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Bevezetés  
 
A modern meteorológia fontos tudományága a numerikus modellezés, mely a számítás-
technika fejlődésének köszönhetően az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődhetett. Az 
időjárás előrejelző modellek működéséhez szükségesek kezdeti- és peremfeltételek; ilyen 
többek között a talajnedvesség is, melyet munkánkban részletesebben vizsgálunk. A talaj-
nedvesség, mely egyike az alapvető klímaváltozók csoportjának, jelentős szerepet tölt be 
rövid időskálán az időjárás, vagy hosszú távon akár az éghajlat alakulásában. Módosíthatja a 
felszínről légkörbe jutó nedvesség mennyiségét, az energetikai viszonyokat a felszín köze-
lében vagy a konvektív csapadékképződést.  
 
Módszerek és adatok 
 
A szimulációk elkészítéséhez az NCAR (National Center of Atmospheric Research) és NCEP 
(National Centers for Environmental Prediction) által kifejlesztett WRF (Weather Research 
and Forecasting Model) modell 3.5-ös verziójával (Skamarock et al., 2008) dolgoztunk az 
ELTE Atlasz clusterén. A WRF egy nem-hidrosztatikus, mezoskálájú, numerikus időjárás 
előrejelző modell, mely képes az 1000 km-es horizontális felbontástól egész akár az 1 km-es 
felbontásig is kezelni a légkört irányító hidro-termodinamikai egyenletrendszert, azonban 
ilyen finom felbontáshoz már a modellterületek egymásba ágyazás szükséges, hogy a le-
skálázásból adódó hibákat minimalizálni tudjuk. A modell dinamikai egyenletek leírására az 
Euler-módszert alkalmazza és a légkört összenyomhatónak tekinti. A vertikális koordinátázás 
felszínkövető, ami a légkört az 1 és 0 intervallumba képezi le.  

A numerikus modellek egyik bemenő paramétere, egyben alsó peremfeltétele is a talaj 
nedvességtartalma, melyet meghatározhatunk felszíni modellek segítségével (Noah), illetve 
mérésekkel, ami lehet in-situ mérés vagy műholdas detektálás is. Felszíni közvetlen mérések 
gyakran nem állnak rendelkezésre, illetve elhelyezkedésük sem homogén a területen, azonban 
műholdas aktív vagy passzív távérzékeléssel nagyobb terület fedhető le, akár valós időben is. 
A műholdas mérés alapelve, hogy a talaj nedvességtartalma csökkenti a talaj emisszivitását és 
ezáltal a mikrohullámú tartományú kisugárzást a Földön. Passzív távérzékelés során mikro-
hullám, ultraibolya és infravörös tartományban végeznek méréseket. A mérés során a felszín 
fényességét és a hőmérsékletét mérik, melyet később felszíni paraméterek segítségével át-
számolnak térfogati talajnedvesség tartalommá (m3/m3) (Owe et al., 2008). Aktív mérés során 
a szenzor valamely kibocsátott jel visszatértét érzékeli, talajnedvesség mérés esetén szkattero-
méter segítségével, amely egy nagy hatótávolságú radarként működik. A felszínről vissza-
érkező jelet a telítési és hervadási ponti értékek közé skálázzák intenzitástól függően, oly 
módon, hogy a növényzetet figyelembe veszik (Naeimi et al., 2009). Felhőzet esetén termé-
szetesen nem alkalmazható.  

Rendelkezésünkre állt több műholdas talajnedvesség adatbázis, mint például az Európai 
Űrügynökség által készített ESA (European Space Agency) adatsor, amely négy passzív és 
két aktív műholdas mérés kombinációjából tevődik össze a vizsgált időszakban, illetve fel-
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dolgoztuk a BEC 2015 (Barcelona Expert Center) adatait is. Mindkét adatbázis horizontális 
felbontása negyed földrajzi fokos volt, és napi bontásban voltak elérhetőek a talaj felső 2-3 
cm-re vonatkozóan. A Globális Előrejelző Rendszer (GFS: Global Forecast System) analízis 
mezőinek talajnedvesség adatait is felhasználtuk az összehasonlítások során. 

A szimulációk számára szükséges kezdeti- és peremfeltételek a GFS adatai alapján kerül-
tek megadásra. A letöltött fájlok fél földrajzi fokos felbontásban tartalmazták a szükséges lég-
köri kezdeti feltételeket, illetve a peremfeltételeket.  

