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BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

 

A klímamodellek a leghatékonyabb eszközeink közé tartoznak az éghajlati 

rendszer megismerésére, illetve változásainak kutatására. Regionális skálán 

elsősorban a regionális klímamodellek használata terjedt el, mivel ezek a 

modellek jobban leírják a kisebb skálák folyamatait. A legkorszerűbb 

regionális klímamodellek horizontális felbontása jelenleg 50-25 km vagy 

még ennél is finomabb. A használatuk különösen előnyös összetett 

domborzatú területek éghajlatának modellezésekor, mint amilyen a 

mediterrán térség is, ahol különféle regionális hatások befolyásolják az 

időjárást és az éghajlatot. Ilyenek például a hegyvonulatok, melyek akadályt 

képeznek a levegő áramlásában, a viszonylag meleg beltenger, mely nagy 

mennyiségű hőt és nedvességet tárol, illetve a hőmérsékleti gradiens a 

szárazföld és a tenger között. Amellett, hogy a mediterrán térség 

domborzata különösen összetett, átmenetet képez a szubtrópusok és a 

mérsékelt öv éghajlati folyamatai között. Ezen túlmenően korábbi kutatások 

kimutatták, hogy valószínűleg sérülékeny a globális klímaváltozás 

szempontjából. Mindezen jellemzők alapján a térség megfelelő választás a 

regionális klímamodellek és eredményeik tanulmányozására. 

A dolgozat célja a regionális klímamodellek illetve fizikai folyamataiknak, 

nevezetesen a mediterrán ciklonoknak illetve a hozzájuk köthető 

csapadéknak a vizsgálata. A cél a modellek, illetve eredményeik jobb 

megértése, megismerése egy folyamat orientált megközelítésen keresztül. A 

tanulmány tárgyául a ciklonokat választottuk, mert ezen rendszerek nagyban 

befolyásolják a mérsékelt övek időjárását, és felelősek az itt hulló csapadék 

nagy részéért. Mindemellett a mediterrán térségben a ciklogenetikus 

folyamatokat nagyban befolyásolják a regionális jellegzetességek, így az 

itteni ciklogenezis különleges, lokális folyamat. Habár a mediterrán 
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ciklonok általában kisebbek és sekélyebbek, mint az Észak-atlanti társaik, 

ennek ellenére számos veszélyes időjárási esemény köthető hozzájuk, mint 

például nagy csapadékú események, árvizek, szélviharok vagy 

vihardagályok.  

 
MÓDSZEREK 
 
A dolgozatban szereplő vizsgálatokhoz két regionális klímamodellt 

használtunk, a COSMO-CLM-et illetve a RegCM-et. A COSMO-CLM-et 

egy esettanulmány elkészítésénél alkalmaztuk, ami a 2013-as nyári dunai 

árvizet, illetve az azt előidéző csapadékot vizsgálta. Az esemény azért 

érdekes számunkra, mert az árvizet előidéző csapadék két mediterrán 

ciklonhoz volt köthető. A szimulációkat az ERA-Interim renalízissel 

hajtottuk meg, és spektrális nudging-ot is alkalmaztunk. Az esemény 

lehetséges nedvességforrásainak felderítéséhez pedig érzékenység 

vizsgálatokat végeztünk. Ahhoz, hogy be tudjuk azonosítani és 

számszerűsítsük a különböző forrásokból (pl. kontinentális 

evapotranspiráció vagy a Földközi-tenger párolgása) származó nedvességet, 

a felszíni áramokat (látens és szenzibilis hőáram és evapotranspiráció) 

nullára csökkentettük különböző területeken. Így az érzékenység 

vizsgálatokban a bizonyos nedvességforrásokból származó nedvesség 

hiányának hatását vizsgáljuk a nagy csapadékú esemény során. 

