmérő állomásokra és vízgyűjtőterületekre történt.  
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4.4.1 Az ellenőrzéshez felhasznált vízgyűjtők és vízmérlegük 

A módszer legfüggetlenebb ellenőrzését a vízmérlegre felállított egyenlet biztosítja. Csak 
olyan vízgyűjtőket vontam be az ellenőrzésbe, melyek teljes területükkel Magyarország 
területére esnek, összhangban a meteorológiai adatokkal. Az ellenőrzésbe bevonható 
vízgyűjtőterületek számában további korlátozást jelentett a vízhozamadatok hozzáférhetősége. 
Ezek alapján a validálás öt vízgyűjtőn történhetett: a Zagyva, Kapos, Zala, Marcal és a 
Hidegvíz-völgy vízgyűjtőjén (30. ábra). Mindegyik vízgyűjtőn úgy választottam ki a 
vízhozamot is mérő állomásokat, hogy a lehető legnagyobb területet tudjam vizsgálni. Ehhez 
az adatokat a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG), az 
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉDUKÖVIZIG), a VITUKI és a 
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) biztosította, valamint a www.vizadat.hu internetes 
oldalról szereztem be. 

A vízgyűjtőkre felállított vízmérleg szerint a vízgyűjtőre hulló csapadék (�) egyenlő a 
lefolyással, párolgással és a tározott vízkészlet változásával. Ebből a négyből általában csak a 
csapadékot és a lefolyást mérik rendszeresen. A tározott vízkészlet meghatározása heti, havi, 
de akár még éves léptékben is túl komplikált (pl. a talajviszonyok és a domborzat miatt), tehát 
a validálásnál várhatóan a többéves időlépték választása adja a legjobb eredményeket, amikor 
a leesett csapadék nagyjából egyenlő a lefolyással és a párolgással, ami átrendezve a 
következő alakra hozható: 

�¢ J � L WST_ c ´�� *RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�W_  

ahol ´� a vízhozam m3/s-ban és � a vízgyűjtő területe km2-ben, �¢ pedig a vízmérlegből 
kapott párolgás.  

4.4.2 Az ellenőrzéshez felhasznált eddy-kovariancia (EC) állomások 

A validációt Magyarország területén három eddy-kovariancia állomás adataira tudtam 
elvégezni: a bugaci, mátrai és a hegyhátsáli állomásra (30. ábra). Működésük lényege, hogy a 
felszín és a légkör közötti energia kicserélődést az ún. turbulens örvények végzik, az általuk 
szállított anyagmennyiség az anyagmegmaradási egyenlettel írható le. 

http://www.vizadat/
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30. ábra: Az ellenőrzéshez felhasznált vízgyűjtők (Hidegvíz-völgy, Kapos, Marcal, Zagyva, 
Zala) és a három eddy-kovariancia állomás [Bugac (B), Hegyhátsál (H), Mátra (M)].  

 

4.4.2.1 A bugaci és mátrai állomás 

Bugac (É _S°R]U′R]V�, K U`°R]S′RVS�, 111,4 m B. f.) és Mátra (É _\°RaV′R]U�, K U`°R_]′R]_�, 
300 m B. f.) a CarboEurope projekt (www.carboeurope.org) keretében működtetett 
állomások. Bugacon 2002 májusában kezdődtek a mérések, Mátrán két évvel később, 2004 
márciusában (Nagy et al., 2007; Pintér et al., 2008). Ennél a két állomásnál folyamatosak a 
mérések a vizsgált periódus végéig, 2008-ig.   

A bugaci állomás alatt a talaj homokos és fűvel borított. A füves terület a Kiskunsági Nemzeti 
Parkhoz tartozik és 20 éve külterjes gazdálkodás folyik rajta szürkemarha nyájak 
legeltetésével. A legelőből egy 200x200 méteres területet villanypásztorral kerítettek el és az 
állomást a legelt és a legeletlen terület határára helyezték, tehát az eddy fluxusok is 
megosztottak a kétfajta terület között (Nagy et al., 2007). 

Az eddy-kovariancia állomás egy Li-Cor 7500 nyílt utas CO2/H2O infravörös 
gázanalizátorból és egy Gill Solent R2 anemométerből/hőmérőből áll. Bár a mérések a 
szénegyensúly számszerűsítésére irányulnak, emellett egyéb meteorológiai jellemzőket is 
mérnek (pl: csapadék, globálsugárzás, visszavert globálsugárzás, nettó sugárzás, szélsebesség, 
szél iránya, hőmérséklet, relatív páratartalom, a talaj hőfluxusa, hőmérséklete és 
nedvességtartalma). A műszermagasság 3 m. 

A mátrai állomást Szurdokpüspöki közelében helyezték el 2003 júniusában. Az állomás egy 
fűvel borított mezőn található, ami talajtípusát tekintve nehéz agyag és barna erdőtalaj 46%-os 
agyagtartalommal. A mezőt keleti oldalának kivételével erdő határolja, jellemző távolsága a 
műszertől 2–300 méter. Ez az állomás is ugyanolyan műszerrel van felszerelve, mint a bugaci 
(Pintér et al., 2008), a műszermagasság itt 4 m.  

http://www.carboeurope.org/
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A momentum, a szenzibilis és a látens hő, valamint a CO2-fluxusok számítása a szél, 
hőmérséklet, vízpára és CO2-koncentráció nagy frekvenciájú (10 Hz) mérésein alapszik. Az 
adatsorok általában nem folytonosak technikai hibák és a környezeti hatások miatt 
(áramkimaradás, szenzorokon lévő harmat és eső miatt). Emellett az EC-rendszerek nem 
képesek pontos mérésre gyenge turbulencia esetén, továbbá az éjszakai advektív fluxusok 
hatása is bizonytalan (Feigenwinter et al., 2008), így az alacsony szélsebességeknél 
bekövetkezett fluxusadatokat nem vették figyelembe, mely szintén adathiányt okozott. Az 
adathiány pótlásához hasonló meteorológiai feltételek mellett keletkezett értékeket kerestek és 
a továbbiakban az ezekből számolt átlagot használták fel. 

A látenshőáram-méréseket a CarboEurope projekt biztosította a bugaci és a mátrai állomás 
esetében is. 

4.4.2.2 A hegyhátsáli állomás 

A harmadik állomás Hegyhátsálon (É _S°Ra\µ, K US°R]`µ, 248 m B. f.) található (Barcza et 
al., 2009), ahol a mérés 82 méter magasan egy 117 méter magas TV átjátszó-torony oldalán 
történik. A hegyhátsáli állomás nem egy ökoszisztémát mér, hanem integráltan egy nagyobb 
területet. A torony egy relatíve lapos területen helyezkedik el, körülötte mezőgazdasági terület 
található, ami befolyásolja a méréseket attól függően, hogy milyen a talajművelés típusa, de 
módosító tényező pl. az aratás is, azonban ezek mértéke nem ismert. 

A torony 10 km-es körzetében a növényborítottság a következőképpen alakul: beépített terület 
3,3%, mezőgazdasági terület 53,2%, legelő (fűvel borított terület) 5,5%, lombhullató erdő 
23,25%, fenyőerdő 12,2%, cserjés területek 2,1% és vízfelület 0,45%. Ezek az arányok 
nagyjából megfelelnek teljes Magyarország növényborítottságának arányával (Barcza et al., 
2009), így ennek az állomásnak az eredményei különösen mérvadóak. 

Bizonytalanságot okoz, hogy a szélméréseket a torony teste befolyásolja [a szonikus 
anemométer távolsága a toronytól 4,25 m, tájolása északi (Haszpra et al., 2001)]. Ez 
indokolja, hogy a műszer UWV¶-ban nem tud mérni, mivel van egy terület, amit a torony 
árnyékol. A 82 m magasan mért szélirányt ezért empirikusan módosítják egy másik, 3 méter 
magas eddy-kovariancia állomás adatai alapján, mely a TV torony környezetében helyezkedik 
el (Barcza et al., 2009), figyelembe véve a szél irányának változását a magassággal. A torony 
mögött keletkező turbulencia miatt a módosított szélirány és ezzel együtt a számolt 
függőleges fluxus is bizonytalanság tárgyát képezi déli szél esetén.  

A rendszer tartalmaz egy ultraszónikus anemometert (GILL Solent Research R3-50 típusút) és 
egy gyors válaszú Li-Cor infravörös CO2/H2O analizátort (Li-6262). A mérések 4 Hz-en 
zajlanak. 

