
 

 

A Balaton és légkör közötti nitrogénforgalom meghatározása 
 
 

Doktori értekezés 
 
 

Kugler Szilvia Katalin 
 
 

 
 
 

Földtudományi Doktori Iskola 
Iskolavezető: dr. Nemes-Nagy József egyetemi tanár 

 
Földrajz-meteorológia program 

Programvezető: dr. Szabó Mária egyetemi tanár 
 

 
Témavezetők: 

Dr. Weidinger Tamás egyetemi docens 
Földrajztudomány (meteorológia) kandidátusa 

 
 

Dr. Horváth László c. egyetemi tanár 
MTA doktora (meteorológia) 

 
 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 

Földrajz és Földtudományi Intézet 
Meteorológiai Tanszék 

Budapest, 2014. 



Tartalomjegyzék 
_____________________________________________________________________________________ 

2 
 

TARTALOMJEGYZÉK  

1 BEVEZETÉS ...................................................................................................................................... 3 
1.1 A NITROGÉN KASZKÁD ............................................................................................................... 3 
1.2 AZ EUTROFIZÁCIÓ....................................................................................................................... 7 
1.3 A BALATON EUTROFIZÁCIÓJA .................................................................................................... 9 
1.4 A TÓ NITROGÉNTERHELÉSÉRE VONATKOZÓ KORÁBBI VIZSGÁLATOK ....................................... 13 

1.4.1 Az összes terhelés ................................................................................................................ 13 
1.4.2 A légköri terhelés ................................................................................................................ 15 

1.5 KUTATÁSI CÉLOK ..................................................................................................................... 18 
2 VIZSGÁLATI MÓDSZEREK .......................................................................................................... 21 

2.1 ENERGIAMÉRLEG KOMPONENSEK ÉS TURBULENS KICSERÉLŐDÉSI FOLYAMATOK ..................... 21 
2.1.1 A tavak sugárzási és energiaháztartása .............................................................................. 21 
2.1.2 A turbulens áramok számítása a Monin–Obukhov elmélet alapján .................................... 24 
2.1.3 A turbulencia karakterisztikák számítása az ún. „ellenállás modellel” .............................. 28 
2.1.4 A turbulencia karakterisztikák számítása a többrétegű FLake modellel  a Balatonra ........ 29 

2.2 A GÁZOK KICSERÉLŐDÉSÉNEK MÉRÉSE .................................................................................... 36 
2.2.1 Mérési és mintavételi helyszínek ......................................................................................... 37 
2.2.2 Meteorológiai és vízkémiai mérések ................................................................................... 39 
2.2.3 A gradiens módszer leírása ................................................................................................. 39 

2.3 A GÁZOK KICSERÉLŐDÉSÉNEK MODELLEZÉSE .......................................................................... 40 
2.3.1 Az ammónia gáz kicserélődésének modellezése kompenzációs-pont modell segítségével ... 40 
2.3.2 Salétromsav gőz ülepedésének modellezése egyszerű ellenállás modell segítségével ......... 44 

2.4 AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK SZÁRAZ ÜLEPEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSA................................... 45 
2.4.1 Aeroszol részecskék koncentrációjának mérése .................................................................. 45 
2.4.2 Az aeroszol részecskék méreteloszlásának és száraz ülepedési sebességének meghatározása 
  ............................................................................................................................................ 45 

2.5 A NEDVES ÜLEPEDÉS MEGHATÁROZÁSA ................................................................................... 47 
3 EREDMÉNYEK ............................................................................................................................... 48 

3.1 MIKROMETEOROLÓGIA ............................................................................................................. 48 
3.1.1 Turbulens áramok, diffúziós együttható .............................................................................. 48 

3.2 AZ AMMÓNIA KICSERÉLŐDÉSE .................................................................................................. 58 
3.2.1 Gradiens módszerrel mért kicserélődés .............................................................................. 58 
3.2.2 Kompenzációs-pont modellel meghatározott kicserélődés .................................................. 59 
3.2.3 A gradiens módszerrel és kompenzációs-pont modellel kapott értékek összehasonlítása ... 67 
3.2.4 Éves fluxusok meghatározása (2001−2004) ....................................................................... 70 

3.3 A SALÉTROMSAV ÜLEPEDÉSE.................................................................................................... 71 
3.3.1 Gradiens módszerrel mért ülepedés .................................................................................... 71 
3.3.2 Kompenzációs-pont modellel meghatározott ülepedés ....................................................... 72 
3.3.3 A gradiens módszerrel és a kompenzációs-pont modellel kapott értékek összehasonlítása 75 
3.3.4 Éves fluxusok meghatározása (2001–2004) ........................................................................ 76 

3.4 AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK SZÁRAZ ÜLEPEDÉSE ...................................................................... 77 
3.4.1 Modell eredmények ............................................................................................................. 80 
3.4.2 Teljes éves mérleg ammónium- és nitrátionra .................................................................... 81 

3.5 A NEDVES ÜLEPEDÉS MEGHATÁROZÁSA ................................................................................... 82 
4 ÖSSZEFOGLALÓ, KÖVETKEZTETÉSEK ................................................................................... 85 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ..................................................................................................................... 89 

IRODALOMJEGYZÉK ............................................................................................................................. 90 

 

 



Bevezetés 
_____________________________________________________________________________________ 

3 
 

1 Bevezetés 
 

1.1 A nitrogén kaszkád 

 

A „nitrogén kaszkád” (Galloway, 1998) egy szemléletes kifejezés arra az összetett 

jelenségre, melynek során az igen változatos nitrogénformák folyamatosan átalakulnak 

és kicserélődnek a különböző szférák között, hatásuk az élettartamuk (tartózkodási 

idejük) függvényében lokálistól a globálisig terjed, különböző szférákat és ökológiai 

rendszereket veszélyeztetve. 

Az elemek közül a nitrogén, a szén, a foszfor, az oxigén és a kén mind 

elengedhetetlenek az élet számára. Ezen elemek közül a nitrogén legnagyobb 

mennyiségben a Föld atmoszférájában, hidroszférájában, pedoszférájában azaz 

bioszférájában fordul elő. A légkörben, talajban és vizekben található összes nitrogén 

mennyisége kb. 4·1021 gramm, aminek meghatározó része, több mint 99%-a légkörben 

található. A nitrogén 99%-a az élő szervezetek 99%-a számára nem hozzáférhető 

(Mackenzie, 1998). Az ok ellentmondásosnak tűnik, hiába áll rendelkezésre nagy 

mennyiségű nitrogén a természetben elemi nitrogén formájában, az élőlények ezt a 

kémiai formát néhány kivételtől eltekintve (pl. hüvelyes növények) nem képesek 

hasznosítani. A két nitrogén atomot összekapcsoló hármas kötés felszakításához nagyon 

sok energia (950 kJ mol–1) szükséges, amely csak magas hőmérsékletű folyamatok során 

áll rendelkezésre, illetve csak néhány nitrogén megkötő mikroba képes az elemi 

nitrogént vegyületté alakítani. 

A biológiai, fotokémiai, illetve sugárzási folyamatokban szerepet játszó 

nitrogénvegyületeket reaktív nitrogénnek nevezzük. A nem reaktív nitrogén az N2, a 

reaktív nitrogén (Nr) pedig az összes biológiailag, fotokémiailag és sugárzásilag aktív 

nitrogénvegyület a Föld bioszférájában. Ily módon az Nr-hez egyrészt a nitrogén 

szervetlen redukált formái tartoznak, mint például az ammónia NH3, ammóniumion 

NH4
+ vagy a szervetlen oxidált formák, mint a nitrogén-oxidok NOx, salétromsav HNO3, 

dinitrogén-oxid N2O, másrészt a nitrogén szerves formái, mint a karbamid, a fehérjék és 

a ribonukleinsav (Galloway et al., 2003). 

A reaktív nitrogén oxidált és redukált formáinak legfontosabb forrásai a belső 

égésű motorok kibocsátása, a fosszilis alapú energiafelhasználás (égés), a szennyvíz, az 

állattartás és elsősorban a műtrágya felhasználás. E kibocsátások negatív hatásai között 
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szerepel a természetes területek és a felszíni vizek eutrofizációja, a talaj savasodása, a 

talajvíz nitrát szennyezése, az aeroszol részecskék képződése, mely károsítja az emberi 

egészséget miközben hatással van a föld sugárzási mérlegére is (Sutton and Billen, 

2011). Az oxidált N-formák elővegyületei (prekurzorai) a troposzférikus ózonnak és így 

másodlagosan hatással vannak a vegetációra. A dinitrogén-oxid pedig egyrészt 

üvegházhatású gáz, másrészt a sztratoszférába jutva részt vesz az ózon lebontásában is. 

Habár a nitrogén hatása a szénciklusra még vitatott, bizonyos jelek erős kapcsolatot 

mutatnak, mind az üvegházhatású gázok kibocsátására, mind a szénmegkötésre és a 

növényzet (erdő) növekedésére (Zaehle, 2013). A dinitrogén-oxid keletkezése a talajban 

végbemenő nitrifikáció és elsősorban denitrifikáció során a troposzférikus melegedéshez 

és a sztratoszférikus ózon fogyásához vezet (Erisman et al., 2005). 

Az emberiség megjelenése előtti időkben az Nr keletkezése N2-ből elsődlegesen 

2 folyamatnak volt köszönhető, a zivatar tevékenységnek, és a biológiai nitrogén 

megkötésnek (BNF: Biological Nitrogen Fixation). Napjainkban nem ez a helyzet. A 

reaktív nitrogén minden térskálán (lokális, regionális, globális) felhalmozódik a 

környezetben (Galloway et al., 1995). Az elmúlt néhány évtizedben az emberiség Nr 

termelése felülmúlta az összes természetes szárazföldi forrás hatását. 