 
Talajnedvesség inicializációja és a készített szimulációk 
 
Az előzetes számítások során azt vizsgáltuk, hogy mekkora eltérések adódhatnak a különböző 
talajnedvesség adatbázisok között, ehhez a GFSmodell, műholdas mérések és Szegeden mért 
talajnedvesség értékeket hasonlítottuk össze. Célunk volt, hogy megbecsüljük a százalékos 
eltérést az adatbázisok között. 

Az 1. ábrán 2012 nyári időszakára vonatkozó talajnedvesség értékek láthatóak, melyek 
azon Szeged közeli pontból származnak, ahol az uralkodó textúra a vályog volt, melynek 
telítési értéke megközelítőleg 0,469 m3/m3 volt. A BEC adatsort ábrázoló piros pontok a 
barcelonai egyetem által feldolgozott műholdas talajnedvesség értékeket ábrázolják. Látható, 
hogy a mérés (10–40 cm mélység) és a GFS modell (10–40 cm mélység) által kapott értékek 
között csaknem 0,1 m3/m3-es különbség van, ami a telítési értékhez képest 25%-os felül-
becslés. A műholdas mérések felszíni rétegre vonatkozó felülbecslése is azonos nagyság-
rendbe esik, azonban nagyobb szórással. 

 

 
1. ábra: A talajnedvesség alakulása 2012. 07. 08. – 2012. 10. 05. között Szeged környékén 

különböző mérések (in-situ: 10–40 cm mélység, BEC: 0–2 cm mélység), 
valamint GFS adatsor (10–40 cm mélység) alapján 

 
A talajnedvesség-különbség területi elrendeződésének vizsgálatához a napi bontásban ren-

delkezésre álló adatokból havi átlagokat képeztünk. Mivel a talajnedvességnek relatív lassú a 
változása, így a havi átlagok is jó közelítést adhatnak. A 2009-es és 2010-es évek áprilistól 
októberig tartó időszakait vizsgáltuk. A vizsgálatok során úgy találtuk, hogy a terület jellem-
zően szárazabb az ESA adatbázis esetén a GFS-hez képest 40–60 mm-rel. Nem voltak ritkák a 
100 mm feletti eltérések sem, amik túlnyomórészt az alacsonyabban fekvő területeken 
alakultak ki (2. ábra). 

A szimulációk elkészítéséhez a WRF statikus adatait módosítottuk: a felszínhasználat 
esetén a CORINE 30” adatbázist használtuk, míg a talajtextúra esetén az eredeti WRF által 
meghatározott FAO (Food and Agriculture Organization) adatbázist a DKSIS (Digital 
Kreybig Soil Information System) (Pásztor et al., 2010) adatbázissal lettek helyettesítve. A 
textúrák módosulására való tekintettel, a GFS kezdeti feltételeiben található talajnedvességet 
az USDA (Cosby et al., 1984) és MARTHA (MAgyarországi Részletes Talajfizikai és 
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Hidrológiai Adatbázis) (Makó&Tóth, 2008; Makó et al., 2011)  talajparaméterek segítségével 
átszámítottuk. Az így kapott talajnedvesség mezők alkotják a referencia futtatások kezdeti 
talajnedvesség értékeit.  

 

 
2. ábra: GFS és ESA adatbázis talajnedvesség különbségeinek területi eloszlása 

2009. május és június hónapjaiban 
 

Az összehasonlítás érdekében a referencia futtatáson (továbbiakban: REF) kívül négy 
szimulációt készítettünk, melyek a következők: a talajnedvesség 15%-os, illetve 30%-os 
(SM+30; SM-30) csökkentése és növelése felhőképződést leíró parametrizáció alkalmazása 
mellett. Ezen szimulációk hossza 24 óra volt, a modell 00 UTC-ben lett indítva. A vizsgált 
napok mindegyike 2012 nyári félévéből származik, melyen konvektív csapadéktevékenység 
volt megfigyelhető hazánk területén. A csapadék szinoptikus kialakulása szempontjából nem 
tettünk különbséget lokális és frontális csapadékok között. Ennek eredményeképpen a napi 
csapadék összegek a néhány mm-től 40 mm-ig terjedtek. 

A szimulációkhoz beágyazást alkalmaztunk. A 15 km-es horizontális felbontású külső 
modellterület lefedi a Kárpát-medencét, tartománya kb. az é.sz. 43°–51° és k.h. 12°–27° 
terjed. A Magyarországot lefedő é.sz. 45,3°–49,1° és k.h. 15,1°–24,5° beágyazott modell-
terület (nest) felbontása 5 km. 