A hegyhátsáli állomáson a mérések napi szinten álltak rendelkezésre, ám ezek igen 
rendszertelenek. Az adatokat az ELTE Meteorológiai Tanszéke biztosította, ők a mérési 
hiányokat modelladatokkal pótolták. A validálásnál csak azokat a hónapokat vettem 
figyelembe, melyekben maximum három modelladattal becsült nap volt és a többi napon a 
mérések működtek. Ilyen kritériumok mellett 43 db hónappal tudtam elvégezni a validálást. A 
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2000-es évben szünetelt az állomáson a mérés, a 2004-es év rendkívül adathiányos volt, így 
ebben a két évben nem volt felhasználható hónap. 

4.4.3 Az eredmények havi szintű értékelése 

Morton bár havi szinten, szigorú megkötésekkel, vízgyűjtők vízmérlegét felhasználva becsülte 
a párolgást, ez mégis bizonytalanságokat tartalmaz: a program adott területen való 
alkalmazásához nem kell helyileg optimalizált tényezőt bevinni a számításba, ugyanakkor az 
egyes vízgyűjtők klímája, domborzati viszonyai, talajviszonyai és növényborítottsága között 
nagy különbségek lehetnek. Emiatt ő a hosszabb időtávú ellenőrzést javasolja a program 
felhasználóinak.  

A havi vagy éves szintű ellenőrzés vízgyűjtőszinten csakúgy, mint a Morton-modellnél, a 
CREMAP módszernél is jelentős akadályokba ütközik főleg a talajban tározódott víztömeg, 
vagy a tavaszi hóolvadásból származó többletvízhozam nehezen becsülhetősége miatt. Emiatt 
a módszer havi szintű igazolása a három eddy-kovariancia állomással történt. 
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4.4.3.1 A havi szintű felszíni hőmérséklet jellemzése 

A 31. ábrán a párolgás alapjául szolgáló felszíni hőmérsékletet ábrázoló térképek láthatóak, 
ahol az egyes hónapok a 2000–2008-as periódus havi átlagértékeit mutatják. Ezeket a 
térképeket összevetve Magyarország csapadéktérképével (32. ábra) elmondható, hogy szoros 
kapcsolat van a kettő között: azok a területek, melyek az átlagnál több csapadékot kapnak, 
általában hidegebb hőmérsékletűek, mint a kevésbé csapadékos területek. Ez már a tavaszi 
hónapokban is tükröződik: az ország legcsapadékosabb területei, úgymint az Északi-
középhegység, Dunántúli-középhegység és Délnyugat-Magyarország egyben az ország 
leghidegebb felszíni hőmérsékletű területei is (az első kettőnél ez nemcsak a csapadék miatt 
van így, hanem az eleve kisebb léghőmérsékletek miatt is, ami miatt szükséges volt a 
magassági korrekció). Ezzel szemben a csapadékban szegényebb területek, mint az Alföld, 
jóval gyorsabban száradnak ki a téli hónapok után, amit a felszíni hőmérséklet gyors 
növekedése is tükröz. Mindemellett megjegyzendő, hogy az év első felében nem a 
legmagasabb hegységeink rendelkeznek a leghűvösebb felszíni hőmérséklettel, hanem 
általában a Balaton, ami a nagy tömege miatt nehezen melegszik fel. Az is megfigyelhető, 
hogy az év második felében a tó hőmérséklete már sokkal közelebb van a környezete 
hőmérsékletéhez, tehát lassabban hűl ki az előző fejezetben említett hőtározási képesség 
miatt.   

 

 

32. ábra: 0,1 fokos felbontású éves átlagos csapadék kilenc év átlaga alapján (2000–2008). 

 

A nyári hónapokban már szépen kirajzolódnak nagyobb folyóink is, legfőképp a Duna és a 
Tisza. Míg a vizsgált cellák szélessége 1 km, addig a legszélesebb folyónk is átlagosan 1 km-
nél keskenyebb, így ez a jelenség nem magyarázható pusztán azzal, hogy a folyóvíz 
hőmérséklete eleve hidegebb; a folyók mentén található ártéri és galériaerdők, valamint a 
vízfolyások völgyében tapasztalható bőséges talajnedvesség szintén közrejátszik ebben. 
Nyáron az Alföldön belül is jelentős különbségeket fedezhetünk fel a felszíni hőmérséklet 
eloszlásában: nyár elején a Duna-Tisza közi hátság a legmelegebb, majd nyár végén, ősz 
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elején már egyértelműen a Tiszántúl déli részei. Előbbi az alacsony talajvízállások miatt 
került fókuszba, melyekről a későbbiekben lesz még szó, az utóbbi pedig Magyarország 
csapadékban legszegényebb része. A térképeken élesen kitűnik Budapest, azon belül is főleg a 
belvárosi részek, melyek az egész ország legforróbb pontjai. De ugyanígy felfedezhetőek a 
nagyvárosaink is, mint pl. Győr, Székesfehérvár, Miskolc, Debrecen és Pécs, de még néhány 
kisebb város okozta hősziget is kiemelkedik (33. ábra). Külön ki kell emelni még a 
karsztterületeket, melyek szintén jóval melegebbek környezetüknél, köszönhetően annak, 
hogy a rájuk eső csapadék jelentős részét elvezetik a felszínről, ezáltal könnyebben képesek 
felmelegedni. Ezek közül a leglátványosabb a Balaton-felvidéki karsztterület. 

 

 

33. ábra: Egyes magyarországi városok átlagos nappali felszíni hőmérséklete 2000–2008 
között. Kitűnően látható a belvárosokban kialakuló jóval magasabb hőmérséklet a 

környezetükhöz képest, főleg Budapesten a Budai-hegységhez és Pécsett a Mecsekhez képest. 

 

Ősztől kezdve egyre közelebb kerülnek a leghűvösebb és legmelegebb pontok hőmérsékletei 
az alacsony léghőmérséklet, a csökkenő párolgás és az egyre rövidebb nappalok miatt. 
Novemberben a két szélsőérték között már csak 7 2 különbség van (a maximális 
hőmérséklet-különbség júliusban 17 2). 

4.4.3.2 A becsült havi szintű területi párolgás  

Az egyes zónákhoz tartozó lineáris transzformáció egyeneseit a 34. ábra mutatja be. Főleg a 
novemberi hónaphoz tartozó egyeneseknél látható, hogy a Morton által javasolt nedves 
környezeti párolgás is csak arra volt elegendő, hogy a területi párolgással megegyező, vagy 
kevéssel nagyobb értéket érjen el. Ezért ebben a hónapban a párolgás értéke egy zónán belül 
nagyjából hasonló lesz. 
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A havi szintű párolgás területi eloszlása nagyban függ a felszíni hőmérsékletektől, így 
ugyanazon jelenségek állapíthatók meg, mint korábban: magasabb hegyeinkben és a Dunántúl 
délnyugati részén tapasztalható a legnagyobb párolgás, míg az Alföld középső és déli részén, 
a karsztos területeinken, valamint a nagyvárosainkban a legkisebb a párolgás mértéke. Bár az 
ország legmelegebb hónapjai július és augusztus, a területi párolgás mégis júniusban tetőzik a 
tavaszi és nyár eleji nagyobb csapadékok miatt. Ez amiatt lehetséges, mert a terület annak 
folyamatos száradása miatt már nem tudja tartani a júniusi párolgás mértékét sem, hiába 
adottak hozzá a meteorológiai feltételek (35. ábra). 

 

 

a. 

 

b.

 

c. 

34. ábra: A havonkénti lineáris transzformáció a 200 m alatti zónában (a), a 200 és 500 m 
közötti zónában (b), és az 500 m feletti zónában (c) 2000 és 2008 között. 

 

Az erdővel borított területek többletpárolgása is minden hónapra jellemző. Ezekre a legjobb 
példákat síkvidékeken találjuk, ahol összehasonlítva az őket körülvevő szántókkal, legelőkkel 
kiválóan megfigyelhető ez a jelenség. Ilyenre példa a Gemenci-erdő, aminek párolgásához a 
Duna közelsége bőséges vízutánpótlást ad. Az ennél jóval szárazabb Duna-Tisza közén is 
számos erdőfolt párologtatása nagyobb, mint a környezetüké, bár a kettő közti különbség 
mértéke közel sem éri el a Gemenci erdőnél tapasztalt értékeket. Ezeknek a területeknek a 
júniusi átlagos párolgását szemlélteti a 36. ábra. 
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36. ábra: A Gemenci-erdő és a Duna-Tisza közi erdőfoltok júniusi átlagos párologtatása, 
valamint a terület növényborítottsága. Jól látható, hogy az erdőfoltok helyén (zöld színnel) 

nagyobb a párolgás értéke. 

 

4.4.3.3 A becsült havi szintű területi párolgás eredményei és igazolásuk 

A vízgyűjtők becsült havi szintű párolgását a 11. táblázat mutatja be. A becsült eredményeket 
nem érdemes összehasonlítani a vízmérlegükből kapott párolgásukkal, mivel a talajban 
hónapról-hónapra felhalmozódott víz mennyisége nem ismert.  