A globális Nr keletkezés növekedésének 3 fő oka van: 

1. a hüvelyes növények, a rizs és más termények széleskörű termesztése, amelyek 

elősegítik az N2 átalakulását szerves nitrogénné a biológiai nitrogén megkötésen 

(BNF) keresztül, 

2. a fosszilis üzemanyagok égetése, amely mind a légköri N2-t mind a fosszilis N-t 

reaktív nitrogén-oxidokká alakítja, 

3. a Haber–Bosch folyamat, amely során a nem reaktív N2 átalakul reaktív NH3-vá, 

fenntartva az élelmiszertermelést (műtrágyák) és néhány ipari tevékenységet. 

Az emberiség által termelt Nr növekedés globális mértéke relatíve lassú volt 

1860 és 1960 között. 1960 óta a növekedés mértéke hirtelen felgyorsult, azaz napjainkra 

az emberiség által termelt Nr többszörösére nőtt a korábbi időszakokhoz képest. A 

növénytermesztéshez kapcsolódó Nr kibocsátás az 1860. évi kb. 15 Tg N -ről évi 

33 Tg N-re változott 2000-ben. A fosszilis üzemanyag égetésből származó reaktív 

nitrogén kibocsátás az 1860. évi 1-ről 25 Tg N-ra nőtt 2000-re. A Haber–Bosch 

folyamatból származó Nr mennyisége az 1910 előtti 0-ról több mint 100 Tg N év–1-re 

növekedett 2000-ben, amelynek kb. 85% a műtrágya előállításából származik. Ily módon 

1860 és 2000 között a Nr keletkezési arány kb. 15 Tg N-ről kb. 165 Tg N-re 
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(1.1. táblázat) változott, és kb. 5-ször több Nr származik az élelmiszertermelésből, mint 

az energiatermelésből (Galloway and Cowling, 2002). 

 
1.1. táblázat: Különböző folyamatokból származó Nr keletkezés éves mennyisége összehasonlítva az 

1860-as és a 2000-es éveket (Galloway and Cowling, 2002). 

N2–Nr alakulás folyamatai 1860 (Tg N év–1) 2000 (Tg N év–1) 

Növénytermesztés 15 33 

Fosszilis üzemanyag égetés 1 25 

Haber–Bosch folyamat 0 >100 

Összesen 16 >158 
 

A fenti helyzetnek sok hátrányos ökológiai következménye van. Először is a Nr 

nagy léptékben is szétterjed a szférák között a hidrológiai és a légköri transzport-

folyamatok következtében. Másodszor a Nr felhalmozódik a környezetben, mivel a 

keletkezés mértéke nagyobb, mint a fogyás mértéke, vagyis denitrifikációval nem 

reaktív N2-vé történő átalakulása. Harmadszor a Nr keletkezés és akkumuláció várhatóan 

folyamatosan nőni fog a jövőben, a népesség és az egy főre jutó erőforrás 

kihasználásának növekedésével párhuzamosan. Negyedszer az Nr akkumuláció számos 

környezetvédelmi problémákhoz vezet, mint például: 

 A megnövekedett Nr terhelés növeli a troposzférikus ózon és az aeroszol 

részecskék keletkezését, előbbi fotokémiai szmogot, utóbbi súlyos légúti 

megbetegedéseket, rákot és szívbetegséget idézhet elő (Pope et al., 1995; 

Follett and Follett, 2001; Wolfe and Patz, 2002). Egy nemrég készült 

összefoglaló tanulmány szerint a fenti légszennyezők 3–400 000 idő előtti 

halálesetet idéztek elő az Európai Unióban 2000-ben (Moldanová et al., 2011). 

 Erdők és füves területek termőképessége egy ideig növekedhet a Nr terheléssel 

párhuzamosan, viszont ha a légköri Nr terhelés jelentősen megnövekszik és egy 

kritikus értéket meghalad, ez akár csökkenhet is. A Nr terhelés növekedése 

bizonyíthatóan csökkenti a biodiverzitást az ökológiai rendszerekben (Aber et 

al., 1995). 

 A Nr terhelés közvetlenül is károsíthatja a növényzetet, az ökológiai 

rendszerekben tápanyagdúsulást idézhet elő, megváltoztathatja a tápanyagok 

arányait a talajban és növényzetben, megnövelheti a talaj savasságát és 

súlyosbíthatja a többi szennyezők patogén és klímára gyakorolt hatásait. Ezek 



Bevezetés 
_____________________________________________________________________________________ 

6 
 

a hatások csökkenthetik az érzékeny növény- és állatfajok egyedszámát, 

megváltoztathatják az ökológiai rendszerek fajösszetételének arányát a 

toleránsabb fajok egyedszámának növekedésével, mely egyes fajok számának 

csökkenésével vagy akár kihalásával is járhat az adott élőhelyen (Dise et al., 

2011). 

 A Nr felelős (a kénnel együtt) a savasodásért és a biodiverzitás csökkenéséért a 

tavakban és folyókban a világ több táján (Vitousek et al., 1997). 

 A reaktív nitrogén felelős az eutrofizációért, a hipoxiáért és az élőhelyek 

degradációjáért a parti ökológiai rendszerekben. A savasodás háttérbe 

szorulása után ez a legnagyobb környezetszennyezési probléma a partmenti 

területeken (NRC, 2000; Howarth et al., 2002; Rabalais et al., 2002). 

 A reaktív nitrogén hozzájárul a globális klímaváltozáshoz és a sztratoszférikus 

ózon csökkentéséhez. Mindkettőnek van emberi egészségére és ökoszisztémára 

gyakorolt káros hatása (Cowling et al., 1998). 

A fentiek alapján összetett a kapcsolat a reaktív nitrogénvegyületek ökológiai, 

klimatológiai és emberi egészségre gyakorolt hatásai között. Ezek során a 

nitrogénvegyületek átalakulnak egy másik formává, eltérő hatásokkal, eltérő 

élettartammal, folyamatos transzporttal a különböző földi szférák között, vagy 

feldúsulva egy adott közegben. Tulajdonságaik függvényében más és más közegeket 

veszélyeztetnek, különböző időskálákon (órástól-évszázadosig), kezdve a rövid távú 

közvetlen hatásokkal (pl. egyes növényfajok pusztulása a megnövekedett ammónia 

koncentráció miatt, egészségügyi hatások a PM2,5 belégzése miatt), egészen a 

klímaváltozásig (pl. a dinitrogén-oxid üvegház hatása). Ezt a jelenséget hívják nitrogén 

kaszkádnak (Galloway, 1998). 

A nitrogén kaszkád jelenségre egy példa: energiatermelés során a fosszilis 

üzemanyag égetésekor a légköri N2 (vagy fosszilis Nr) NO-vá, majd NO2-vé alakul. Az 

NOx növekvő légköri koncentrációja megnövelheti a felszínközeli ózon koncentrációt, és 

hozzájárul a kisméretű részecskék (PM2,5) koncentrációjának növekedéséhez, ami 

többek között a látótávolság csökkenéséhez, belélegezve egészségkárosodáshoz, továbbá 

az energiamérleg megváltozásához vezethet. A szárazföldi ökoszisztémákra való 

ülepedés után a Nr növelheti a talaj savasságát (ha egy bázis kation kikerül a 

rendszerből), csökkentheti a biodiverzitást és/vagy növelheti, illetve csökkentheti az 

ökoszisztéma produktivitását. Ha ezek a vegyületek eljutnak a vízi ökoszisztémákra, 

növelhetik a felszíni vizek savasságát és parti eutrofizációt okozhatnak. Ha a nitrogén 
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N2O-vá alakul és visszakerül a légkörbe, egyrészt növeli az üvegházhatást, másrészt 

csökkenti a sztartoszférikus ózon mennyiségét. 

Az 1.1. ábra mutatja a természetes és az antropogén reaktív nitrogén 

keletkezésének várható mértékét 2050-re. Az ábráról egyértelműen kiderül, hogy a 

természetes eredetű 128 Tg N év–1 forráserősség az emberi tevékenység hatására 

382 Tg N év–1-re emelkedik 2050-re, mely több mint háromszoros növekedést jelent 

(Galloway et al., 2004). 
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1.1. ábra: Globális reaktív nitrogén természetes és antropogén keletkezési formáinak mennyisége 

(Tg N év–1). (BNF: Biological Nitrogen Fixation, biológiai nitrogén megkötés.) 

 

A nitrogén kaszkád egyik káros jelensége a tápanyagok (N) feldúsulása, mely 

eutrofizációs folyamatokhoz vezet. 
 

1.2 Az eutrofizáció 

 
Az „eutrofikus” szó jelentése tápanyaggal jól ellátott, vagyis az eutrofizáció annyit 

jelent, hogy a víztestek természetes vagy mesterséges forrásokból többlet tápanyaghoz 
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jutnak, ami környezetterhelést jelent. Az állóvizek tápanyagterhelése alapvetően a 

különböző vízfolyásokból és a légkörből származik. Az eutrofizáció legáltalánosabb 

definíciója Láng (2002) szerint „A vizek növényi tápanyagdúsulása által kiváltott 

biológiai reakció: a felszíni vizek elnövényesedése (algásodás, hínárosodás), azaz a víz 

trofitásfokának növekedése, ami természetes és mesterséges hatásokra következik be.” 

Az eutrofizáció, mely az állóvizek természetes elöregedési folyamataként is 

jelentkezik, az 1960-as években a fejlett iparral és mezőgazdasággal rendelkező 

társadalmakban került előtérbe. A jelenséget elsősorban a két legfontosabb növényi 

tápanyag, a nitrogén és a foszfor külső terhelésének növekedésével kapcsolatban észlelték. 

Ez a növekedés főleg az emberi tevékenységgel (intenzív műtrágya használattal) hozható 

kapcsolatba. A fenti definíció szerint kétféle eutrofizáció létezik: a természetes és az ember 

által okozott (antropogén). Az eutrofizáció általában az alga (fitoplankton) túlzott mértékű 

elszaporodásával jelentkezik, ami az állóvizeket és a lassú-pangó vízfolyásokat zöld 

színűvé változtatja. A köznyelv „algavirágzásként” ismeri e jelenséget. 

A nitrogén- és foszfordúsulás okai lehetnek a vízgyűjtő szennyező forrásai 

(kommunális és ipari szennyvizek), a felszíni és felszínalatti lefolyás által a mezőgazdasági 

és települési területekről lemosott tápanyagok, továbbá a légkörből a vízre és a vízgyűjtőre 

jutó terhelés. 