 
Eredmények 
 
Elsődlegesen az ötféle különböző talajnedvesség tartalommal készült szimuláció eredményét 
hasonlítjuk össze többféle, a konvekciót befolyásoló mennyiségek alapján. Többek között a 
kétméteres hőmérséklet, látens hőáram, a konvektív hasznosítható potenciális energia álltak 
rendelkezésünkre. Ezt követően térünk rá a csapadékmennyiségek elemzésére.  
 

1. táblázat: Állapothatározók átlagos értéke szimulációnként. 
Kék háttér: referenciához képesti negatív változás; 

Piros háttér: referencia szimulációhoz képesti pozitív változás 

 SM‐30 SM‐15 REF SM+15 SM+30 

T2 [K] 292,17 291,95 291,81  291,64 291,53 
Látens [W/m2] 90,17 100,91 107,6  114,66 118,98 

Szenzibilis [W/m2] 44,88 36,92 32,25  27,02 23,97 
Csapadék [mm/nap] 17,78 17,64 18,08 18,85 19,27 

Feláramlás [cm/s] 0,69 0,505 0,425  0,33 0,34 
CIN [J/kg] ‐32,17 ‐28,43 ‐26,83  ‐27,0 ‐26,7 

CAPE [J/kg] 312,6 308,7 299,7 315,8 344,6 
 

Az 1. táblázatban szimulációnként átlagértékeket szemléltetünk, amelyek mind térben 
(x=118, y=72), mind időben (időlépcsők=49, napok=32) átlagolva vannak a szimulált 
időszakban. Elmondható, hogy a talajnedvesség növekedésével a látens hőáram is nőtt, mely a 
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hőmérséklet és a szenzibilis hőáram csökkenését vonta maga után. A kialakult konvekció 
fontos karakterisztikája a feláramlások sebessége, így elengedhetetlen a vizsgálata. A táblázat 
alapján látható, hogy a talajnedvesség csökkenése növelte az átlagos vertikális szélsebesség 
nagyságát. A csapadékos rácspontok átlagos napi csapadékmennyiségéről elmondható, hogy a 
talajnedvesség növelésével nőtt a mennyisége. A konvektív gátlás esetében minimális különb-
ségek adódtak, míg a konvektív hasznosítható potenciális energia minden módosított szimu-
lációban nagyobb volt, mint a referencia esetben, a feláramlási sebességek és légkörbe jutó 
nedvesség változása miatt. 

A látens hőáram a talaj nedvesítésével magasabb értékeket vehet fel, ugyanis nagyobb a 
rendelkezésre álló nedvesség a talajban, így a napsugárzás hatására intenzívebb a párolgás. A 
3. ábra bal oldalán a látens hőáram alakulását láthatjuk a szimuláció-csoportokra. A fekete 
vonallal jelölt referenciafuttatás 0,25–0,35 m3/m3 talajnedvesség esetén éri el 225 W/m2-es 
maximumát, ugyanebben az intervallumban egy intenzív hűlés figyelhető meg a hőmérséklet 
alakulásában. Talajnedvesség hozzáadásával a referencia futtatásokhoz képest magasabb 
látens hőáram értékeket kapunk, csökkentésével alacsonyabbat. Fontos megjegyezni, hogy a 
kétméteres hőmérséklet nem áll lineáris kapcsolatban a látens hőáram alakulásával adott 
talajnedvesség értékek mellett. A 3. ábra jobb oldalán a hőmérséklet talajnedvesség szerinti 
alakulása alapján látható, hogy a nedvesített szimulációk esetén, habár nagyobb látens hő-
áramok alakulhattak ki, a hőmérséklet mégis magasabb volt, mint a referencia futtatás során a 
közepes talajnedvességek felett. Globális átlagokat vizsgálva a terület hűlt nedvesség betáp-
lálást követően.  

 

    
3. ábra: Átlagos látens hőáram és kétméteres hőmérséklet alakulása a talajnedvesség függvényében  