A négy nagy vízgyűjtő havi párolgásai és annak szórása között nincs lényeges eltérés. A 
Hidegvíz-völgy ugyanakkor ezeknél két nagyságrenddel kisebb vízgyűjtő, így egy-egy lokális 
zápor, zivatar jelentősen képes befolyásolni a talaj vízkészletét. Ez mutatkozik meg a jóval 
nagyobb szórásértékekben. A párolgásértékek minden hónapban itt a legmagasabbak, mely 
betudható annak, hogy az öt vizsgált vízgyűjtő közül ez a legcsapadékosabb. 

    hónapok 
    márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. 

Zagyva átlag 21 36 83 103 101 83 37 21 11 
  szórás 5,6 7,9 6,5 8,6 13,2 9,3 7,8 3,4 1,3 

Kapos átlag 17 35 81 110 107 83 39 19 11 
  szórás 6,3 7,0 6,9 6,4 13,1 9,1 9,2 3,3 1,2 

Zala átlag 20 44 94 115 110 90 44 26 12 
  szórás 6,2 4,6 10,0 7,0 10,9 9,9 6,6 4,3 1,3 

Marcal átlag 20 41 89 110 106 86 40 23 12 
  szórás 6,8 6,4 6,4 6,0 10,1 13,0 7,9 1,9 1,3 

Hidegvíz-völgy átlag 23 56 103 125 121 99 48 29 11 
  szórás 5,4 14,1 11,8 11,0 19,8 13,3 7,5 4,7 1,8 

11. táblázat: Az egyes vízgyűjtőterületek becsült havi párolgásai és azok szórása 2000 és 2008 
között mm-ben. 
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A Hegyhátsálra kapott látens és szenzibilis energia összegét a már említett 43 db hónapra 
hasonlítottam össze a nettó sugárzással 2000 és 2008 között. A látens és szenzibilis energia 
összege kb. 47%-kal alábecsli a mért nettó sugárzás értékét. Ezt az alábecslést a WREVAP 
program által erre a cellára kapott nettó sugárzások is alátámasztják. Ebből következően a 
hegyhátsáli állomás a párolgást is alábecsüli és egy 1,89-es szorzó szükséges a valódi 
értékének számításához (37. ábra). 

A 47%-os alábecslés valamivel nagyobb, mint az ilyen állomásoknál általában előforduló 10–
30% (Baldocchi, 2003). A nagyobb különbséget az átlagosnál magasabb helyen található (82 
m magasan) mérési eszköz okozhatja. 

 

37. ábra: A hegyhátsáli állomáson mért nettó sugárzás a mért látens és szenzibilis energia 
összegének függvényében 2000 és 2008 közötti 43 db hónapra. 

 

Mivel a mérőműszer relatíve magasan a föld felszíne felett található, nem elég csak az alatta 
fekvő 1x1 km-es cella adatait vizsgálni, hiszen a műszer ennél lényegesen nagyobb területről 
tud információkat begyűjteni. Mivel ennek a területnek a nagysága bizonytalan, ezért számos 
változattal kísérleteztem a párolgás ellenőrzése folyamán. Ezek közül néhány példa: a tornyot 
körülölelő változó számú cella, amik egy négyzetet formáznak; a körülölelő cellák, kivéve a 
torony alappontjához közeli cellák; csak az északi és déli oldalról vett cellák, hiszen a 
legtöbbször a szél is ezekből az irányokból fúj. Az ilyen módon számolt változatok legkisebb 
és legnagyobb havi értékeinek összege közt kevesebb, mint 3% a különbség. A középső 
cellákat a torony nagy magassága miatt célszerű kivenni a mérésből, mivel a szél ezeknek a 
pontoknak az értékeit a mérési helytől elsodorhatja. Ugyanakkor szélcsendben ezek a cellák is 
szállítanak adatokat. 
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A validálás során a mérési eredményeket az állomást körülvevő 8x8 cellára ellenőriztem úgy, 
hogy az állomás közvetlen közelében levő 4x4 cellát nem vettem figyelembe, tehát a validálás 
összesen 8x8-4x4=48 cella alapján zajlott. Az eredmény a figyelembe vett cellák számától 
csekély mértékben függött.  

A bugaci, mátrai és hegyhátsáli havi szintű eredményeket a 12. táblázat és a 38. ábra mutatja. 
A modell a legjobb becslést Hegyhátsálnál nyújtotta, ahol az átlagos hiba mértéke április 
kivételével minden hónapban 10 mm alatt volt. Bugacnál és Mátránál megfigyelhető, hogy a 
tavaszi és őszi hónapokban a modell jellemzően alá, míg a nyári hónapokban túlbecsüli a 
méréseket.  

    hónapok 
    márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. 

Bugac 
hónapok 
száma 6 6 7 7 7 7 7 7 7 

  mért 24 49 75 82 64 59 44 32 15 
  becsült 14 31 79 95 85 69 34 17 11 
  hiba -10 -18 4 13 21 9 -11 -15 -4 

(-42%) (-37%) (5%) (16%) (32%) (15%) (-25%) (-47%) (-27%) 

  
hiba 

szórása 8,5 7,8 10,6 16,4 11,8 13,8 9,1 7,3 2,4 

Mátra 
hónapok 
száma 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  mért 19 43 71 77 60 53 34 19 10 
  becsült 17 24 67 89 81 66 30 13 11 
  hiba -2 -19 -4 13 21 13 -4 -6 1 

(-11 %) (-44 %) (-6 %) (17 %) (35 %) (25 %) (-12 %) (-32 %) (10 %) 

  
hiba 

szórása 4,0 14,1 9,8 12,3 12,3 2,1 2,6 8,9 3,4 

Hegyhátsál 
hónapok 
száma 6 7 5 3 5 4 5 4 4 

  mért 20 51 93 114 108 83 52 17 4 
  becsült 18 41 89 106 109 82 45 25 11 
  hiba -3 -10 -4 -8 1 -1 -7 8 7 

(-15 %) (-20 %) (-4 %) (-7 %) (1 %) (-1 %) (-13 %) (46 %) (160 %) 

  
hiba 

szórása 5,1 10,2 6,0 2,0 3,5 9,6 6,2 4,5 1,5 

12. táblázat: Az EC állomások mért havi átlagos párolgásértékeinek összehasonlítása a 
becslés értékeivel 2000 és 2008 között. Az értékek mm-ben értendők. A hónapok száma 

jelöli, hogy az eredmények hány hónap adatai alapján keletkeztek. 
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38. ábra: A CREMAP módszer összehasonlítása az EC állomások méréseivel havi szinten. Az 
n jelöli a vizsgált hónapok darabszámát. 

 

4.4.3.4 A vízfelületek becsült havi szintű párolgása  

A nagyobb vízfelületek párolgása a vízfelület kicsi albedója miatt, ahogy azt az „Albedó 
vizsgálata” c. fejezet már taglalta, a CREMAP módszerrel pontatlanul becsülhető, ezért 
kicseréltem azoknak a tavaknak a párolgásait, melyek legalább egy teljes cellát tartalmaznak. 
11 db ilyen tavat találtam Magyarországon. Közülük a Balaton és a Velencei-tó 
párolgásértékeit az előző fejezetben leírt módszer alapján, azaz a Priestley-Taylor- és a 
Penman-egyenlet súlyozásával kaptam. A Fertő tónál ugyanez már nem volt lehetséges, mert 
nem álltak rendelkezésre a múltban meteorológiai mérések, így a súlyokat sem lehetett 
kalibrálni. A Fertő tavi cellákat ennél fogva Morton által becsült tópárolgásokkal cseréltem ki. 
Ugyanígy tettem a maradék 8 db tóval is, melyeken a múltbeli meteorológiai adatokon kívül a 
vízmérlegből számolt párolgások is hiányoztak. Ezek a következők: Kis-Balaton, Marcali-
víztározó, Fehér-tó és a mellette fekvő halastó, Begécsi-víztározó, a Biharugrai-halastavak, 
Tisza-tó, Hortobágyi-halastavak, Virágoskút-3 víztározó (39. ábra.) A Fehér-tó és mellette 
fekvő halastó, illetve a Begécsi-víztározó és a Biharugrai-halastavak egy-egy meteorológiai 
cellába esnek, így párolgásuk között nem tudtam különbséget tenni. Az utóbbi kilenc 
vízfelületnél két méteres átlagmélységet feltételeztem egyéb adatok hiányában. 