A legfrissebb átfogó tanulmány (Common implementation strategy for the water 

framework directive, 2009) szerint a szennyvíztisztításnak köszönhetően Közép-

Európában jelentősen csökkent a folyóvizek és tavak foszfor terhelése az 1990-es évek 

óta. A jelentős javulás ellenére is fontos a diffúz tápanyagforrások, különösen a 

mezőgazdaságból származók ismerete és folyamatos monitorozása. 

Az eutrofizáció során valamelyik tápanyag (N, vagy P) limitáló tényező. A tavi 

ökoszisztémák általában foszfor limitáltak, de előfordulnak nitrogén limitált és 

esetlegesen foszfor és nitrogén limitáltak is (Durand et al., 2011). 

Az OECD (1982) az eutrofizálódással foglalkozó szakirodalom egyik viszonylag 

korai, de mind máig széles körben alkalmazott és hivatkozott tanulmánya nagyszámú tó és 

állóvíz adatait dolgozta fel. Az OECD tanulmány a feldolgozott adatok alapján az alábbi 

osztályozási rendszert adja meg az állóvizek trofitási jellemzőire, mellyel az eutrofizáció 

mértéket lehet meghatározni (1.2. táblázat). 
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1.2. táblázat: Az OECD (1982) tanulmány trofitás-osztályozási kategóriái, ahol PL = a tóvíz átlagos összes 

foszfor koncentrációja; Chlátl, Chlmax  – az átlagos illetve maximális klorofill-A koncentráció a 

tóvízben (Jolánkai, 1999). 

Trofitási 
kategóriák 

Állapotváltozók (μg l−1) 

PL Chlátl Chlmax 

Ultra-oligotrof <4,0 <1,0 <2,5 

Oligotrof <10,0 <2,5 <8,0 

Mezotrof 10–30 2,5–8,0 8,0–25 

Eutrof 35–100 8,0–25 25–75 

Hipertrof >100 >25 >75 
 
 

1.3 A Balaton eutrofizációja 
 

A Balaton átlagos felszíne 100 cm-es vízállás esetén 598,2 km2, és ezzel Közép-Európa 

legnagyobb tava. A tó hossza 77 km, a legnagyobb szélessége 14 km. A legkeskenyebb 

Tihany és Szántód között, ahol a két part között 1,6 km a távolság. A Balatont 

egyértelműen a sekély tavak közé lehet sorolni, mivel az átlagos vízmélysége csupán 

3 m, míg a legnagyobb vízmélysége a „Tihanyi-kútban” 10–12 m. 

A Balaton medencéje fiatal árkos süllyedék. A medencét északról határoló 

törésvonal közvetlenül a tó partján, míg a déli törésvonal a víztükör alatt húzódik 

(Frisnyák et al., 1978; Horváth és Dombrádi, 2010). A Zala-folyón kívül csak kisebb 

patakok, vízfolyások táplálják a tó vizét. A Balaton vízgyűjtő medencéje az 1.2. ábrán 

látható. 
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1.2. ábra: A Balaton vízgyűjtő medencéje (http://www.vizugy.hu/print.php?webdokumentumid=44). 

 

A foszfor- és nitrogénterhelés mértékéke jelentősen befolyásolhatja hazánk 

állóvizeinek állapotát is (International Committee Lake Foundation, 2010). E két 

tényező közül a nitrogénterhelés meghatározása az összetettebb, s így kevésbé ismert. 

Nem rendelkezünk pontos mérlegadatokkal a nagy tavainkra sem. 

Az ember által okozott eutrofizáció első jelei már az 1930-as években 

jelentkeztek a Balatonnál, de az antropogén tevékenység csak az 1970-es években kezdte 

komolyan befolyásolni a tó növény- és állatvilágát. Az 1950-es években gyorsan 

növekedett a műtrágya, a rovarirtó, és a növényvédőszerek használata a tó 

vízgyűjtőjének mezőgazdasági környezetében. A szennyezések lefolyással, és a 

talajvízbe való beszivárgással kerültek a tóba. A vízgyűjtő területén a megnövekedett 

mezőgazdasági termelés, a partvonal szabályozása és az építkezések gyorsuló 

eutrofizációhoz vezetettek. Az első halpusztulást a klórozott szénhidrogének okozták 

1965-ben. A tó a megnövekedett tápanyagterhelés miatt az 1970-es években 

folyamatosan eutrofikussá-hidrotrofikussá vált (Herodek and Istvanovics, 1986). A tóban 

az erős toxikus algavirágzás miatt a második súlyos halpusztulás 1975-ben következett 

be (Herodek, 1977). 



Bevezetés 
_____________________________________________________________________________________ 

11 
 

A múlt század 70-es éveiben a problémák különösen a Keszthelyi-öböl 

térségében jelentkeztek, ahol pl. a kékalgák elszaporodását figyelték meg a nyári 

hónapokban. Ez idő tájt vált fontossá a tavat érő tápanyagterhelés forrásainak felmérése, 

ami első lépés volt a szennyezés csökkentéséhez (részletesen l. alább). Ekkor indultak 

meg a Balaton eutrofizációjával kapcsolatos intenzív kutatások. 

Minden évben elkészül a Balaton trofitási osztályozása az OECD skála alapján. 

A Balaton esetében a klorofill-A éves legmagasabb értékei alapján készül a térkép, ahol 

a négy medencének külön-külön megállapítják a trofitásfokát. 

Az osztályozás alapján minden állóvíz és tó esetében meg lehet határozni a trofitási 

kategóriát a vízben lévő maximális klorofill-A koncentráció ismeretében. A Balatonra 

vonatkozó osztályozást 1974. és 2005. között időszakra az 1.3. ábra mutatja. 

 

 
1.3. ábra: A Balaton trofitása medencénként (Life Balaton Project, 2006). 

 

A térképek alapján megállapítható, hogy a 70-es évek közepétől a 90-es évek 

közepéig a Balaton ökológiai szempontból jelentősen veszélyeztetett volt. Ezt követően 

csak 2002-ben, akkor is igen rövid időszakra (4–5 nap) vált hipertroffá a Szigligeti-

medence. 

Az aszályos időjárás miatt 2001-ben jelentősen csökkent a tó vízszintje, ennek 

ellenére a tó vízminősége, ökológiai állapota továbbra is kedvezően alakult. Bár a 
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vízszintcsökkenés, illetve a vízkészlet-hiány egészen 2004. év második feléig kritikus 

volt, azonban a mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a tó 1995-től 

napjainkig biológiailag stabil maradt (Life Balaton Project, 2006; Istvánovics et al., 2007; 

Hajnal and Padisák, 2008; Tátrai et al., 2008; Hatvani et al., 2011; Pálffy, 2013). 

Megjegyezzük azonban, hogy megbízható légköri nitrogén terhelési adatokat csak 2004-

ig publikáltak (Jolánkai és Bíró, 2005). 

A Keszthelyi-medence kapja a megnövekedett tápanyag mennyiség egyharmadát 

és a Zala-folyó befolyásának 90%-át. A hidrológiai és morfológiai sajátságainak 

köszönhetően a nyugati medence a legérintettebb az eutrofizációval kapcsolatban. A 

gyorsuló eutrofizáció során a cianobaktériumok elburjánzása átvette a korábban 

domináns fitoplankton helyét (Vörös and Nagy Göde, 1993). Sokrétű program kezdődött 

a legalább közepes vízminőség visszaállítására, továbbá az 1970-es évek végén 

elkezdték a tó vízminőségének és szennyeződésnek monitoringját (Herodek, 1988). A 

legfontosabb lépések közé tartozott a mezőgazdasági és lakott területekről származó 

tápanyagterhelés drasztikus csökkentése, a Zala-folyóból érkező foszfor megkötése 

érdekében a Kis-Balaton helyreállítása, a 190 km hosszú szennyvizet szállító csővezeték 

újraépítése és a foszfor eltávolítása a kezelt szennyvízből. Ezen okok miatt a Balaton 

vízminősége a 90-es évek végére javult. Biro (2000) vizsgálatai szerint 1997 és 1998 

között szokatlanul alacsony alga-biomassza volt jelen mindenütt a tóban, a jellemző 

hosszirányú (délnyugat-északkeleti) gradiens eltűnt és az algaszaporodás is drasztikusan 

lecsökkent. 

Jolánkai és Bíró (2005) tápanyagmérlege alapján a Balaton esetében a 

nitrogénterhelés több mint egy nagyságrenddel nagyobb a foszforterhelésnél (2001 és 

2004 között 20:1 körül ingadozik a vizsgált évek függvényében). Az optimális arány 

16:1 a nitrogén javára, ha ez az arány 10:1-re változik, akkor nitrogén hiány, ha 20:1-re 

változik, akkor pedig foszfor hiány lép fel az ökológiai rendszerben. (UNEP, 1999). 

Hazánk állóvizeiben, hasonlóan Közép-Európához a limitáló tápanyag csaknem kizárólag a 

foszfor volt és ezen belül is az úgynevezett biológiailag hozzáférhető foszfor Jolánkai 

(1999). Mivel a nitrogén- és foszforterhelés arányai megváltoztak, a Balaton trofikus 

jellegét az utóbbi években a nitrogén és a foszfor együttesen határozza meg (N:P ≈ 10:1, 

Durand et al., 2011). 
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1.4 A tó nitrogénterhelésére vonatkozó korábbi vizsgálatok 

 

1.4.1 Az összes terhelés 
 

Jolánkai Géza és munkatársai az 1970-es évek közepétől minden évre elkészítették a 

Balaton tápanyagterhelési mérlegét (Jolánkai és Bíró, 2005). Említett szerzők 

figyelembe vették a vízfolyások, szennyvíz és egyéb bemosódások továbbá a légköri 

terheléséből származó nitrogén mennyiségét. Mind a nitrogénre, mind a foszforra 

meghatározták a mérleg főbb komponenseit. 

A foszfor esetében, az 1990-es évek óta jelentős csökkenés következett be. Az 

1.3. táblázatban szemléltetjük 1975–2004 között az éves nitrogénmérleg változását. 