különböző szimuláció csoportokra 
 

A konvektív hasznosítható potenciális energia erős összefüggésben áll a légrész nedvesség 
tartalmával és feláramlási sebességével. A látens hő görbéjéhez hasonlóan itt is egy meredek 
felfutás jelenik meg a talajnedvesség növekedésével, amely mindegyik adatsor esetén meg-
figyelhető, azonban a maximumokban és az inflexiós pontokban különbség jelentkezik. A 4. 
ábrán a nedvesség és a feláramlási sebesség együttes hatása mutatkozik meg a konvektív 
hasznosítható potenciális energia görbéjén. A talaj kiszárítása nagyobb feláramlásokat generál, 
de nincs elég bepárolgás, ezért a négy adatsor aránylag közel fut egymáshoz és a referenciá-
hoz, azonban egy lépcsőzetes elhatárolódás megmutatkozik. Az adatsorok esetén két lokális 
maximum hely figyelhető meg, például az SM-30 szimulációnál 0,17 és 0,38 környékén ala-
kultak a maximumok. A szétválás azzal magyarázható, hogy a csökkentés után a nedves 
talajok felett a felhajtó erő és a légnedvesség nagysága egymással optimális arányba kerül, 
ami miatt a CAPE nagyobb értékeket vesz fel. 
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4. ábra: A konvektív hasznosítható potenciális energia alakulása a talajnedvesség függvényében 

különböző szimuláció csoportokra 

 
Adott talajnedvesség esetén fellépő, a határrétegben előforduló legnagyobb szélsebességek 

nagyságát is összevetettük az egész időszakra vonatkozó vizsgálat során. Az 5. ábra bal 
oldalán adott rácspont felett kialakult maximális vertikális szélsebességek (alsó 3 km-en) 
átlaga látható a talajnedvesség függvényében. A vertikális szélsebesség magasabb értékeket 
vesz fel a kiszárított talajok felett. A legnagyobb átlagolt maximális vertikális szélsebességek 
a SM-30 esetén lépnek fel 0,55 m/s-os maximummal, míg a legalacsonyabbak a nedves 
esetben (SM+30), ahol a maximum csupán 0,25 m/s körül alakul. Ugyanakkor egy adott 
szimuláción belül a nagyobb vertikális sebesség a nedvesebb talajok felett volt található. 

A potenciális hőmérséklet vertikális profilja alapján információt kaphatunk a légkör stabili-
tásáról; ha a magassággal növekvő tendenciát mutat, akkor a légkör stabilis, ha csökken, 
akkor pedig labilis, míg változatlan esetben indifferens a légkör. A vizsgálat során három 
kiválasztott pontra készült (talajtextúrák alapján, sík területen) számítás a potenciális hőmér-
séklet magassággal történő változásáról. Az első ilyen pont a Mezőföldön (vályog), a második 
a Kiskunságban (homok), míg az utolsó pont a Nagykunság területén lévő (agyag) pontból 
származik. A kiválasztott pontok mindegyikére az volt jellemző, hogy az értékek nulla alatt 
mozogtak, jelezve a légkör labilitását, azonban a változékonyságukban eltérések mutatkoztak. 
A szimulációnkénti átlagokat összehasonlítva látható, hogy a szárazabb szimulációknál na-
gyobb a labilitás értéke vályog és agyag textúra felett. Mivel a homok alacsony víztartó 
képességgel rendelkezik, ott nem történt változás sem szárítás, sem nedvesítés során. A 
kevésbé stabil rétegződésű légkör esetén nagyobb feláramlások léphetnek fel, ami egyezik a 
korábban kapott eredményekkel, miszerint szárazabb szimulációkban nagyobb lesz a 
feláramlás nagysága (5. ábra jobb oldala). 

 

   
5. ábra: Bal: adott talajnedvesség esetén fellépő maximális szélsebességéből képzett átlagok a talajnedvesség 
függvényében; Jobb: a potenciális hőmérséklet átlagos vertikális gradiense a modell légkör 4 legalsó szintje 

alapján, különböző textúrájú rácspontok felett 
 

A 1. táblázatban a csapadékos rácspontokban hullott átlagos csapadékmennyiségek 
láthatóak, míg a 6. ábra térképein a kumulált csapadékösszegek a teljes időszakra 
vonatkozva. A referencia szimuláció során a modell területen átlagosan közel 200 mm hullott, 
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míg a hegységekben 250 mm is előfordult. A legtöbb csapadék az SM+30-as szimuláció során 
hullott, amikor a CAPE értéke a legmagasabb volt, annak ellenére, hogy ez tekinthető a 
leghidegebb szimulációnak. A referencia és SM+30 szimulációk arányát vizsgálva egynél na-
gyobb számokkal találkozhatunk a modellterület nagy részén, ami szintén csapadékösszeg 
növekedést mutatja, habár bizonyos területeken a csapadék mennyiségének csökkenése 
látszik. A legkevesebb csapadékot a 30%-os talajnedvesség csökkentéses szimuláció (SM-30) 
generálta, ekkor a referenciához hasonlítva jellemzően egy alatti számok jelentek meg, 
azonban némely területen 30-40% növekedést is tapasztaltunk a referenciához képest. A 
csapadékos rácspontokat vizsgálva az is elmondható, hogy ahol a legtöbb csapadék hullott 
(19,27 mm) ott volt a legkevesebb a csapadékos rácspontok száma (9534341 db), és fordítva, 
ahol sok pontban hullott csapadék (9890164 db), ott lett a legkevesebb a kumulált csapadék 
(17,78 mm). A szimulációnkénti integrált csapadékmennyiségek különbségeinek nagyságát 
korlátozzák az előre megadott kezdeti- és peremfeltételek, így csupán pár százalékos 
differenciákat tapasztaltunk bennük, azonban a különbségek területi elrendeződése nem 
egyenletes, így megjelennek csapadékosabb illetve kevésbé csapadékos területek.  
 