A RegCM modellt klimatológiai vizsgálatokhoz használtuk a jelenlegi és 

jövőbeli éghajlat modellezéséhez. A modell vizsgálatának céljából 

elvégeztünk egy reanalízis által meghajtott szimulációt amivel azt 

ellenőriztük, hogy a modell képes-e szimulálni a jelen éghajlatának 

jellemzőit. A klímaváltozással kapcsolatos változásokat pedig egy tranziens 

szimuláción keresztül vizsgáltuk, ami 1950 és 2099 között modellezi az 

éghajlatot. A szimulációhoz a kezdeti és peremfeltételeket egy globális 
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klímamodellből (HadGEM2) vettük, és az RCP4.5-ös forgatókönyvet 

használtuk. 

A modellekben lévő ciklonok elemzéséhez egy objektív ciklon azonosító 

módszert fejlesztettünk ki. A módszer hat almódszerből áll, melyek 

különböző, a ciklonazonosításban gyakran használt változókat használnak a 

ciklonközéppontok azonosítására és követésére. Mivel a ciklonazonosító 

módszereket korábbi tanulmányok érzékenynek találták az azonosításhoz 

használt változó megválasztására, ezért a változó választásából eredő 

bizonytalanság csökkentése érdekében, mi a kifejlesztett almódszerek 

átlagát használjuk.    

 
EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 
1. Ciklon azonosító módszer 
 
A kifejlesztett ciklon azonosító módszerrel és annak reanalízis adatokon 

való alkalmazásával kapcsolatos eredmények: 

• Az almódszerek átlaga egyesíti a hat almódszer különböző 

információ tartalmát. Így az átlag jobban leírja a mediterrán 

ciklonok különböző jellemzőit, mint egy olyan módszer, amely 

csak egy változón alapul. Az almódszerek közötti különbség 

nyáron a legnagyobb, amikor a termikus, sekély rendszerek is jelen 

vannak, melyeket nem minden almódszer azonosít minden esetben.   

• A módszer reanalízis adatokon alkalmazva detektálja a mediterrán 

térség fő ciklogenetikus területeit és jellemzőit. Az eredmények 

egybehangzanak a korábbi kutatások eredményeivel, így a 

módszert alkalmasnak tekintjük a mediterrán ciklonok vizsgálatára. 

• Két egész éven át aktív fő ciklogenetikus központ van, nyugaton a 

Genovai-öböl keleten pedig Ciprus térsége. Ezeken kívül több, 
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évszakosan aktív ciklogenetikus központ is előfordul, ilyen az 

Ibériai-félsziget nyáron, az Algériai-tenger térsége nyáron és 

ősszel, a nyugat illetve kelet szaharai ciklonok tavasszal és nyáron, 

az Égei-tenger, az Adriai- és a Jón-tenger főként télen és tavasszal, 

a Fekete-tenger tavasszal és nyáron illetve a közel-keleti ciklonok 

főként nyáron. 

• A ciklonáris csapadék főként ősszel és télen hullik. Az egyetlen 

kivételt a fekete-tengeri ciklonok képezik, amelyek ciklonáris 

csapadéka nyáron maximális. A legtöbb csapadék az őszi genovai 

és az adriai illetve jón-tengeri ciklonokhoz köthető. 

 
2. A 2013-as nyári árvíz esettanulmánya 
 
A COSMO-CLM-el modellezett esettanulmány eredményei: 

• A COSMO-CLM képes modellezni a nagy csapadékot az Alpok 

északi lejtőin, ami a dunai árvízhez vezetett. 

• Az érzékenység vizsgálatok szerint a nagy csapadékú esemény fő 

nedvességforrásai elsősorban a földfelszíni evapotranspiráció, 

illetve másodsorban az Észak-atlanti térség voltak.  

• A tanulmány érzékelteti a kontinentális nedvesség újrahasznosulás 

jelentőségét a közép-európai nyári nagy csapadékú eseményeknél.  