Összesítéseik szerint a 1990-es évek elején a Balatonba jutó nitrogén mennyisége még 

jelentősebb mértékben származott a vízfolyásokból, mint a légköri terhelésből. A 90-es 

évek közepétől viszont megfordult ez az arány és lényegesen megnőtt a légköri 

terhelésből származó tápanyagterhelés. Az eltérés oka arra vezethető vissza, hogy a 

légköri száraz ülepesdésre vonatkozó értékek, rendszeres mérési adatok hiányában, 

becsléseken alapultak. Voltak ugyan korábbi expedíciós mérések az NO2 és az NH3 

kicserélődésére vonatkozólag (Horváth et al., 1981; Horváth, 1982), de a légköri 

salétromsav ülepedését a 90-es évek elejéig nem vették figyelembe, ezután pedig 

szárazföldi felszínek fölötti, irodalmi ülepedési sebességet használtak, ami, tekintve a 

két felszín karakterisztikái közti különbségeket, sok bizonytalanságot hordoz magában. 

Hasonló okokból, az aeroszol részecskék ammónium és nitrát tartalmának száraz 

ülepedését sem vették megfelelően figyelembe. A bizonytalanságok oka elsősorban a 

Balatonra vonatkozó részletes, minden komponensre kiterjedő, méréseken és 

modellezésen alapuló vizsgálatok hiánya volt. A légköri terhelésre vonatkozó eltérő 

becsléseket jól mutatja az 1.3. táblázat. A legutolsó száraz ülepedésre vonatkozó érték 

1996-ra vonatkozott, melyet a következő években változatlan értékkel vettek figyelembe 

a mérlegnél. 

Az 1.3. táblázatban szereplő források közül a vízfolyásokból származó terhelést 

mintavételezésekkel és modell számításokkal határozták meg, míg a légköri terhelések 

az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) mérései és számításai alapján kerültek a 

mérlegbe. 
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1.3. táblázat: A Balatont érő nitrogénterhelés (Jolánkai és Bíró, 2005). 

Balatont érő összes nitrogénterhelés (N t év−1) 

Évek Vízfolyások Közvetlen 
szennyvíz 

Városias 
terület 

bemosódása 

Egyéb 
közvetlen 
vízgyűjtő 

bemosódása 

Légköri 
terhelés 

Becsült 
összes 

terhelés 

1975–
79 

1599 229 118 200 590 2736 

1981 1690 92 118 193 598 2961 

1982 1876 70 118 200 590 2854 

1983 2116 69 82 77 302 2646 

1984 1699 57 122 244 595 2717 

1985 2331 72 115 230 561 3309 

1986 3106 X 102 96 534 3838 

1987 2947 95 130 201 594 3967 

1988 1437 25 88 135 399 2084 

1989 1120 38 179 140 574 2051 

1990 964 23 104 128 591 1810 

1991 1093 8,8 154 128 591 1975 

1992 896 8,6 150 128 591 1774 

1993 779 40 163 121 1451 2554 

1994 1413 36 156 190 1313 3108 

1995 1266 35 207 236 1836 3580 

1996 1848 26 196 277 1448 3794 

1997 905 48 141 227 1448 2769 

1998 1239 41 208 251 1448 3186 

1999 1571 7 208 285 1448 3518 

2000 699 4 135 200 1448 2485 

2001 383 4 100 142 1448 2086 

2002 305 4 71 86 1448 2020 

2003 411 5 72 92 1448 2028 

2004 1032 4 125 157 1448 2766 

 
Az előbbi okok miatt szükséges a légköri nitrogénterhelés meghatározása, 

figyelembe véve a száraz, illetve nedves ülepedést is, ahhoz, hogy pontosabb képet 
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kapjunk a tápanyagmérlegről. A légköri nitrogén- és foszforterhelés pontosabb 

meghatározása után lehetőség nyílik arra, hogy eldöntsük melyik szennyezőanyag a tó 

esetében a limitáló tényező. 

 
1.4.2 A légköri terhelés 
 

A légköri nitrogén ülepedés mérések a múlt század 70-es éveiben kezdődtek. A Balaton 

térségében 7 csapadékgyűjtő állomáson mérték a nitrogénvegyületek nedves ülepedését 

1976. áprilisa és 1977. márciusa között, nyitott csapadék-mintavevőket alkalmazva. A 

továbbiakban kevesebb állomásszámmal és automata csapadékmintavevőkkel a 

vizsgálatok tovább folytak. Havi csapadékmintákból mérték az ammónium- (NH4
+), a 

nitrit- (NO2
) és a nitrátionok (NO3

) koncentrációját. A koncentrációkból és a 

csapadékmennyiség szorzatából számították a nitrogénvegyületek nedves ülepedését a tó 

felszínére. Fenti vizsgálatok alapján nedves ülepedéssel a Balaton vízébe jutó éves 

átlagos nitrogénterhelés 1,76 g N m−2 volt (1056 t N év−1 a tó felszínére vonatkoztatva) 

(Dobolyi és Horváth, 1978). 

A későbbi vizsgálatok eredményeit az 1.4. táblázat foglalja össze. Ekkor már 

számoltak a száraz ülepedéssel a tóba jutó nitrogén tartalmú vegyületekkel is. A nitrogén 

tartalmú nyomgázok közül itt csak a nitrogén-dioxid száraz ülepedését vették 

figyelembe, mivel feltételezték, hogy az ammónia a tó lúgossága miatt valószínűleg nem 

nyelődik el, illetve korábbi vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a nitrogén-

monoxid száraz ülepedése elhanyagolható. A nitrogén-dioxid száraz ülepedésének 

meghatározását gradiens módszerrel végezték. Ez az ún. turbulens diffúziós együttható 

és a koncentráció-gradiens egyidejű mérésén alapuló módszer, ahol a két mennyiség 

szorzata adja meg a száraz ülepedést. A koncentráció-gradiens meghatározásához a 

tihanyi parttól 1 km-re déli irányban a vízfelszín felett 2 szinten végeztek 

mikrometeorológiai és nitrogén-dioxid koncentráció méréseket. A száraz ülepedésből 

számított fluxus és a légköri koncentráció hányadosaként meghatározták az ülepedési 

sebességet, melynek ismeretében már kiszámítható volt az éves nitrogén-dioxid terhelés 

mértéke (Horváth et al., 1981). 

A nitrogén tartalmú aeroszol részecskék ülepedésének becslése az ún. 

„inferential” módszerrel történt. Egy szinten folytak koncentrációmérések 1978-ban a 

nyári félévben. Az adott méreteloszláshoz tartozó koncentrációk ismeretében az 
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ülepedési sebességet irodalmi értékek (Sehmel and Sutter, 1974) alapján vették 

számításba.  

Egy későbbi vizsgálatban is a nedves ülepedési értékeket a korábbi módszerekkel 

határozták meg, különbség csak a mintavételnél volt, mivel az automatikus csapadék 

mintavétel kiküszöböli a csapadékmentes időszakban a mintavevőt érő szennyeződést.  

A különböző ülepedési formák összegzése után a Balaton éves nitrogén légköri 

terhelésére 590 tonnát kaptak (Horváth et al., 1981). 

Fenti mérések alapján meghatározott nitrogénmérleg hiányosnak mondható, 

mivel egyrészt nem vette figyelembe a salétromsav száraz ülepedéséből származó 

járulékot a teljes mérleghez. Másrészt az aeroszol részecskékre nitrogén tartalmára 

vonatkozó ülepedés értékeket csak a nyári félévre végezték el, ami a becslést 

bizonytalanná teszi, mivel a nitrát és ammónium tartalmú részecskék koncentrációja a 

téli félévben mutat maximumot (l. a későbbi fejezetekben). Az irodalomból származó 

ülepedési sebességek pedig nem tükrözik a Balatonra jellemző viszonyokat. 

Ammónia kicserélődés vizsgálatok is történtek a Balaton felett, a nyári 

időszakban korlátozott számú mérések alapján (Horváth, 1982). Első lépésben a 

kompenzációs pont koncentrációt határozták meg, melyhez szükséges a vízben lévő 

ammónia + ammónium koncentrációjának, a víz pH-jának és a vízhőmérsékletének az 

ismerete, hiszen ezektől függ a kompenzációs-pont koncentráció. Mivel laboratóriumi 

kísérletek alapján ismeret volt, hogy a szén-dioxid csökkenti a vízben az ammónia 

oldhatóságát, ezért figyelembe kellett venni a légköri szén-dioxid koncentrációt is (Lau 

and Charlson, 1977; Hales and Drewes, 1979). Ebben a vizsgálatban ezt 350 ppm-nek, 

míg a Balaton vizének pH-ját 8,1-nek tekintették. A 21. század elején az átlagos légköri 

szén-dioxid koncentráció Magyarországon meghaladta a 380 ppm-es értéket (Haszpra és 

Barcza, 2005). A tó vizének pH-ja pedig évszakos és napi ingadozással is rendelkezik. 

Mivel ez egy igen változékony paraméter, ezért érdemes legalább a havi ingadozást 

figyelembe venni. A későbbiekben, szintén laboratóriumi kísérletek alapján többen 

cáfolták (Ayers et al., 1985, Dasgupta and Dong, 1986), hogy a szén-dioxidnak szerepe 

lenne az ammónia oldhatóságának szabályozásában. 
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1.4. táblázat: A különböző nitrogénvegyületek száraz és nedves ülepedése a Balatonra.  
Horváth et al. (1981). 