 
Referencia SM‐30 / Referencia SM+30 / Referencia 

6. ábra: Kumulált csapadékösszeg, illetve csapadék arányok a vizsgált 32 napra a modellterületen kiválasztott 
szimulációk esetén 

 
Továbbá ábrázoltuk az átlag csapadékösszegeket és a csapadékos rácspontok számát a 

talajnedvesség függvényében (7. ábra). A bal oldali diagramon a legmagasabban futó gör-
béket a szárított szimulációk esetén kaptuk. Minden szimulációra jellemző, hogy a magasabb 
talajnedvesség értékek felett kapjuk a nagyobb csapadékot. Míg ha pozitív talajnedvesség 
perturbációt hajtunk végre, akkor kevesebb csapadékot kapunk a nagyobb talajnedvességű 
rácspontok felett. Azonban felmerül a kérdés, hogyan lehetséges, hogy mégis a legnagyobb 
kumulált csapadékösszegű futtatás pozitív talajnedvesség perturbációval készült? Választ a 7. 
ábra jobb oldali diagramja alapján kapunk, mely az adott nedvességű talaj felett kialakult 
talajnedvesség gyakorisággal normált csapadék mennyiségét adja meg. Ebből leolvasható, 
hogy a szárazodás hatására, habár a nedves talajok (> 0,35 m3/m3) felett nagyobb maximumú 
csapadék alakulhat ki, azonban az ebbe a talajnedvesség intervallumba eső darabszám 
alacsony, így végső soron kisebb csapadékösszeg adódik. A pozitív nedvesség perturbációval 
készített számítás esetén a gyakoriság a nagyobb talajnedvességek felé tolódik el, ami azt 
jelenti, hogy ott nagyobb csapadékösszegek fordulhatnak elő. Továbbá az eredmények azt is 
mutatták, hogy talajnedvesség csökkentés hatására több rácspontban keletkezett csapadék, 
mint ellenkező esetben, valamint a talajnedvességtől való függés lényegesen kisebb. Tehát 
habár a szárítás hatására több helyen fordulhatott elő szabad konvekció, nedvesség hiányában 
kisebb intenzitású csapadék keletkezett. A különböző szimulációk átlagos talajnedvesség 
értékéhez képest (0,19 m3/m3 | 0,27 m3/m3 | 0,33 m3/m3 – SM-30 | REF | SM+30) a csapadék-
tevékenység maximumában egy eltolódást figyeltünk meg a nedvesebb talajok irányába. Ezen 
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eredmények a pozitív visszacsatolás elméletét támogatják a talajnedvesség és a csapadék 
között. 

 

7. ábra: Átlagos csapadékösszegek és csapadékos rácspontok a talajnedvesség függvényében 
 
Összefoglalás 
 
Munkánkban a talajnedvesség konvekcióra gyakorolt hatását vizsgáltuk, a kezdeti talaj-
nedvességek módosításával. A kapott eredmények azt mutatták, hogy a talaj nedvesítése a 
látens hőáram növekedését eredményezte, és ennek nagysága erősen függött a felhő-
borítottságtól, mely az átlagos kétméteres hőmérsékletre is hatással volt. Az eredmények 
alapján a feláramlás nagysága növekszik a talajnedvességgel együtt minden esetben, azonban 
a száraz talajok kedveznek inkább a hevesebb feláramlásoknak, ezeken a területeken figyel-
hető meg a potenciális hőmérséklet vertikális gradiense alapján a nagyobb légköri labilitás is. 
A konvektív csapadék mennyisége nedvesített szimulációk esetén nagyobb lett, míg szárazak 
esetén kevesebb csapadék hullott a modellterületen, mely pozitív visszacsatolásra utal a 
talajnedvesség és csapadék között, illetve a csapadék kialakulásának helye is módosult a 
szárított és nedvesített szimulációk során.  
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