A Balaton párolgásbecsléséhez csakúgy, mint az előző fejezetben, Siófok és Keszthely 
meteorológiai állomásainak adataival dolgoztam. A keszthelyi napfénytartam és a 
szélsebesség a 2008-as évre, valamint a siófoki szélsebesség az egész periódusra hiányzott, 
így ezeket az értékeket a rájuk eső 0,1 fokos meteorológiai cella átlagértékével 
helyettesítettem.  
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39. ábra: A tavak, melyek CREMAP párolgásértékei ki lettek cserélve: 1: Fertő tó, 2: Kis-
Balaton, 3: Marcali-víztározó, 4: Balaton, 5: Velencei-tó, 6: Fehér-tó és a mellette fekvő 
halastó, 7: Tisza-tó, 8: Hortobágyi-halastavak, 9: Virágoskút-3 víztározó, 10: Begécsi-

víztározó, 11: Biharugrai-halastavak. 

 

4.4.4 A párolgás éves szintű vizsgálata 

Éves időléptékben a hegyhátsáli állomásra nem lehet becslést adni a rendszertelen mérések 
miatt, viszont a bugaci és a mátrai eddy-kovariancia állomásokon túl már vízgyűjtőterületek 
vízmérlegeire is lehetséges az eredmények ellenőrzése.  

4.4.4.1 A becsült párolgás éves szintű összehasonlítása a vízgyűjtők vízmérlegével 

A Zagyva vízgyűjtőjét Jászapáti felett tudtam vizsgálni, aminek területe így 4207 km2-re 
adódott, ezzel az öt vízgyűjtőterületből ez a legnagyobb. Területe mind a három magassági 
zónába belenyúlik, így ellenőrzésre különösen alkalmas: legmagasabb pontja a Kékestető 
(1015 m), míg a legalacsonyabb pontjai 100 méter környékén vannak. 

A Kapos vízgyűjtőjét (3210 km2) csaknem teljes egészében sikerült felhasználni ellenőrzésre, 
hiszen a vízhozamadatok Pincehely állomásról származnak, ami csupán pár km-re fekszik a 
Sió csatornától. A Zala vízgyűjtőjén Zalaapáti állomásról vannak adatok, ami összesen 1528 
km2-t fed le. A Marcal vízhozamát két állomás összegéből számoltam: Koroncó a Marcalon 
található, míg a másik állomás Győrszemere, ami a Marcal egy jobboldali vízfolyásának, a 
Sokoróaljai-Bakonyér vízhozamát méri. A Sokoróaljai-Bakonyér Koroncó alatt torkollik a 
Marcalba, a két állomás összesen 3042 km2-nyi területet fed le. Ez utóbbi három 
vízgyűjtőterület kivétel nélkül az alsó és a középső magassági zónában található. A Hidegvíz-
völgyi vízgyűjtő területe két nagyságrenddel kisebb, mint az előző vízgyűjtők területe, 
mindössze 6 km2. Legnagyobb részt egyetlen magassági zónában terül el, a középsőben, így 
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ellenőrzése különösen értékes a magassági transzformáció igazolása szempontjából. A 
vízgyűjtőn keresztülfutó patak vízhozamát az NYME munkatársai mérték.  

A vízmérleg számításához az OMSZ által biztosított csapadékértékeket úgy használtam fel, 
hogy ha a 0,1 fokos felbontású cella több, mint 50%-a az adott vízgyűjtőterületre esett, akkor 
belevontam a vízgyűjtőre eső átlagcsapadék számításába, amelyiknek viszont kevesebb, mint 
a fele esett csak rá, azt kihagytam. A kivétel ez alól a Hidegvíz-völgy, aminek területén egy 
billenőedényes csapadékmérő állomás üzemel, így az itt mért csapadékmagasságokat 
használtam az OMSZ mérései helyett. A számítás során feltételeztem, hogy mind a 6 km2-re a 
billenőedény alapján mért csapadékmennyiség hullott. Az adathiányok és a billenőedény 
pontatlansága miatt valószínű, hogy a mért értékeknél kicsivel több csapadék esett. Ez a 
pontatlanság nagy valószínűséggel kisebb, mintha az OMSZ becslését használtam volna, 
hiszen ennek a vízgyűjtőnek a területe kevesebb, mint egy tizede az általuk mért csapadék 
felbontásának. A 2002-es hidegvíz-völgyi mérések azonban annyira pontatlanok, hogy erre az 
évre az OMSZ erre a területre eső cellájának értékéből számoltam a csapadékot.  

A vízgyűjtők eredményeit a 13. táblázat és a 40. ábra összesíti. Minden vízgyűjtő esetében 
hidrológiai év szerint számoltam a párolgást. Mivel éves szinten a vízmérlegből számolt 
párolgás az egész évre vonatkozik, ezért a CREMAP módszer ezt csak megközelíteni tudja, 
tekintve, hogy nem veszi figyelembe a téli hónapok párolgását. Ezt javítandó, a téli 
hónapokban Morton területi párolgásértékeit hozzáadtam a márciustól novemberig becsült 
párolgáshoz. A december, január és február hónap összpárolgása átlagosan így évente kb. 20 
mm pluszt jelentett vízgyűjtőnként. Mivel a téli párolgás egy közelítő becslés, így ezek 
értékeit csak a vízmérlegből nyert párolgás közelítéséhez használtam, viszont egyik, a 
párolgást bemutató térképen sem szerepelnek hozzáadott tagként. 

1999 novemberében még egyik műhold sem kezdte meg méréseit, így ennek a hónapnak a 
párolgását a többi novemberi hónap átlagos értékével helyettesítettem. Ez a közelítés nem 
jelent nagy hibát, mivel a módszerrel becsült legnagyobb novemberi átlagos párolgás 
Magyarországra 13 mm, míg a legkisebb 9 mm-re adódott a vizsgált időszakban, tehát a kettő 
között mindössze 4 mm az eltérés. 1999 novemberére és decemberére a vízgyűjtők 
vízmérlegéhez szükséges csapadékadatokat a VITUKI biztosította. 

A vízgyűjtőknél megállapítható, hogy jelentősebb túlbecslések a 2000-es évben fordultak elő 
(13. táblázat). A Kapos vízgyűjtőn majdnem minden évben alábecsülte a modell a 
vízmérlegből számolt párolgást, viszont az éves szintű korreláció a tényleges és becsült 
párolgás között itt az egyik legmagasabb, R2=0,719. A Zagyva, Zala, Marcal és a Hidegvíz-
völgy vízgyűjtőjén az éves szintű korrelációk sorrendben így alakultak: R2=0,414; R2=0,464; 
R2=0,726 és R2=0,586.  
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Zagyva mért 420 570 547 462 551 623 578 474 556 

 számolt 500 550 477 506 539 538 565 472 535 

 hiba 80 -21 -70 44 -12 -85 -13 -2 -21 

 
(19%) (-4%) (-13%) (10%) (-2%) (-14%) (-2%) (0%) (-4%) 

Kapos mért 503 636 560 469 694 691 600 541 539 

 
számolt 521 528 531 476 565 553 545 485 504 

 hiba 18 -109 -30 7 -130 -138 -55 -56 -36 

 
(4%) (-17%) (-5%) (1%) (-19%) (-20%) (-9%) (-10%) (-7%) 

Zala mért 493 520 545 466 619 654 594 662 524 

 
számolt 592 525 558 545 594 589 587 602 558 

 
hiba 100 5 13 79 -25 -65 -7  -59 34 

  
(19%) (1%) (2%) (17%) (-4%) (-10%) (-1%) (-9%) (6%) 

Marcal mért 443 504 526 455 622 643 580 693 566 

 
számolt 527 521 525 497 577 575 561 567 571 

 hiba 84  17 -1 42 -45 -68 -20 -126 5 

 
(19%) (3%) (0%) (9%) (-7%) (-11%) (-3%) (-18%) (1%) 

Hidegvíz- mért 609 568 590 573 568 631 665 788 586 
völgy számolt 663 610 588 650 622 623 641 707 629 

 hiba 54 42 -1 77 54 -8  -24 -81 44 

 
(9%) (7%) (0%) (13%) (10%) (-1%) (-4%) (-10%) (7%) 

13. táblázat: A vízgyűjtők becsült párolgása (mm-ben) éves szinten és összehasonlítása a 
vízmérlegből kapott párolgással. 

 

4.4.4.2 A becsült párolgás éves szintű összehasonlítása az EC állomások eredményeivel  

A bugaci és mátrai állomáson jellemzően 5%-on belül volt a modell becslése a mérésekhez 
képest (14. táblázat és 40. ábra). Az éves szintű korreláció mindkét esetben magas, R2=0,802 
(Bugac), illetve R2=0,781 (Mátra) volt. A hegyhátsáli állomáson csak a 2005-ös évben volt 
minden hónapban mérés. Ekkor a mért eredmény 504 mm volt, amit a modell 28 mm-rel 
(5,5%) becsült túl.  