Vegyület neve 
Száraz 

ülepedés 
Nedves 

ülepedés 
Száraz 

ülepedés  
Nedves 

ülepedés 

(g N m−2 év−1) (t N év−1) 

Nitrogén-dioxid (NO2) 0,025  15 − 

Salétromsav (HNO3)     

Ammónia (NH3)     

Ammónium (NH4
+) 0,097 0,390 58 232 

Nitrát (NO3
) 0,139 0,330 83 196 

Nitrit (NO2
) 0,005 0,010 <1 6 

Összesen 0,266 0,730 156 434 
 

Az egyensúlyi koncentráció ismeretében, valamint a levegőben egy szinten 

végzett koncentráció mérések alapján kompenzációs-pont modellel megadható a fluxus 

nagysága és iránya is (Nemitz et al., 2006). Pozitív fluxus (az egyensúlyi koncentráció 

nagyobb, mint a légköri) esetén kibocsátásról beszélünk. Ezzel szemben negatív a 

fluxus, ha az ammónia a tóba ülepedik. A mérések a vízparttól 1 km távolságra történtek 

kizárólag a nyári időszakban. A kapott fluxusok közül a maximális kibocsátás 

0,131 g m–2 s–1, míg a maximális ülepedés –0,087 g m–2 s–1-nak adódott. A méréseket 

időszakosan, összesen 26 alkalommal végezték. Ebből 12 esetben ammónia ülepedést, 

14 esetben pedig ammónia kibocsátást figyeltek meg (Horváth, 1982). A kisszámú 

mérési adat csak a nyári időszakra vonatkozott, az éves teljes nitrogén mérleget ezen 

eredmények alapján nem lehetett megbecsülni. Feltételezhető továbbá, hogy az ammónia 

puffer szerepet játszik a tó nitrogén mérlegében, nagy N terhelés esetén megnöveli a 

kompenzációs-pont koncentrációt, emiatt nő a kibocsátás, ami csökkentheti az ülepedés 

hatását. 

Egy későbbi vizsgálatban (Horváth, 1990) a Balaton környékén 4 állomáson 

mérték a nitrogénvegyületek nedves ülepedését. A száraz ülepedést a háttér-

szennyezettség mérő állomások koncentráció-adatainak felhasználásával állapították 

meg. A száraz ülepedési sebesség értékeit korábbi mérések, illetve irodalmi adatok 

alapján becsülték. Ebben a tanulmányban már a salétromsav ülepedését is próbálták 

becsülni, mérések hiányában száraz felszínekre vonatkozó ülepedési sebesség alapján. 
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Ez az érték vízfelszín esetében azonban csak durva becslésekre alkalmas. Ebben a 

tanulmányban a Balatont érő éves nitrogénterhelés mértéke 670 t N év−1 volt. 

Végül az 1990-es évek végén is történtek vizsgálatok a nitrogén tartalmú 

aeroszol részecskék száraz ülepedésének újraértékelése céljából. A száraz ülepedés 

meghatározásához a farkaskai és K-pusztai háttér-szennyezettség mérő állomás adatait 

interpolálták a Balaton térségére. Az adott méreteloszláshoz tartozó ülepedési 

sebességeket irodalmi hivatkozások alapján (Slinn and Slinn, 1980) vették figyelembe. 

Az eredmények a következőképpen alakultak: az ammónium részecskék száraz 

ülepedése 11,1 mg N m−2 év−1, míg a nitrát tartalmú részecskéké 8,5 mg N m−2 év−1.  

A tó egészére vonatkozó, a légköri aeroszol részecskék száraz ülepedéséből származó 

éves nitrogénterhelés 12,3 t N év−1 (Horváth, 2000). 

A fenti szempontok miatt mindenképpen időszerűvé vált egy újabb, részletes 

vizsgálat a nitrogén tartalmú vegyületek tó és légkör közötti kicserélődésének 

megállapítására, illetve a korábbi becslések felülvizsgálatára, pontosítására. 
 

1.5 Kutatási célok 

 

Vizsgálataim célja a Balaton nitrogénmérlegének az eddigieknél pontosabb 

meghatározása, kiküszöbölve a korábbi vizsgálatok hiányosságait. Ezek összefoglalva a 

következők: 

a. ammónia gáz esetében a vizsgálatokat ki kellett terjeszteni egész évre, mivel az 

ammónia kétirányú fluxusának mértékét megszabó tényezők (a Balaton vizének 

pH-ja, hőmérséklete, ammónium + ammónia koncentrációja, légköri 

mikrometeorológiai paraméterek) változnak az év során. A korábbi, kevés számú 

és csak a nyári félévre korlátozott megfigyelés nem adott lehetőséget az éves 

ammóniaforgalom becsléséhez. A helyszíni mérésekkel validált 

modellszámítások segítségével a kicserélődést hosszabb időskálán (évek) is 

követhetjük. 

b. a salétromsav száraz ülepedését a korábbi vizsgálatok távolabbi 

háttérszennyezettség-mérő állomásokon mért koncentráció adatokból és nem a 

vízfelszínre vonatozó ülepedési sebességből becsülték, ráadásul az ülepedési 

sebességet egész évre állandónak vették, ez pedig változhat az év során a 
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körülmények függvényében. Szükség volt tehát egész évre kiterjedő és a 

helyszínen végzett ülepedés mérésre, és az ezeken alapuló modellszámításokra. 

c. a részecske fázisú ammónium és nitrát száraz ülepedésének becslését egyrészt 

csak nyári félévre vonatkozó mérések alapján végezték, másrészt egy másik 

vizsgálatban a mérések egész évre vonatkoztak ugyan, de nem a Balatonnál, 

hanem távolabbi mérőhelyen. Ez esetben is szükség volt tehát egész éves, 

helyszíni mérésekre. 

Ezeken kívül új szemléletre van szükség a Balatont érő nitrogénterhelés 

pontosítása során, azaz nem csupán a légköri terhelés meghatározása a cél, hanem az 

emisszióra vezető folyamatok vizsgálata (ammónia) is, végső soron a nettó fluxus 

számítása. Vizsgálni kell annak a lehetőségét is, vajon az ammónia kicserélődési 

mechanizmusa lehetőséget ad-e egy negatív visszacsatolás szerű, kvázi-egyensúlyi 

állapot fenntartására, melynek során a nitrogén felesleg kibocsátás útján a légkörbe 

távozik, nitrogén hiány esetén pedig a légkörből ülepszik, a víz és a levegő ammónia 

tartalmának aránya függvényében. 

Dolgozatom célja tehát a vázolt hiányosságok kiküszöbölése, a feltett kérdések 

megválaszolása és végül a Balatont érő teljes légköri nitrogénterhelés meghatározása 

volt a 2001–2004 közötti évekre. Az ehhez szükséges mérések, vizsgálatok 

összefoglalása az 1.5. táblázatban látható. 
 

1.5. táblázat: 2001–2004 között a Balatont érő légköri nitrogénterhelés meghatározásához 

szükséges mérések, vizsgálatok. 

Vegyület neve 
Száraz ülepedés 
(g N  m−2 év−1) 

Nedves ülepedés 
(g N  m−2 év−1) 

Nitrogén-dioxid gáz (NO2) 0,025  

Salétromsav gőz (HNO3) meghatározandó – 

Ammónia gáz (NH3) meghatározandó – 

Dinitrogén-oxid gáz (N2O) becslés – 

Ammóniumion (NH4
+) meghatározandó meghatározandó 

Nitrátion (NO3
) meghatározandó meghatározandó 

 

Az ülepedő nitrogéntartalmú gázok közül itt nem foglalkozunk a nitrogén-

monoxiddal, melynek ülepedési sebessége a víz fölött jelentéktelen (Böttger et al., 
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1978). A nitrogén-dioxid légköri fluxusát korábbi vizsgálatok során már meghatározták 

és ezt az értéket vettük figyelembe a mérlegnél (Horváth et al., 1981). 

A táblázatban szereplő dinitrogén-oxid fluxusával kapcsolatban eddig még nem 

történtek vizsgálatok. Ennek mérése olyan műszerezettséget igényel, ami nem állt 

rendelkezésre vizsgálataim során. Az N2O vízfelszín fölötti fluxusának mérése vagy 

gyors válaszidejű koncentráció-mérő műszerekkel (eddy-kovariancia) vagy időátlagon 

alapuló, több szinten végzett koncentrációmérésekkel (gradiens módszer) lehetséges. 

Ehhez képest munkám során csupán pontszerű (egy adott pillanatban), két szinten mért 

minták utólagos laboratóriumi mérésére volt lehetőség. Ez az információ csak durva 

nagyságrendi becslést adhat a dinitrogén-oxid szerepével kapcsolatban. Ennek alapján 

elmondható, hogy az N2O nem elhanyagolható szerepet játszhat a tó N-forgalmában, 

melynek számszerűsítése további vizsgálatot igényel.  

Helyszíni méréseimet az OTKA K-46824 számú kutatási projekt támogatásával 

végeztem.
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2 Vizsgálati módszerek 

 

A dolgozatban bemutatom a nitrogénvegyületek kicserélődését a Balaton és a légkör 

között 2001–2004 között. Meghatároztam a nitrogéntartalmú gázok közül az ammónia 

és a salétromsav-gőz kicserélődését kompenzációs-pont modell segítségével. A gázok 

esetében a fenti modellt az ún. gradiens módszerrel végzett mérések eredményeinek 

felhasználásával validáltam, melyhez az adatokat a 2002-es siófoki nyári mérési 

kampány során gyűjtöttük. Megbecsültem az aeroszol részecskék (ammónium, nitrát) 

száraz ülepedését az adott méreteloszláshoz tartozó ülepedési sebességük 

felhasználásával, továbbá a nitrogénvegyületek nedves ülepedését a csapadékvízben 

mért koncentrációjuk alapján. Ebben a fejezetben mutatom be a nitrogénmérleg 

meghatározásához szükséges módszertani hátteret. 
 

2.1 Energiamérleg komponensek és turbulens kicserélődési folyamatok 

 

A nitrogéntartalmú gázok kicserélődésének meghatározásához szükséges a turbulencia 

karakterisztikák ismerete. A turbulens áramok felhasználásával származtatott 

ellenállások és turbulens diffúziós együtthatók képezik a kompenzációs-pont modellt, 

illetve a gradiens módszert használó számítások bemenő adatait. 
 

