A tájléptékű mikroklíma szolgáltatás jellemzése és térképes ábrázolása
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Mikrokíma alakító tényezők
a művészet nyelvén …

BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS

MÓDSZERTAN

Az ökológiai klimatológia a XXI század egyik új diszciplínája (Bonan, 2002), melyben a légkörre vonatkozó
meteorológiai és a bioszférára vonatkozó ökológiai folyamatok már egységes anyag- és energiaforgalmi
rendszert alkotnak. A szférák (atmoszféra, bioszféra) egységes tárgyalása pontosította anyag- és
energiaforgalmaikat, így pl. a komplex szárazföldi ökoszisztémák potenciális és tényleges hő- illetve
vízellátottságát, produktivitását vagy a nitrogén-ellátottságát. A felsorolt elemek közül a hő-és vízellátottság a
legfontosabb. Az elmúlt évtizedekben beláttuk a ökoszisztémák meghatározó szerepét a légkör és a bioszféra
állapotainak fenntartásában (Grime, 1979). E hatások leírására, ahol lehet számszerűsítésére, vezették be az
ökológusok a „tényleges és potenciális ökológiai szolgáltatások” fogalmát (pl. Burkhard et al. 2014).
Ezt az új gondolkodásmódot követi a „Nemzeti Ökoszisztéma SZolgáltatás Térképezés és Értékelés Program”
(NÖSZTÉP), aminek célja az ökoszisztéma-szolgáltatások felmérése az élhető környezet megőrzése végett. E
program része a tájléptékű „mikroklíma- szolgáltatás” elemzése is.
Célunk a magyarországi „tájléptékű mikroklíma-szolgáltatásokat” jellemző indikátorok (tipikus értékek, területi
eloszlások stb.) bemutatása; ezzel is szolgálva az ökológiai és a meteorológiai szakterületek közeledését. Az
indikátorok között szerepel a potenciális evapotranspiráció (PET), a potenciális vízhiány (P – PET), a
Feddema-féle klímaosztályozás, a tényleges evapotranspiráció (ET), és a tényleges talajnedvesség-tartalom (Ө).

Az alábbi indikátorok eseteiben készítettünk országos elemzést és térképeket:
1.
Potenciális evapotranspiráció (PET): a PET különböző parametrizációi közül a legegyszerűbb
léghőmérséklet alapú parametrizációt alkalmaztuk (Thornthwaite, 1948; Mc Kenney and Rosenberg,
1993).
2.
Potenciális vízhiány (P – PET): a potenciális evapotranspiráció (PET) és a csapadék (P) különbsége.
3.
Feddema-féle klímatípusok: a hő- és vízellátottság alapján kialakított klímatípusok (részletes leírása
megtalálható Ács et al. (2015) munkájában).
4.
Tényleges evapotranspiráció (ET): az 1D csöbör modellen alapuló módszer részletes leírása
megtalálható Ács és Breuer (2013) munkájában.

FELHASZNÁLT ADATOK
Légköri adatok: Foresee adatbázis (Dobor et al., 2015); napi minimum és maximum hőmérsékletek,
valamint napi csapadékösszegek; térbeli felbontás: (1/6)° x (1/6)°; szemlélt időszak: 1981 – 2015.
Talaj adatok: DOSoReMI.hu adatbázisból (Pásztor, 2019), benne a szabadföldi vízkapacitás és
hervadáspont értékek 1 m mélységű talajoszlopra vonatkozóan [mm]-ben kifejezve; térbeli felbontása: 100
m x 100 m.

EREDMÉNYEK
• Láthatjuk, hogy a PET értéktartomány 550-750 mm/év (1. ábra). A potenciális csapadékhiány (P – PET) az alföldi területeken negatív. A Duna-Tisza közén jellemzően 100 – 200 mm. Pozitív értékek a hegyvidéki területeken látunk.
• A Feddema-féle klímatípusok térképein jól láthatók a területi különbségek, s kirajzolódik a változó éghajlat, amit a melegedés és az évi ingás erősödése jelez (3.a és 3.b ábra)

1. ábra: az átlagos
PET területi
eloszlása
Magyarországon az
1981 – 2010
időszakban

2. ábra: az átlagos
potenciális vízhiány
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3b. ábra A
Feddema-féle
klímatípusok
területi eloszlása
Magyarországon a
2015-ben.
Jól látszik a 3a.
ábrától való eltérés.

3a. ábra A Feddemaféle klímatípusok
területi eloszlása
Magyarországon az
1981 – 2010
időszakban (A
színskálákon a színek
„erősödése” az adott
típus (jelleg)
erősödését jelenti.)

4a. ábra Az átlagos
ET területi eloszlása
Magyarországon az
1981 – 2010
időszakban

4b. ábra Az átlagos
talajnedvességtartalom területi
eloszlása
Magyarországon az
1981 – 2010
időszakban

Látható, hogy az évi tényleges párolgás területi eloszlását a talaj hidraulikus
tulajdonságai mellett az évi csapadékösszeg területi eloszlása is markánsan
befolyásolja.

Szembetűnő, hogy a talajnedvesség-tartalom és a talajtextúra területi eloszlásainak
hasonlósága. Ez azt jelenti, hogy az évi talajnedvesség-tartalom területi eloszlását
igen nagy mértékben a talajtextúra területi eloszlása határozza meg.
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ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS
Az adatgyűjtés és az adatbázis-építés korszakát éljük. Az egyre
jobb minőségű és nagyobb területi felbontású adatok lehetővé
teszik a nehezebben becsülhető mezők, így pl. a tényleges
párolgás és a talajnedvesség-tartalom pontosabb előállítását.
Számításaink igazolják, hogy Magyarországon az évi
talajnedvesség-tartalom és a talajtextúra területi eloszlása között
erős, és egyértelműen felismerhető szinergizmus van. A
Feddema-féle éghajlatosztályozási térképek jól mutatják az
alapidőszakra és a 2015-ös évre vonatkozó klímatípusok közötti
eltérést.