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Bugac mért 328 369 505 473 460 423 475 

  számolt 341 380 463 475 486 375 471 
  hiba 13 (4 %) 11 (3 %) -42 (-8 %) 1 (0 %) 27 (6 %) -48 (-11 %) -4 (-1 %) 

Mátra mért     404 453 406 288 368 
  számolt     424 420 454 299 385 
  hiba     20 (5 %) -33 (-7 %) 48 (12 %) 11 (4 %) 17 (5 %) 

14. táblázat: A bugaci és mátrai állomás éves szintű párolgásvizsgálata (mm-ben). Bugacnál a 
2002-es év eredménye csak a mérés kezdetétől, május hónaptól értendő. 
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40. ábra: A CREMAP módszer összehasonlítása az EC állomások méréseivel és a 
vízgyűjtőterületek vízmérlegei alapján számolt párolgásokkal éves szinten.  

 

4.4.4.3 Tavak párolgása éves szinten 

Az éves tópárolgás meghatározásához már feltétlen becsülni kell január, február és december 
párolgását is, mivel ezek értékei többszörösei lehetnek a téli evapotranspiráció mértékének. A 
Balaton esetében a súlyozásos módszer éves szinten pontosabb, mint a Morton módszer, 
illetve, mint a módosított Meyer-képlet, emellett a három eljárás közül a legerősebb 
korrelációt is ez adja, R2=0,958-t. A második legerősebb korreláció a módosított Meyer-
képleté, R2=0,834, míg a Morton módszer R2=0,810-es korrelációt ér el.  

2000 és 2008 között a Velencei-tónál szintén jobb becslést adott a súlyozásos egyenlet, mint a 
Morton-modell, viszont a módosított Meyer-képlettel számolt becslés még ennél is pontosabb 
közelítést ad (15. táblázat). Az elért korrelációk a módosított Meyer-képletnél R2=0,968, a 
súlyozásos módszernél R2=0,729, végül a Morton-modellnél R2=0,619. 
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    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 átlag 
Balaton tópárolgás 1033 887 927 982 778 790 832 1006 898 904 

  súlyozásos 1008 931 930 978 837 853 890 983 948 929 
  Meyer 993 894 973 1008 830 776 883 1051 959 930 
  Morton 917 826 830 912 791 807 851 915 850 855 

Velencei-tó tópárolgás 1036 918 955 960 765 745 861 1088 980 923 
  súlyozásos 1064 942 920 999 887 892 941 1038 945 959 
  VIZIG 996 928 965 963 841 791 862 1040 968 928 
  Morton 887 814 821 914 782 813 836 904 852 847 

Fertő tó Morton 812 815 821 914 782 813 836 904 852 839 
Kis-Balaton Morton 899 810 798 892 758 792 805 865 839 829 

Marcali-víztározó Morton 914 800 809 888 765 785 829 889 836 835 
Fehér-tó Morton 938 811 818 901 780 797 839 902 846 848 
Tisza-tó Morton 859 805 816 913 828 836 846 944 896 860 

Hortobágyi-halastó Morton 858 775 789 864 775 775 782 866 803 810 
Virágoskút-3 víztározó Morton 849 774 793 860 787 783 788 872 810 813 

Begécsi-víztározó Morton 895 777 799 858 800 793 794 883 819 824 
Biharugrai-halastavak Morton 895 777 799 858 800 793 794 883 819 824 

15. táblázat: A 11 db vízfelület éves párolgásértékei (mm-ben), melyek a súlyozásos 
egyenlettel és a Morton módszerrel kerültek meghatározásra. A táblázatban szintén 

szerepelnek a Balaton és a Velencei-tó esetében a vízmérlegből kapott párolgásértékek.    

 

4.4.5 A párolgás vizsgálata többéves távlaton 

Természetes módon az időlépték növelésével a CREMAP módszer is a vízmérleg 
párolgásaihoz egyre közelibb értékeket ad, mivel a talajban tározódott víz változása trend 
hiányában az időintervallum hosszának növekedésével egyre kisebb súllyal szerepel a többi 
változó kumulált értékéhez képest. A 41. és a 42. ábra mutatja Magyarország többéves 
felszíni hőmérsékletének és párolgásának átlagát 2000 és 2008 között.  

 

41. ábra: 1 km-es felbontású éves átlagos nappali felszíni hőmérséklet kilenc év átlaga alapján 
(2000–2008). 
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42. ábra: 1 km-es felbontású éves átlagos párolgás kilenc év átlaga alapján (2000–2008).  

 

A kilencéves, 1 km-es felbontású párolgások pontos értékei a könnyebb felhasználhatóság 
érdekében letölthetők txt és ascii formátumban a következő honlapról: 
http://www.vit.bme.hu/vit/htdocs/dolgozok/szemelyes_feltolt.php?felhasznalonev=kovacs. 

4.4.5.1 A módszer igazolása többéves időtávon 

A bugaci hosszú távú mérések és a becslés között minimális a különbség, kevesebb, mint 
1,5%. Kevéssel nagyobb a hiba a mátrai állomásnál, a becslés 3,2%-kal lett több a mérés 
eredményénél. 

A vízgyűjtőknél hasonlóan jók az eredmények, hiszen a Kapos vízgyűjtőjének kivételével 
mindenhol 3%-os hibahatáron belüli becslést adott a CREMAP modell: a Zagyva esetében 
2,1%-kal, a Marcal esetében 2,2%-kal becsülte alul a modell a vízmérlegből számolt 
párolgást, míg a Zala vízgyűjtőnél 1,5%-kal és a Hidegvíz-völgy esetében 2,8%-kal becsülte 
túl. Jelentősnek mondható ugyanakkor az alábecslés a Kapos vízgyűjtőn, ahol eléri a 10,1%-t. 
Ebben jelentős szerepet játszhat a vízkivétel is, melyről a Közép-dunántúli Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság szakmai vitaanyaga is beszámol (KDTVIZIG, 2007): 

„Mezőgazdasági kivétel öntözés céljára engedélyezett a Kaposon 181 em³/év mennyiségben, 
melyből a tényleges vízfelhasználás 25 em³/év volt. A Koppány patakon 105 em³/év 
engedélyezett, melyből a tényleges kivétel 7 em³/év.  

Jelentős a halastavak vízhasználata, melyek a Kapos, Koppány vízfolyás mellékágain 
létesültek. A halastó-gazdálkodással összefüggésben engedélyezett vízhasználat meghaladja a 
nagyvizek levonulásán kívüli időszakban a rendelkezésre álló vízmennyiséget, mely az alsó 
szakaszokon vízhiányt okoz.” 

Ez a tény pozitív módon befolyásolja a modell becslésének pontosságát, mivel vízkivétel 
nélkül a vízhozamok nagyobbak lettek volna a mért adatoknál, tehát a vízmérlegből számolt 
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párolgás valójában alacsonyabb, mint amit a validálásnál figyelembe vettem. Az alábecslés 
másik oka a vízgyűjtőn a dombok közötti völgyekben elhelyezkedő nagy számú hosszúkás 
alakú víztározó. A völgytalpak szélessége jóval az 1 km-es felbontás alatt marad, így a 
víztározók megnövelt párolgása a hőmérséklettérképeken szinte alig látszódik. Több forrás 
alapján a természetes és mesterséges víztestek összfelülete eléri a vízgyűjtő kiterjedésének 
2%-át. Tekintve, hogy egy víztest kb. kétszer annyit párologtat, mint egy terület, a becslésben 
szintén kisebb hiba feltételezhető.  E kettő hatás pontos mértéke nem ismert, de a kb. 10%-os 
hiba akár 2-3%-kal is kevesebb lehet. 

A Marcal vízgyűjtőjén is vannak vízkivételek, melyek szintén a párolgásbecslés pontosságát 
javítják. 

„Jelentős mennyiségű vízigénnyel a Nagy-Pándzsán található ravazdi és a Vezseny-éren 
elhelyezkedő péri halastavak rendelkeznek.”  A vízgyűjtőn öntözési igény is van, azonban ez 
nem jelentős.  A lőrintei tározóból a MAL Rt. Ajkai Alumíniumipari Kft. számára 2160 em3 
az évente kivehető vízmennyiség, amelyet az majdnem teljes egészében ki is használ (Janák, 
2007). 

A Zala vízgyűjtőjén a halastavak vízigénye mellett az öntözés is jelentős. Az egész 
vízgyűjtőre vonatkozó adatok alapján a tavak 5,2 millió m3/év vizet használnak, míg az 
öntözés vízigénye 500 em3/év feletti (NYUDUVIZIG). Amennyiben ez az egész csak a 
vizsgált részét érintené a vízgyűjtőnek, akkor ez 3,7 mm-t jelentene évente. Ez a 2000–2008-
as periódusra kevesebb, mint 1%-t jelent a vízmérlegben, így a vízkivétel ennél a vízgyűjtőnél 
kevéssel növeli a becslés hibáját.  