2.1.1 A tavak sugárzási és energiaháztartása 
 
Az energetikai vizsgálatok kiindulópontja a felszíni sugárzási egyenleg (QS,) ami négy 

komponensből áll. A Napból érkező sugárzás (vagy globálsugárzás, I) és a felszín 

albedójától (a) függő visszavert sugárzás összege adja a rövidhullámú mérleget. A 

felszínre érkezik továbbá még a felhőkből, aeroszol részecskékről és légköri gázokról 

érkező hosszúhullámú visszasugárzás (Qin). A felszín is sugároz. Ez a hosszúhullámú 

kisugárzás (Qout). A folyamat az alábbi egyenlettel írható le: 

 

outinS QQaIQ  )1( ,    (2.1) 
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Nappal a beérkező sugárzási energia egy részét a szenzibilis (QH) és latens hőáram (QE) 

szállítja a légkörbe, míg az energia másik része a tóban nyelődik el (a tavat melegíti) 

vízbe jutó hőáram formájában (QG). Éjszaka a sugárzási egyenleg negatív. A szenzibilis 

és a latens hőáram irányát a vízfelszín és a légkör közötti hőmérséklet és nedvesség 

különbség előjele adja meg. A víz hőmérséklete csökken, így a hőáram a vízfelszín felé 

irányul. A következő egyenlettel számíthatóak a tagok: 

 

GEHS QQQQ  .     (2.2) 

 

Mivel a mintavételezés helyszínén (Siófok) nem állt rendelkezésemre 

globálsugárzás mérési adatsor, ezért a sugárzási mérleg tagjainak származtatásához az 

alábbi parametrizációkat alkalmaztam. 

A globálsugárzást Holtslag és van Ulden (1983) módszerével számoltam: 

 

210 sin aaI   ,     (2.3) 

 

ahol I0 a tiszta égbolt melletti globálsugárzás és   a napmagasság. A konstansok az 

alábbi értékeket veszik fel a1 = 990 W m–2 és a2 = −30 W m−2 ezen a szélességi és 

hosszúsági körön (Mészáros, 2002). 

Ha felhőzettel borított az égbolt a globálsugárzást az alábbi formula adja: 

 

 2
10 1 bNbII  ,     (2.4) 

 

ahol N a felhőzet mennyisége nyolcadokban, b1 és b2 empirikus konstansok, melyek 

értéke b1 = 0,75 és b2 = 3,4 (Kasten and Czeplak, 1980). 

A bejövő hosszúhullámú sugárzást Offerle et al. (2003) szerint az alábbi 

formulával lehet számítani: 

 

skyin TQ   4 ,     (2.5) 

 

ahol σ a Stefan–Boltzmann állandó értéke 5,67·10−8 W m−2 K−4, T a léghőmérséklet, sky  

a becsült légköri emisszivitás. 
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Derült égbolt esetén az emisszivitást a Prata (1996) féle empirikus formulával 

lehet modellezni: 

 

   5,0)32,1(exp11 wwclear  ,   (2.6) 

 

ahol a w a kihullható vízmennyiséget jelöli (g cm–2) mértékegységben, mely a Brutsaert 

(1975) alapján az alábbi félempirikus közelítéssel lehet származtatni: 

 

T
ew  5,46 ,     (2.7) 

 

ahol az e a vízgőz parciális nyomását jelöli, T pedig szokás szerint a hőmérsékletet. 

A bejövő hosszúhullámú sugárzás számításánál figyelembe kell venni a felhőzet 

magasságát és típusát is, mivel mindkettőnek van hatása a sugárzásara. Fenitek alapján a 

2.5 egyenletben szereplő légköri emisszivitás: 

 

  21 CLDclearclearsky F  ,    (2.8) 

 

ahol FCLD a borultság nulla és egy között. 

A felszín hosszúhullámú kisugárzását szintén a Stefan–Boltzmann törvény 

alkalmazásával számítjuk (Foken, 2006): 

 
4TQout   ,    (2.9) 

 

ahol ε az emissziós tényező (víz felett 0,99), σ és T szokásos módon a hőmérsékletet és a 

Stefan–Boltzmann állandót jelöli. 

A léghőmérséklet, a relatív nedvesség és a felhőzet mennyisége alapján a fenti 

egyenletek segítségével meghatároztam a Balaton sugárzási egyenlegét órás léptékben 

2001 és 2004 között. Az energiamérleg meghatározásának következő lépése a turbulens 

áramszámítás. 
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2.1.2 A turbulens áramok számítása a Monin–Obukhov elmélet alapján  
 

A nitrogéntartalmú gázok kicserélődésének meghatározásához szükséges a turbulens 

áramok, a turbulens diffúziós együtthatók és a dinamikus sebesség ismerete, melynek 

elméleti hátterét az alábbi alfejezetben mutatom be. 

Az impulzus ( ), a szenzibilis (QH) és, a latens hőáramot (QE) továbbá az adott 

(nyom)anyag áramot (QC) az alábbi képletek írják le (Foken, 2006): 

 

z
uKuuw Mmmm



  2

*'' ,   (2.10) 

z
KcTucwcQ HpmmmpmmpmH







 **'' ,  (2.11) 

z
qKquqwQ EmmmE



  **'' ,   (2.12) 

z
cKcucwQ CmmmC



  **'' ,   (2.13) 

 

ahol m a nedves levegő átlagos sűrűsége, cpm az állandó nyomáson vett fajhője, λ a 

fázisátalakulási hő, z a magasság,  , q, c, u, és w rendre a potenciális hőmérséklet, a 

specifikus nedvesség (a vízgőz-sűrűség és a nedves levegő sűrűségének a hányadosa), a 

nyomanyag-koncentráció, illetve a horizontális és a vertikális szélsebesség. Az *u , *T , 

*q , *c  a dinamikus sebesség, hőmérséklet, specifikus nedvesség és koncentráció. sK  az 

egyes ),,,( CEHMs  tulajdonságokra (impulzus, szenzibilis, latens hő, nyomanyag) 

vonatkozó turbulens diffúziós együttható. A felső vesszővel jelölt mennyiségek az 

átlagértékektől vett pillanatnyi eltérést, a fluktuációt jelölik, míg a felülvonás az 

átlagolást. Megemlítjük, hogy pontosabb számításoknál a potenciális hőmérséklet helyett a 

virtuális potenciális hőmérséklettel dolgoznak. 

A meteorológiai állapotjelzők gradiensének ismeretében (Mészáros, 2002) 

megadhatjuk a momentumra, hőre, nedvességre és nyomanyagra vonatkozó univerzális 

függvényeket: 

 

 
 


Mdz

u
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 * ,    (2.14) 
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 * ,    (2.17) 

 

ahol szokásos módon   a potenciális hőmérséklet, u a szélsebesség, *u , *T , *q , *c  a 

dinamikus sebesség, a léghőmérséklet, a specifikus nedvesség és a koncentráció,  a 

Kármán-állandó, z a magasság, d a kiszorítási rétegvastagság,  = (z – d)/L a 

dimenziónélküli magasság, ahol L az úgynevezett Monin–Obukhov-hossz. A S  az 

egyes ),,,( CEHMs  tulajdonságokra (impulzus, szenzibilis, latens hő, nyomanyag) 

vonatkozó univerzális függvény. 

A Monin–Obukhov-hosszat az alábbi összefüggés adja:  

 

*

2
*

T
uL


 ,     (2.18) 

 

ahol  /g  a stabilitási paraméter, g a nehézségi gyorsulás. 

A Monin–Obukhov-féle hasonlósági elmélet alapján leegyszerűsödik a feladat.  

A CEH    feltételezéssel élünk, hiszen ugyanazok az örvények végzik a hő, 

nedvesség és nyomanyag kicserélődést. 

Az univerzális függvények általános alakja (Arya, 2001) a momentum és 

szenzibilis hőáramra vonatkozóan instabilis és stabilis esetekben az alábbi általános 

formulákkal írhatóak le:  

 

4
1

1 )1(  M , ha 0 >  (instabilis) (2.19) 

 11M ,  ha 0 ≤  (stabilis) (2.20) 

2
1

2 )1(  H , ha 0 >  (instabilis) (2.21) 

21H


  


 
  

 
, ha 0 ≤  (stabilis) (2.22) 
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ahol  = (z – d)/L a korábbi definíció szerint származtatható, 2121 ,,,,   pedig 

konstansok, melyeket például Businger et al., (1971), Dyer (1974) klasszikus 

mikrometeorológiai mérései és összegző tanulmányai alapján becsültek meg. 

Az univerzális függvények segítségével meghatározhatóak a momentumra, 

szenzibilis hőáramra vonatkozó turbulens diffúziós együtthatók, melyeket az alábbi 

képletek fejeznek ki (Weidinger et al., 2000): 
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 ,     (2.23) 
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ahol a képletekben szereplő betűk a szokásos tagokat jelölik. 

A továbbiakban vízfelszín felett dolgozunk, ezért a kiszorítási rétegvastagságot 

(d) nullának vesszük. Az egyszerűség kedvéért mindegyik profilra (szél, hőmérséklet, 

nedvesség, szennyezőanyag) azonos érdességi magassággal számolunk. 

A következőkben a turbulencia karakterisztikák meghatározásával foglalkozunk. 

A 2.14–2.18 egyenleteket kétféle módon lehetséges megoldani. Egyrészt 

megbecsülhetjük az egyenletben szereplő tulajdonságok gradiensét az alábbi egyenlet 

segítségével: 

 

 12 /ln zzz
s

z
s

mzm














 ,    (2.26) 

 

ahol zm = (z1·z2)1/2, tehát ismert a 2.14–15 egyenlet bal oldala. Mivel 2 szinten folytak 

mérések, zm szinten meg lehet határozni a csillaggal jelölt mennyiségeket. A 2.18 

egyenlet segítségével az *u , *T , L kiszámítható és a hőáramra vonatkozó univerzális 

függvények felhasználásával meghatározható  *q  és *c  értéke is. A csillagos 

mennyiségek ismeretében már tetszőleges magasságban kiszámítható a turbulens 

diffúziós együttható is. 
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Elterjedtebb módszer az univerzális függvények integrál alakjának használata, 

mely egy rétegre határozza meg a turbulencia karakterisztikákat. A 2.14–15 egyenletek 

integrálásával az alábbi egyenleteket kapjuk: 
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ahol a képletben szereplő betűk a szokásos jelentéssel bírnak, ΨM, ΨH pedig a stabilitási 

függvény momentum- és hőáramra vonatkozó integrál alakja. 