• Az esttanulmány igazolja, hogy kedvező körülmények teljesülése 

mellett, mint a megnövekedett talajnedvesség és egy kvázi 

stacionárius közép-troposzférikus hidegcsepp jelenléte, a kifejlődő 

ciklonoknak nem feltétlenül kell szokatlanul erősnek lenniük 

ahhoz, hogy súlyos árvizet okozzanak, komoly környezeti és 

társadalmi következményekkel.  
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3. RegCM modell vizsgálata 
 

A RegCM modell vizsgálatának eredményei, melyet a reanalízis által 

meghajtott szimuláció ciklonklimatológiáján keresztül végeztünk el: 

• A modell képes reprodukálni a ciklonok számának éves menetét 

illetve mintázatát. A ciklonok száma viszont szisztematikusan 

nagyobb a modellben, főként a hegyvidéki és a parti területeknél, 

ami részben a modell finomabb felbontásának köszönhető, és 

nagyrészt hozzáadott értékként kezelhető.  

• A ciklonáris csapadék több a modell szimulációban, mint a 

reanalízisben, de a csapadék eloszlása a ciklonok között hasonló 

mindkét adatsorban. A ciklonáris csapadéktöbblet a modellben 

főként a csapadékosabb álló ciklonoknak köszönhető, kivéve 

tavasszal, amikor a mozgó ciklonokból hulló csapadékot is 

felülbecsli a modell. Az álló ciklonok szisztematikus 

csapadéktöbbletét egyrészt a nagyobb számú álló ciklon másrészt 

ezek csapadékosabb jellege okozza. Általánosságban a modell a 

ciklonáris csapadék tekintetében nedvesebb, mint a reanalízis, 

főként a nagyobb számú ciklon miatt, melyek részben 

csapadékosabbak is. 

 
4.RegCM jővő projekció 
 
A klímaváltozással kapcsolatos eredmények a ciklongyakoriságot és a 

ciklonáris csapadékot illetően a RegCM szimulációban, a RCP4.5 

forgatókönyvet használva a XXI. század végén: 

• A ciklongyakoriság változások azt mutatják, hogy a klímaváltozás 

hatására a mozgó ciklonok száma csökkenni, az álló ciklonok 

száma pedig növekedni fog a mediterrán térségben. A mozgó 
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ciklonok számának csökkenése főként a genovai ciklonokat érinti, 

míg az álló ciklonok számának növekedése főként az 

Ibériai-félszigetet és a Közel-Keletet érinti, elsősorban nyáron. 

• A projekció szerint a ciklonáris csapadék növekedni fog a 

mediterrán térség északi területein télen és tavasszal és az 

Adriai-tenger térségében ősszel. A déli területek ellenben egyre 

szárazabbakká válnak, főként nyáron, ekkor még az északi 

területeken is csökkenés várható a ciklonáris csapadékban.  

• Az mediterrán térség északi területein a ciklonok várhatóan 

csapadékosabbá válnak, mely kompenzálja, a ciklonok számából 

eredő ciklonáris csapadék csökkenését. 

• A mozgó ciklonok télen várhatóan csapadékosabbá nyáron pedig 

szárazabbá válnak. Az álló ciklonok csapadékossága elsősorban 

csökkenni fog, főként a déli ciklogenetikus területek esetében. 

Azonban az adriai- és jón-tengeri őszi álló ciklonok 

csapadékossága várhatóan szignifikánsan nő. 

 

A dolgozat záró következtetése ezen eredmények alapján az, hogy a 

regionális klímamodellek képesek a mediterrán ciklonokat és a hozzájuk 

kapcsolódó regionális folyamatokat modellezni, mind éghajlati időskálán, 

mind egyedi esetben. Ezenfelül a regionális klímamodellek eredményei 

részletesebb információval szolgálnak a térségről, mint a durvább térbeli 

felbontású adatok például reanalízisek vagy globális klímamodellek 

eredményei. Így a végső következtetés szerint, ajánlott a regionális 

klímamodellek használata a mediterrán térség éghajlatának vizsgálatákor. 
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