A Zagyva vízgyűjtőterületén jelentős vízkivételről nincs információ. 

 

43. ábra: A CREMAP módszer összehasonlítása az EC állomások méréseivel és a vízgyűjtők 
vízmérlegei alapján számolt párolgásokkal többéves időtávon, ahol n jelöli az évek számát, 

melyekből a többéves átlag képződött. 
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Többéves időtávlatban az eddy-kovariancia állomásokon és vízgyűjtőkön kívül már egész 
Magyarország területére tudtam validálni a CREMAP módszert. Az országba befolyó, illetve 
kifolyó vízmennyiségek, valamint a talajvízvízkészlet változása 2006-ig állt rendelkezésre, 
amit a VITUKI biztosított. Ez alapján évi 524 mm volt a területi párolgás éves átlagos 
mértéke. A CREMAP módszerrel számolt éves átlagos területi párolgás 512 mm, mely 
eredmény csupán 2,3%-al maradt el a VITUKI által adottaktól. 

A többéves időtávú eredményeket összefoglalva a 43. ábra mutatja. 

4.4.5.2 A talajvíz szerepe a vízgyűjtőkön 

A nagy vízgyűjtők esetében a VITUKI segítségével begyűjtöttem azoknak a talajvízkutaknak 
az adatait, amelyek legfeljebb kisebb megszakításokkal az egész vizsgált periódus alatt 
mértek. Ezen kutak mérési periódusa igen változó, a napi szintű mérésektől a havi szintűig. A 
begyűjtött kutak elhelyezkedését a 44. ábra mutatja. A kutak alapján az egész vízgyűjtőre 
jellemző talajvízcsökkenés vagy emelkedés mértékének megállapítása szinte lehetetlen. Az 
adatokból csupán a 2000–2008-as időszak alatt uralkodó emelkedő vagy csökkenő trendre 
lehet következtetéseket levonni. Ez alapján a Zagyva, Zala és Kapos vízgyűjtőjén csökkent a 
talajvízszint, míg a Marcal vízgyűjtőjén enyhén emelkedett (45. ábra). A talajvíz és a 
csapadék természetszerűen szoros kapcsolatban van egymással, mivel a talajvíz csak a 
csapadék talajba való beszivárgásával gyarapodhat. Ez viszont a vízmérlegből kapott 
párolgást csökkenti, mivel a csapadéknak kisebb hányada fordítódhat lefolyásra és párolgásra. 
A talajvíz csökkenésénél ez a folyamat pont fordított.  

 

44. ábra: A talajvízkutak elhelyezkedése (fekete kör). 

 

A talajvízszint-csökkenés vagy emelkedés számszerűsítése az egész vízgyűjtőre nézve a 
talajvízkutak egyenlőtlen eloszlása és a talaj ismeretlen jellemzői miatt nem lehetséges. A 
talajvízben megfigyelt trendek a fent leírtakból következően várhatóan javítják a modell 
becslését a Marcal és a Zala vízgyűjtők esetében és valamelyest rontják a Zagyva és Kapos 
vízgyűjtőjén (45. ábra). 
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a. 

 

b.

 

c. 

 

d.

45/a–d. ábra: A Zagyva (a.), Kapos (b.), Marcal (c.) és Zala (d.) vízgyűjtőterület vizsgált 
talajvízkútjainak éves talajvízszintjei. 

 

4.4.5.3 Tópárolgás eredményei többéves időtávra 

A 42. ábrán ugyanúgy lettek kicserélve a tavak párolgásai, mint havi időléptékben, tehát ezek 
az értékek már tartalmazzák a téli hónapok párolgását is. 

A Balaton esetében a súlyozásos módszer hosszútávon pontosabban becsüli a tópárolgást a 
Morton által kapott párolgásnál, valamint a módosított Meyer-képlet által adott becslésnél is, 
bár utóbbinál csupán 1 mm-rel. A Velencei tónál a KDTVIZIG becslése van a legközelebb a 
vízmérlegből kapott párolgáshoz, a súlyozásos módszer hibája +3,9%, végül a Morton-modell 
itt is jelentősen alábecsül (15. táblázat). 

A többi tó kicserélt többéves átlagos párolgását szintén a 15. táblázat mutatja. Ezeknél a 
tavaknál a Morton-modell eredményével becsültem a tópárolgást, ami látványosan kisebb 
értékeket ad (kb. 10%-kal), mint a Balaton és a Velencei-tó eredményei. A különbség 
vélhetően újfent a „Tavak párolgása” c. fejezetben leírt okokra vezethetők vissza. 
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4.4.5.4 A hosszúidejű lefolyástérkép 

Zsuffa (1975) 20 év adatai alapján módosította 1975-ben Magyarország Lászlóffy-féle (1964) 
hosszúidejű lefolyástérképét (46. ábra). Ez a térkép szolgált az összehasonlításhoz alapul a 
jelenlegi párolgásbecslésből kapott lefolyástérképpel (47. ábra). Mivel ez utóbbi 
elkészítéséhez nem álltak rendelkezésre pontos információk a csapadék talajba történő 
beszivárgásáról, ezért a lefolyástérképet a következő egyszerű összefüggésből kaptam: 

�/3�� J � L )      (85) 

ahol ) a lefolyás mm-ben,  �/3�� a CREMAP modellel becsült területi párolgás mm-ben.  

A 2000–2008-as adatok alapján készült lefolyástérkép az Északi-középhegységben és a 
nyugati határszél mentén nagy hasonlóságot mutat a Zsuffa-féle térképpel, a többi területen 
ugyanakkor 50–100 mm-rel nagyobb lefolyásértékeket becsül annál. A nagyobb eltérések 
főleg a Bakonyban és a Mecsekben fordulnak elő, azonban arányaiban a két térkép jól 
egybevág, egyedüli nagy különbség csupán a Duna-Tisza köze déli részén látható, ahol a 
nagyobb lefolyásértékeket Zsuffa térképe egyáltalán nem jelzi. 

Megjegyzendő, hogy a Lászlóffy-féle térképet az 1980-as években a módosított Budiko-
képlettel (Budiko, 1951) pontosították. Erre példa Nováky (1988), aki a Zagyva 
vízgyűjtőjének fajlagos lefolyás térképét határozta meg. 

 

 

46. ábra: Átlagos éves lefolyási térkép Zsuffa (1975) alapján (az értékek mm-ben értendőek).  



4. TERÜLETI PÁROLGÁS 
 

86 
 

 

47. ábra: A számított éves átlagos lefolyás 2000 és 2008 közötti időszakra. 

 

A lefolyástérképről látható, hogy vannak az országban olyan helyek, ahol a párolgás mértéke 
nagyobb a csapadéknál (fehér területek), ami hosszútávon csak speciális esetekben lehetséges. 
Ezeket a területeket kiemelve még jobban érzékelteti a 48. ábra, ahol a párolgás és a csapadék 
aránya van feltüntetve. Természetesen ezek közé a területek közé sorolható a Duna, a Tisza és 
a Körösök völgye, valamint a nagyobb tavak, és ezek szűk környezete (ami egyrészről az 1 
km-es felbontás miatt látszik, másrészről a talajhoz közeli talajvízszint elég vízutánpótlást 
biztosít a párolgáshoz). 

 

48. ábra: Területi párolgás és a csapadék aránya a 2000–2008-as periódusban. 
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A jelenség megmagyarázásához ismerni kell Magyarország területfelhasználási (CORINE 
Land Cover) térképét (49. ábra), mely az internetről a 2006-os évre szabadon letölthető (pl.: 
http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-download). Az 50. ábrán kivehető, hogy az 
országban több ponton látható olyan erdőfolt, melynek több a párolgása, mint a rá hulló 
csapadék. Ilyen területek találhatóak többek között a Duna-Tisza közén is. A terület a múltban 
már többször középpontba került az itt tapasztalható talajvízszint-csökkenés miatt (pl.: 
Szilágyi, 1994; Szilágyi és Vörösmarty, 1997). Az erdő leszívja a talajvizet, ami a 
környezetében egy errefelé irányuló talajvízmozgást okoz, melyről Major is beszámolt (Major 
1976, Stelczer, 2000). Ő piezométeres mérésekkel igazolta, hogy az erdő alatt átlagosan 0,3–1 
méterrel volt alacsonyabban a talajvízszint, mint az azt körülölelő erdő által nem borított 
területeken. Számításai szerint egy 500x500 méter kiterjedésű fiatal fekete lucfenyőerdő 
átlagos éves párolgása 712 mm. Ez 130 mm-rel több, mint amennyit évente a csapadékból 
kap. A biológiai drénezést alátámasztják a jelenlegi számítások. Hasonló következtetésre 
jutott Szilágyi (1994), aki erre a régióra egy komplex felszíni víz-talajvíz modellt állított fel. 