A stabilitási függvények az alábbi módon számolhatóak stabilis és instabilis 

rétegződés esetében: 
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ahol xM = (1 – γ1 ζ)1/4, xH = (1 – γ2 ζ)1/4. 

Gyakran előfordul, hogy a z1 = z0 + d egyszerűsítést használjuk, amikor az 

u(z0 + d) = 0-nak vehető. Megoldjuk az univerzális függvény integrál alakját tartalmazó 

2.27–28 képleteket, és a 2.18 egyenletet. A 2.27–28 egyenletekhez hasonlóan 

integrálunk a *q  és *c -re vonatkozóan. Végül a csillaggal jelölt mennyiségek 

ismeretében a z1 – z2 rétegre vonatkozó turbulens diffúziós együtthatót is kiszámíthatjuk, 

ami nem más, mint az ellenállás reciproka. A fenti számítási módszert alkalmazzuk a 

következő két alfejezetben bemutatásra kerülő modellekben. 
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2.1.3 A turbulencia karakterisztikák számítása az ún. „ellenállás modellel” 
 

A Monin–Obukhov-elmélet alapján kiszámoltam az ún. „ellenállás modell” segítségével 

a turbulens áramokat és a dinamikus sebességet, hőmérsékletet. Ezt a modellt azért 

neveztük el így, mivel a turbulencia karakterisztikák alapján a 2.3 alfejezetben 

részletesen bemutatásra kerülő egyenletekkel lehet számítani későbbiekben az 

ellenállásokat. 

Az ellenállás modell számításaihoz szükséges a 2.19–22 egyenletekben szereplő 

konstansok számszerű ismerete, melyeket Businger et al. (1971) terepi mérései alapján 

megbecsült értékekkel használtunk: 

 

1 2 1 2
4,70,74; 4,7; ; 15; 9    


     .   (2.32) 

 

Az ellenállás modell bemenő adatai közé tartozik a lég- és vízhőmérséklet, 

valamilyen nedvességi karakterisztika, a szélsebesség, a szélirány, a borultság és a 

globálsugárzás. Ezek a mérési adatok mind szerepelnek órás időfelbontásban az OMSZ 

Siófoki Viharjelző Obszervatórium meteorológiai megfigyelési adatsorában, kivéve a 

globálsugárzást, melyet a 2.3–4 egyenletek segítségével parametrizáltunk. 

A modell megoldja a 2.18, 2.27–28 egyenleteket, ahol a z1 = z0 =0,0003 m 

értéket alkalmaz és z1 szinten lévő hőmérsékletnek a vízhőmérsékletet veszi figyelembe. 

Többszörös iteráció után megkapjuk a turbulens áramokat és a dinamikus sebességet, 

továbbá a hőmérsékletet. A modell felépítését, az áramszámítás lépéseit a 2.1. ábra 

szemlélteti. 
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2.1. ábra: A ellenállás modell működési sémája (Ács et al., 2000 nyomán). 

 

Végül a turbulens áramok ismeretében a 2.2 egyenletben szereplő vízbe jutó 

hőáramot maradék tagként származtatja. A kapott eredmények segítségével meg lehet 

határozni a kompenzációs-pont modellel és a gradiens módszerrel a nyomanyag 

áramokat, melynek elméleti hátterét a következő két alfejezetben részletesen bemutatom. 

 

2.1.4 A turbulencia karakterisztikák számítása a többrétegű FLake modellel 

 a Balatonra  

 

A légkör és a tavak közötti energiaforgalom, illetve a tavak energiamérlegének a 

meghatározásához többféle 1-dimenziós modell is létezik. A legelterjedtebb modellek 

közül mutatok be néhányat. 

Hostetler et al. (1993) féle tómodellben, a vertikális hőáram (latens és szenzibilis, 

illetve a vízbe, jégbe, vagy hóba jutó) átadás során a tavat több diszkrét rétegnek veszi, 

mint a hó, a tó vize és a jég. A tóban a keveredés szél által hajtott turbulenciával történik. 

Az üledéket nem veszik figyelembe, a tó alján nulla a hőáram. 

A LAKE nevű tómodell (Stepanenko and Lykosov, 2005), amely véges különbséges 

sémával működik, úgy, hogy expilict módon kiszámolja a vertikális hőmérsékleti profilt a 
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tó vizében és az alatta lévő üledékben. A modell működik abban az esetben is, ha a tavat 

jég borítja, illetve a jégréteget hó fedi. Az egyes rétegek hőforgalma és energiaháztartása 

alapján a modell leírja a jégvastagság változását, az olvadás és a fagyás folyamatát. 

Találkozhatunk a nemzetközi szakirodalomban a MINLAKE96 nevű tómodellel is, 

amelyet az USÁ-ban lévő hűvösebb éghajlatú területen lévő tavakra fejlesztettek ki (Fang 

and Stefan, 1996a,b). Ez a modell csak napi átlagos vízhőmérsékletet tud számítani, 

alapvetően egy vízminőségre vonatkozó modell. 

Továbbá létezik a FLake (Mironov, 2008; Mironov et al., 2010) nevű modell, 

melyet széles körben alkalmaznak numerikus előrejelző modellekben, mint például a 

COSMO modellben (COnsortium for Small-scale Modelling), melyet a Német 

Meteorológiai Szolgálat (DWD) használ 2010 óta operatívan vagy a HIRLAM modell, 

amelyet többek között az Egyesült Királyság meteorológiai szolgálata (UK Met Office) is 

futtat. 

2008-ban kezdődött a különböző tómodellek összehasonlítását célzó projekt, 

melynek LakeMIP (Lake Model Intercomparison Projekt = Tó modell összehasonlítási 

projekt) a neve. A program célja, hogy a modelleket azonos kezdeti és 

peremfeltételekkel futtassák le, és a végén összehasonlítsák a modellek számított 

paramétereit a helyszíni mérések eredményeivel. A vizsgált paraméterek a vízfelszín 

hőmérséklet, a szenzibilis és a latens hőáram volt. A bemutatott modellek közül a 

3 változót a legpontosabban vagy a második legpontosabban a FLake számította 

(Stepanenko et al., 2010). 

Mi is ezt a modellt választottuk a Balaton energiamérleg komponenseinek 

meghatározásához. A választást indokolta az is, hogy a modell Balatonra történő első 

alkalmazását Vörös et al. (2010) már elvégezték, így számunkra már csak a FLake 

finomhangolása volt a feladat. Ezen kívül, további előnye a FLake-nek, hogy a 

forráskódja szabadon hozzáférhető és nagyon részletes leírás tartozik hozzá. A modell 

futtatható egy egyszerű személyi számítógépen. 

A FLake modell alkalmas arra, hogy egy tó hőmérsékletének vertikális profilját 

különböző mélységekben kiszámítsa néhány órától az éves időskáláig órás felbontásban. 

A modell a víz-hőmérsékleti profil 2 rétegű parametrizációján alapul ezek a felső 

határréteg (vagy sztratifikált, illetve jól átkevert réteg) és az alatta lévő, a tó aljáig 

terjedő termoklin réteg, amelynek a hőmérsékleti profilja az önhasonlósági elmélet 

alapján határozható meg. Ugyanez a megközelítés használható a vízoszlop és az üledék 
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közötti kölcsönhatáskor illetve a jég és hó kialakulásakor. A FLake modell sematikus 

rajzát a 2.2. ábra mutatja. 
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2.2. ábra: A FLake modell sematikus rajza és a tavi hőmérsékleti profil az üledék-réteg aljáig. 

(Ts: felszíni vízhőmérséklet, Tbot: hőmérséklet a víz-fenék üledék határfelületen, TB1: az üledékbe hatoló 

hőmérsékleti hullám szélsőértéke, Tbs: a fenéküledék termikusan aktív rétege külső részének hőmérséklete. 

Tbs egy bemenő paramétere a modellnek, míg a többi hőmérséklet minden időlépcsőben meghatározásra 

kerül az alaki függvény segítségével.) 

 

A vízfelszín hőmérsékletének időbeli változását az alábbi egyenlet adja: 
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ahol h a felső határréteg (állandó hőmérsékletű jól átkevert zóna) vastagsága, Ts a 

vízfelszín, s így a jól átkevert réteg hőmérséklete, w a víz sűrűsége, cw a víz fajhője, Qw 

a hőáram a jég-víz vagy levegő-víz határfelületen, Iw a sugárzási áram a jég-víz vagy 
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levegő-víz határfelületen, QM a hőáram a keveredési réteg alján, I(h) a sugárzási áram a 

h vastagságú réteg alján. 

Az alsó, termoklin réteg hőmérsékleti profilját Kitaigorodskii and Miropolsky 

(1970) alapján az alábbi egyenlet határozza meg: 
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ahol t az idő, z a mélység, Ts(t) a felső keveredési réteg hőmérséklete, )(tT  a 

hőmérsékletkülönbség a termoklin rétegben,   a dimenziónélküli univerzális függvény 

a ζ = (z – h(t))/Δh(t) a dimenziónélküli mélységben. 

A dimenziónélküli alaki függvényt Zilitinkevich et al. (1988) a következő 

polinommal közelíti: 
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ahol Cθ egy alaki faktor, melyet az alábbi egyenlettel lehet meghatározni: 
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ahol trc a relaxációs időskála, Cθ
min = 0,5 és Cθ

max = 0,8 az alaki faktor alsó és felső 

határát jelöli. Az alaki faktor mutatja meg, hogy a hőmérsékleti profilnak milyen az 

alakja, s hogyan változik a két réteg egymáshoz képesti vastagsága. 

