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PHRh és a klíma
ECMWF ERA-Iterim reanalízis adatok 1990-2009 

(Engeln and Teixeira, 2013)



PHRh és a klíma
• Szárazföldek fellett, Köppen-féle klímatípusok



PHRh és a felszín
• A vízfelszín és a szárazföldi felszín közötti 

kontraszt

(Sathyanadh et al., 2017)



Hazánk „kukorica klímája”

• Cfa



„Kukoricaklíma” másképpen

• Potenciális evapotranspiráció



Miért hálátlan feladat a PHRh 

meghatározása?
• Mert a becsült PHRh érték igen erősen függ az 

alkalmazott módszerektől! (Breuer et al., 2014)



Hol és mikor a legnagyobb a felszíni hatás a PHRh 

napi menetére a Pannon-alföld térségében?
A „kukoricaklímájú” területeken a nyári anticiklonális 

időjárási helyzetekben!



Milyen ilyenkor a PHRh napi 

menete?
A Yonsei Tudományegyetem sémája 

(Hong et al., 2006) szerint



A mérések helyszíne
• A szegedi Meteorológiai Obszervatórium és 

környéke



A mérések helyszíne
• Az Obszervatórium közelebbről



A legfontosabb légköri kényszerek?
• Sugárzás, szenzibilis hőáram



A legfontosabb felszíni kényszerek

• Talajnedvesség



A legfontosabb felszíni kényszerek

• Talajhőmérséklet



Adtunk-e új eredményeket a Világnak?

• PHRh napi menet - talajadatbázis



PHRh napi menet - talajadatbázis

• A légkör állapota, anticiklonális időjárási 

helyzet, nyár, országra kiterjedő vizsgálat



PHRh napi menet - talajadatbázis

• eredmény:     HU-US, 12.30 UTC, 2007.07.18

szignifikáns 

érzékenység



PHRh napi menet - talajadatbázis

• Egyéb hatások

(Breuer et al., 2012)



PHRh napi menet – felszíni borítás
• Az érzékenységi vizsgálat rövid ismertetése



PHRh napi menet – felszíni borítás
• Napi menetek (Ács et al., 2014)



Konklúzió

Milyenek az extrém

pannon-alföldi viszonyok

nyáron anticiklonális 

időjárási helyzetekben? 



Konklúzió

E viszonyokban (a kukoricaklímájú területeken 

nyári anticiklonális helyzetekben) a PHRh napi 

menete 

• szignifikánsan érzékeny a talaj 

hidraulikus tulajdonságaira és

• és e talajhatás összemérhető a felszíni

borításra való érzékenységgel.  
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