Szintén a módszer igazolását jelenti Móricz (2010) kutatása a Nyíregyháza mellett fekvő 
Sóstói-erdőre. Az általa felhasznált modell szerint ez a tölgyerdő a 2007-es és 2008-as 
vegetációs időszakban mindössze 4%-al párologtat kevesebbet, mint amit a CREMAP 
módszer becsül. 

 

49. ábra: Magyarország növényborítottsága és területfelhasználása a 2006-os CORINE térkép 
alapján. A zölddel jelölt terület erdőt, a vörössel jelölt beépített területet és a sárgával jelölt 

szántót, legelőt jelent. 

 

A hegyekben magyarázat lehet a csapadéknál nagyobb párolgásra a csapadék túl kicsi 
felbontása: egy csapadékcella kb. 75 km2-t fed le, így csak az erre a területre eső átlagos 
csapadékot ismerjük. Egy ilyen cellán belül a domborzat tág határok között mozoghat, ami 
természetesen kihat a csapadékra is. Ezek figyelembe vételével készült az 51. ábra, amin a 
párolgás és a csapadék arányának tűréshatárát 5%-ra tettem. Látható, hogy ez főleg az Északi-

http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-download
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középhegységben csökkentette a problémás területek nagyságát. Nem ismert például, hogy a 
hegyek csúcsain pontosan mennyi csapadék hullott, de valószínűleg több, mint az egész 
csapadékcella átlaga. Erre szolgál bizonyítékul a kékestetői csapadékmérő-állomás, ahol 
kilenc év átlaga alapján az éves átlagos csapadékösszeg 796 mm, ami 17 %-kal meghaladja a 
Kékestető területére eső meteorológiai cella átlagos értékét.  

 

50. ábra: Az előző két ábra kombinációja: Azok a területek, ahol a párolgás és a csapadék 
aránya egységnyi, vagy annál kisebb, fekete-fehér skálán kerültek megjelenítésre, ahol egynél 

nagyobb az arány, ott a növényborítottsági térkép látható. 

 

 

51. ábra: A 50. ábra leírása szerint készült ábra azzal a módosítással, hogy a párolgás és a 
csapadék aránya itt 1,05 lehet. 
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Vannak ugyanakkor olyan területek is, melyeknél szintén nagyobb a párolgás, mint a 
csapadék és nincsen erdőborítottságuk. Ezek a területek völgyekbe esnek, ahol az oda 
felszínen és felszín alatt lefolyó víz biztosítja a párolgás számára az utánpótlást. Ide sorolható 
a Hernád völgye és a Zalaegerszeg melletti terület is. Végül található északkeleten egy terület 
a Tisza mellett, ahol sem erdőborítottság, sem völgy nem fedezhető fel. Itt a magas 
talajvízállás biztosítja a többletpárolgás lehetőségét. 

Egész Magyarországra az éves területi párolgás és a csapadék aránya a VITUKI adatai szerint 
0,896 a 2000–2006 periódusra, ugyanez az érték a cellák párolgásértékeivel és az OMSZ 
csapadékadatival 0,888, ami rendkívül jó közelítésnek vehető. 

4.4.5.5 A csapadékban leggazdagabb és legszegényebb év összehasonlítása 

Érdemes összehasonlítani a párolgást a vizsgált időszak csapadékban legszegényebb és 
leggazdagabb éve között. A legszárazabb év a 2000-es volt, ekkor az országra hulló csapadék 
átlaga 420 mm volt. A legcsapadékosabb év a 2005-ös volt, amikor 75%-kal több eső, 736 
mm hullott. A két év csapadékeloszlásának különbségét az 52. ábra szemlélteti. 

 

 

52. ábra: A 2005-ös és 2000-es év területi csapadékeloszlásának különbsége. 

 

A párolgás szempontjából két ellentétes hatás működik közre: a nagyobb csapadékmennyiség 
növeli a párolgás számára rendelkezésre álló víz mennyiségét, azaz sokkal kisebb mértékben 
lesz korlátozó tényező, mint 2000-ben. Ezzel szemben a 2000-es év időjárása jóval kedvezőbb 
a párolgás számára, mint a 2005-ös, amit az 53. ábrán a hőmérséklet-különbség és az 54. 
ábrán a levegő telítési hiányának különbsége is mutat.  
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53. ábra: A 2005-ös és a 2000-es év hőmérséklet-eloszlási térképének különbsége. 

 

 

54. ábra: A 2005-ös és a 2000-es év telítésihiány-eloszlási térképének különbsége. 

 

A két év területi csapadékeloszlásának különbségtérképén jelentős eltérések fedezhetők fel 
(52. ábra): Nyugat- és Északnyugat-Magyarországon, valamint Északkelet-Magyarországon 
csupán 50–100 mm-rel hullott kevesebb csapadék 2000-ben, mint 2005-ben. Ez a kicsi 
csapadékhiány még nem korlátozza a párolgást, mert a kedvezőbb időjárási feltételek mellett 
a 2000-es év párolgása nagyobb ezeken a területeken (55. ábra). Az Északi-középhegység és a 
Somogyi-dombság egyes területei is képesek a szárazabb feltételek mellett nagyobb 
párolgásra, valószínűleg az erdőborítottság és a tárolt vízkészlet miatt.  Az Alföldön és a 
Bakonyban már több mint 400 mm a lehullott csapadékmennyiség különbsége, ami már van 
akkora, hogy képes korlátozni a párolgás számára rendelkezésre álló víz mennyiségét 2000-
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ben, hiába voltak jóval kedvezőbbek a feltételek a párolgáshoz. Ez jól látható az 55. ábrán is, 
ezeken a területeken akár 200–300 mm-rel is kevesebb lehet a párolgás 2005-höz képest.  
Ezzel szemben a tavaknál – ahol korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre az elpárologtatható 
víz mennyisége – jellemzően 200 mm-rel több párolog a kedvezőbb időjárási feltételek 
mellett. 

 

 

55. ábra: A 2005-ös és 2000-es év területi párolgáseloszlásának különbsége. 

 

4.4.5.6 A becsült párolgás összehasonlítása a VITUKI párolgástérképével 

A 21. és a 42. ábra nagyfokú hasonlóságot mutat egymással: mindkét térképen jól kivehető az 
Alföld kisebb és a nyugati határszél magasabb párolgása. Ugyanakkor a mostani térkép nagy 
felbontásával lehetőség nyílt kisebb területrészek evapotranspirációjának feltűntetésére is, 
mint a karsztvidékek, vagy az északkelet-magyarországi határvidék. Nagyobb különbség 
arányaiban csak az Északi-középhegység területén fordul elő, aminek párolgását a VITUKI 
térképe nagyjából az Alföld párolgásával teszi egyenlővé, a CREMAP módszerrel viszont 
több száz mm a különbség a hegyvidék javára. 

 

4.5 A bemenő adatok érzékenysgvizsgálata 

A Morton-modellhez és a Priestley-Taylor-egyenlethez felhasznált meteorológiai változók 
(napfénytartam, hőmérséklet és relatív páratartalom) értékeiben a mérés, valamint az adatok 
0,1 fokos hálóvá intepolálása során hibák keletkezhettek. Az érzékenységvizsgálatban az 
egyes bemenő változók 5, illetve 10%-os változtatásával vizsgáltam a Morton és a Priestley-
Taylor párolgás eredményének változását a legnagyobb kiterjedésű alsó magassági zónában 
(16. táblázat) úgy, hogy közben a másik két meteorológiai jellemzőt eredeti értékén hagytam. 
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Ez alapján kijelenthető, hogy a CREMAP módszer a hőmérsékletre alig érzékeny, viszont a 
relatív páratartalom pontos meghatározása nagy jelentősséggel bír.  

 napfénytartam hőmérséklet ralatív páratartalom 

 5% 10% -5% -10% 5% 10% -5% -10% 5% 10% -5% -10% 

Morton 4.7% 9.4% -4.7% -9.5% 1.7% 3.5% -1.4% -2.6% 10.6% 20.8% -10.2% -21.2% 

Priestley-Taylor 4.7% 9.5% -4.7% -9.7% 3.3% 6.9% -3.1% -6.1% 10.4% 20.4% -10.2% -20.9% 

16. táblázat.: A bemenő adatok változásának hatása a Morton-modell és a Priestley-Taylor-
egyenlet párolgásának változására az alsó magassági zónában. 

 

4.6 Összefoglalás, értékelés 

Az itt bemutatott párolgásbecslési módszer Szilágyi és Józsa (2009b) továbbfejlesztett 
párolgásbecslési technikája. A módszer 1 km-es felbontású 8 napos nappali MODIS felszíni 
hőmérsékletet és alapvető meteorológiai változókat (léghőmérséklet, páratartalom és 
napfénytartam) használ fel. A felhasznált időlépték a hidrológiai modelleknél tipikus havi 
időlépték. A bemutatott modell egy havonta változó lineáris transzformáción alapszik, 
melyhez két összetartozó pontpárt szükséges definiálni: az egyik pontpárt Morton WREVAP 
modelljéből számolt párolgás és a MODIS nappali felszíni hőmérséklet átlaga alkotja, a másik 
pontpárt a nedves környezeti párolgás és a nedves pontok átlaga adja. Az erre illesztett 
egyenessel minden cella párolgásértéke megkapható a felszíni hőmérsékletük alapján. 

A módszer igazolása eddy-kovariancia műszerekkel és vízgyűjtőterületek vízmérlege alapján 
történt, melyek kiterjedése három nagyságrendet fed le. A bugaci és a mátrai EC állomás 
műszermagassága pár méter, így nyilvánvalóan nem képes egy 1x1 km-es területet mérni, ami 
a validálás során bizonytalanságot okozhatott. A hegyhátsáli állomásnál, mely már több tíz 
km2-es területet lefed, a becslés pontossága figyelemre méltó. 

 A vízgyűjtőkön a módszer átlagos hibája és annak szórása már magában tartalmazza a 
csapadék és a lefolyás becslésének pontatlanságait is, amikhez hozzá jön a talajban tározódott 
víz változása és a talajvíz ingadozása, melyek tükrében a becsült hiba kicsinek mondható. 

A felszín érdességmagassága jelentősen eltérhet egy nagy kiterjedésű erdő és egy erdővel nem 
borított terület között. Az erdővel borított területnél ezáltal nagyobb turbulencia alakul ki, 
tehát a hőátvitel nagyobb, ami azt jelenti, hogy a felszín hőmérséklete nagyobb lenne 
konstans érdességmagasság esetén, mint ahogy érzékeljük. A szenzibilis hőáramot a módszer 
erdőknél tehát alá és így a látens hőáramot pedig fölébecsli, azaz erdőterületeken várhatóan 
pár százalékkal kisebb a párolgás, mint amit a CREMAP módszer becsül. Erdővel nem 
borított, kisebb érdességmagasságú területeken pedig ennek fordítottja igaz. Részletes 
mérések hiányában azonban ezen hatások pontos mértékét nem tudjuk. Nagymértékű 
fölébecslés valószínűleg Magyarország területén nem fordul elő, amit az erdősült hidegvíz-
völgyi mérések, valamint a 17. táblázat is alátámaszt, hiszen az erdőterületekről elpárolgott és 
rájuk hullott csapadék aránya az utóbbinál jóval egység alatti, az egységet csupán a 
vízfelületek és az állandóan nedves területek haladják meg. 
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Érték Terület, km2 Minimum Maximum Átlag Szórás 
1 199 0,509 1,051 0,798 0,143 
2 43666 0,454 1,559 0,848 0,096 
3 5493 0,487 1,125 0,827 0,099 
4 640 0,544 1,151 0,843 0,101 
5 33 0,858 1,049 0,948 0,078 
6 684 0,593 1,021 0,831 0,105 
7 761 0,588 1,128 0,844 0,102 
8 518 0,566 1,100 0,823 0,094 
9 529 0,638 1,200 0,842 0,105 

10 629 0,574 1,233 0,838 0,133 
11 3254 0,604 1,703 0,947 0,164 
12 491343 0,466 1,800 0,853 0,084 
14 1048 0,808 1,106 0,926 0,059 
15 14360 0,460 1,745 0,806 0,115 
16 8151 0,641 1,238 0,866 0,084 
18 64666 0,433 1,654 0,876 0,094 
20 25081 0,454 1,273 0,841 0,094 
21 15574 0,524 1,334 0,858 0,101 
23 150332 0,414 1,745 0,905 0,108 
24 9706 0,446 1,209 0,886 0,093 
25 15750 0,580 1,166 0,879 0,091 
26 22831 0,380 1,487 0,880 0,113 
29 26559 0,390 1,324 0,883 0,114 
32 243 0,787 1,102 0,915 0,078 
35 7599 0,693 1,800 1,005 0,163 
36 982 0,770 1,203 0,973 0,096 
40 4974 0,722 1,346 1,043 0,122 
41 12783 0,633 1,800 1,266 0,319 

17. táblázat: A párolgás és a csapadék aránya az egyes területhasználatok esetén. A számozás 
1–11 között különböző típusú beépített területeket, 12–21 között mezőgazdasági területeket, 

23–32 között erdőterületeket, 35–36 között mocsaras felszínt és 40–41 között vízfelületet 
jelöl. 

 

A CREMAP módszer nagy előnye, hogy könnyen alkalmazható bármely területen, ahol a 
komplementáris elmélet érvényes (Szilágyi et al., 2009). Jelenleg sokféle párolgásbecslési 
eljárás található az irodalomban, melyek általában egy adott területre vannak optimalizálva 
gyakran nagy számú kalibrációs tényező segítségével. Jelen módszer ugyanakkor felszíni 
hőmérsékletekkel számol, amiket mind az AQUA, mind a TERRA műhold a Föld összes 
pontján mér.  A CREMAP módszerhez Morton WREVAP programja is szükséges, ami 
szintén korlátozás nélkül a Föld minden pontjára futtatható, csupán a gyakorlatban sűrűn 
használt meteorológiai mérések szükségesek hozzá. A módszer nem igényel semmiféle 
kalibrációt, csupán a nedves pontok számát kell helyesen megválasztani, amire a modell, mint 
azt láttuk, kevéssé érzékeny. A CREMAP módszer legnehezebb részét jelenleg a hegyvidéki 
területeken való alkalmazása adja. Bár Magyarországot elég volt három magassági zónára 
osztani, más országokban azonban előfordulhat, hogy ennél több magassági zóna definiálása 
szükséges. A másik problémát a jelentősen eltérő albedójú területeken való felhasználás 
jelenti, hiszen ott a térben állandó ,- kitétel sérül. További vizsgálatok folynak, miként lehet 
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módosítani a transzformációs egyenletet jelentősen eltérő ,- értékű cellákra. A módszer nem 
használható 1 km-esnél finomabb felbontású léptékben, sem a fenti feltétel miatt (hiszen a 
felbontás finomításával a heterogenitás növekszik), sem a Priestley-Taylor-egyenlet 
alkalmazhatósága miatt, hiszen az 1 km-es méret annak alsó határát képezi.
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6. TÉZISEK 

 

1. TÉZIS: Bemutattam, hogy a Penman- és a Priestley-Taylor-egyenlet havonkénti 
súlyozásával, azaz a súlyozásos egyenlet segítségével a nyílt vízfelszínek párolgása 
egyszerűen becsülhető.  
 
A súlyozásos egyenlet előnye, hogy alkalmazásához csupán alapvető meteorológiai 
megfigyelések szükségesek. Igazoltam azt is, hogy a kalibrált súlyok alig érzékenyek 
arra, hogy a széladatokat a tó szél felőli oldaláról (ahogy az a Penman-egyenlethez 
szükséges), vagy a tavat körbeölelő állomások átlaga alapján vittem be a modellbe. 
A módszer sikeres tesztelése a Balatonon és a Velencei-tavon történt. 
 
 

2. TÉZIS: A területi párolgás térben változó becsléséhez egy, a MODIS-képekre és 
Morton WREVAP programjára épülő lineáris transzformációt vezettem be.  
 
A lineáris transzformációhoz két összetartozó pontpár szükséges: a nedves felszíni 
cellák hőmérséklete és a hozzájuk tartozó Priestley-Taylor-párolgás, valamint a 
csökkent talajnedvesség-tartalmú cellák hőmérsékletének átlaga és a hozzájuk tartozó 
területi párolgás, melyet Morton WREVAP programja adott. E két pontpárra illesztett, 
havonta változó egyenesről a cella felszíni hőmérsékletének segítségével annak 
területi párolgása becsülhető. 
A módszer igazolása vízgyűjtők vízmérlegei, valamint eddy-kovariancia állomások 
segítségével történt. 
 
 

3. TÉZIS: A lineáris transzformációhoz szükséges hőmérséklet-értékek a magasság 
függvényében változnak, ezért a párolgás becsléséhez magassági korrekció 
bevezetése indokolt.  
 
A hazai alkalmazáshoz három magassági zónát alakítottam ki, mind a háromhoz 
hozzárendelve a zónára jellemző lineáris transzformációt. A párolgást leíró lineáris 
egyenletet az egyes zónák között interpolálással határoztam meg a magasság 
függvényében. 
A magassági korrekció helyessége vízgyűjtők vízmérlegei és eddy-kovariancia 
állomások mérései alapján lett bemutatva. 
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