A FLake modell bemenő adatai közé az alábbi paraméterek tartoznak 

(2.1. táblázat): hó felhalmozódás mértéke, felszínre jutó globálsugárzás, légkörből 

bejövő hosszúhullámú sugárzás, szélsebesség adott z magasságban, hőmérséklet szintén 

a z magasságban, légnedvesség, amit különféle módon is meg lehet adni a modell 

futtatása során: specifikus nedvesség (kg kg−1), relatív nedvesség, vagy harmatpont (K) 

egységben. A szélsebesség, hőmérséklet és nedvességi karakterisztikákat az OMSZ 

Siófoki Viharjelző Obszervatórium órás meteorológiai megfigyelési adatsorából 

használtam. A globálsugárzást és a légkörből bejövő hosszúhullámú sugárzás 
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parametrizációját a 2.1 alfejezetben részletesen bemutatott képlettekkel származtattam. 

A hó felhalmozódás mértékét mindig nullának vettem, mivel a FLake ezen almodulja 

jelenleg fejlesztés alatt áll, továbbá a nitrogéntartalmú vegyületek kicserélődését csak 

jégmenetes időszakban számítottam. Jégfelszín felett első közelítésként elhanyagolható 

az ülepedés (Stelson and Seinfeld, 1982). Érdemes megemlíteni, hogy a FLake-nek 

létezik egy olyan futtatható verziója is, amikor a vízhőmérséklet szerepel a bemenő 

adatok között. Mivel az egyszerű ellenállás modellnek pontosan az a nagy hátránya, 

hogy nem az átlagolt felszíni hőmérsékletet használja, továbbá a vízbe jutó hőáramot 

maradék tagként parametrizálja, ezért ezt a verziót elvetettük. 

A bemenő adatokon kívül meg kell adni a tó kezdeti állapotára vonatkozó 

paramétereket is. A tó földrajzi elhelyezkedése, mélysége, az időlépcsők száma és 

hossza, a bevinni kívánt nedvességi érték típusának az ismerete elengedhetetlen kezdeti 

beállítások. El kell dönteni azt is, hogy az üledékmodul bekapcsolásra kerüljön vagy 

nem. Szerzői ajánlások alapján 5 méternél mélyebb tavaknál ki lehet kapcsolni ezt a 

modult. Mivel a Balaton igen sekély tónak számít, ezt a modult bekapcsolva hagytam. 

Továbbá szükséges megadni az üledék termikusan aktív mélységét is. Ezt 3 m-nek 

választottuk. Első időlépcsőben a modell beállítja a diagnosztikai váltózókat kezdeti 

értékükre (l. 2.1. táblázat), azaz a hőáramokat és sugárzási áramokat nullának veszi. A 

prognosztikai változókra, pedig az adott időpontban lévő értéküket kell megadni kezdeti 

értéknek. A modell szimulációt szerzői ajánlások alapján egy adott év január 1-től kell 

kezdeni. A nulladik időlépcsőben a programnak a vízfelszín hőmérsékletre az átlagos 

vízhőmérsékletet kell megadni. 2001-től indítottam el a számításokat 4 évre órás 

időlépcsőben. Mivel ebben az évben kivételesen a Balaton januárban nem volt befagyva 

a jég és hó vastagság nullának adódott. A keveredési rétegnek a teljes mélységet 

állítottam be. 
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2.1. táblázat: A FLake modell változóinak listája. 

Típusa Jelölés Elnevezés Mérték-
egység 

Bemenő 
adatok 

dM Hó felhalmozódás mértéke kg m−2 s–1 
I Globálsugárzás W m–2 

Qin Légkörből bejövő hosszúhullámú sugárzás W m–2 
U Szélsebesség z magassságban m s–1 
T Léghőmérséklet z magasságban K 

Humidity Légnedvesség - 
P Légnyomás N m–2 

Diag-
nosztikai 

 Impulzus áram N m−2 
QH Szenzibilis hőáram W m−2 
QE Latens hőáram W m−2 

Qwat Vízgőz áram kg m−2 s−1 
Qsnow Hőáram a levegő-hó határfelületen W m−2 
Qice Hőáram a hó-jég vagy levegő-jég határfelületen W m−2 
Qw Hőáram a jég-víz vagy levegő-víz határfelületen W m−2 
Qbot Hőáram a víz-fenék üledék határfelületen W m−2 
Iatm Sugárzási áram a légkör alsó határán W m−2 
Isnow Sugárzási áram a levegő-hó határfelületen W m−2 
Iice Sugárzási áram a hó-jég vagy levegő-jég 

határfelületen 
W m−2 

Iw Sugárzási áram a jég-víz vagy levegő-víz 
határfelületen 

W m−2 

Ibot Sugárzási áram a víz-fenék üledék határfelületen W m−2 
u* Súrlódási sebesség m s−1 

Prognosz-
tikai 

Tsnow Hó hőmérséklete K 
Tice Jég hőmérséklete K 
Tmnw Átlagos vízhőmérséklet K 
TwML Keveredési réteg hőmérséklete K 
Tbot Hőmérséklet a víz-fenék üledék határfelületen K 
TB1 Hőmérséklet az üledék felső rétegének alján K 
Cθ Alaki faktor  

hsnow Hóvastagság m 
hice Jégvastagság m 
hML Keveredési réteg vastagsága m 
hB1 Üledék felső rétegének vastagsága m 
Ts Felszín hőmérséklet K 
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A FLake modell a 2.19–22 egyenletekben szereplő konstansokat a Dyer (1974) 

által meghatározott értékekkel használja: 

 

1 2 1 21; 5; 16.            (2.37) 

 

Első lépésben beállítja a modell a prognosztikai és a diagnosztikai változókat 

kezdeti értékükre. A következő lépésben meghatározza a víz, a jég illetve a hó albedóját, 

továbbá optikai jellemzőit. Ezek után kiszámítja a hosszúhullámú kisugárzást és a 

rövidhullámú sugárzási egyenleget. Ezt követően a Monin−Obukhov elmélet 

segítségével meghatározza a turbulens áramokat, mint az impulzus, a szenzibilis és a 

latens hőáramot, továbbá a dinamikus sebességet. A FLake a további számításokhoz az 

Euler explicit sémát alkalmazza. Minden időlépcsőben kiszámítja a modellváltozókat. 

Következő lépcsőben kiszámítja a jég-vízfelszín közötti hőáramot, a konvektív 

határréteg (a felső réteg a kétrétegű tómodellben) fejlődéséhez használt hőáramot 

valamint az alsó vízréteg energetikai leírásához a víz és az aljzat üledék közötti 

hőáramot. A modell ezt követően meghatározza a jég és a hó hőmérsékletének és 

vastagságának változását, a vízréteg átlaghőmérsékletét, a keveredési réteg vastagságát 

és hőmérsékletét, a fenék hőmérsékletet, és az alaki faktort figyelembe véve a termoklin 

réteg hőmérsékleti profilját. Azután kiszámolja a fenéküledék felső rétegének mélységét, 

ahová a hőhullám bejutott és megadja a hőmérsékletet is ebben a mélységben. Végül a tó 

felszínhőmérséklete kerül frissítésre. Ez egyenlő lesz vagy a vízfelszín hőmérsékletével 

vagy a jég vagy a hó hőmérsékletével (Mironov, 2006). A program 10 lépéses iterációt 

végez. A FLake modell működésének sematikus rajzát a 2.3. ábra mutatja. 
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2.3. ábra: A FLake modell működésének sematikus ábrája. 

 

A modell kimenő adatai között minden időlépcsőben megkapjuk a fenti 

modellváltozókat. Számunkra a nitrogén fluxusok meghatározásához a továbbiakban a 

hőáramok, a vízfelszín hőmérséklet (Ts *u), a dinamikus sebesség (

*T

) és a dinamikus 

hőmérséklet ( ) ismerete szükséges. 

 

2.2 A gázok kicserélődésének mérése 

 

A turbulens kicserélődési folyamatok leírása után ebben a fejezetben bemutatom, hogy 

milyen módszerekkel végeztük el a gázok kicserélődésének vizsgálat. A mérési 

módszerek megadása után a modellek működési elveit ismertetem. 
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2.2.1 Mérési és mintavételi helyszínek 
 

A mintavételezést és a meteorológiai méréseket az OMSZ Siófoki Viharjelző 

Obszervatóriumának területén végeztük. A mérőhelyen lehetőség volt 2002. márciusa és 

2003. februárja között az egész éves monitoring végrehajtására, mivel az obszervatórium 

területén állandó észlelői szolgálat működik. 

A nyomgázok mintavétele általában 1 szinten történt az obszervatórium tornyán 

12,3 m magasan, az intenzív mérési periódusban (2002. július 12.−25.) vízfelszín felett 

2,8 m magasságban is. A 2 mintavevő rendszer (l. később) közti magasságkülönbség 

9,5 m volt. A 2.4. ábra a mérések helyszínét mutatja. 

 

 
2.4. ábra: Az OMSZ Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma. 

 

A nyomgázok kicserélődésének mérését, mely a modell validációjához 

szükséges, szintén a 2002-es nyári expedíciós mérés során végeztem el, 2002. július 12. 

és 26. között, 3 órás mintavételi idővel. Az expedíciós mérések idején a nettó fluxusokat 

a gradiens módszer segítségével számítottam ki. 

A mérések NILU EK típusú kétcsatornás háromfokozatú szűrős mintavővel 

történtek. Ez a módszer alkalmas a levegő szilárd alkotóinak, valamint gáz 
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halmazállapotú nyomanyagainak egyidejű mintavételére is. A három különböző fokozat 

a következő részekből áll: 

1. fokozat: 47 mm átmérőjű, 1 m pórusméretű Teflon szűrő, mely közel teljes 

mérettartományban felfogja a levegő aeroszol részecskéit. 

2. fokozat: Kálium-hidroxiddal impregnált cellulóz szűrő (Whatman), mely a 

levegő savas jellegű szennyezőanyagainak megkötésére (HNO3, SO2) alkalmas. 

3. fokozat: Citromsavval impregnált cellulóz szűrő (Whatman), mely az átszívott 

levegő NH3 tartalmát köti meg. 

A szűrők impregnálása, illetve az exponált szűrők szétszerelése és a szűrők 

leoldása, továbbá az analízis az OMSZ Levegőkörnyezet-elemző Osztály 

laboratóriumában történt. A különböző ionokat a 2.2. táblázatban felsorolt módszerek 

segítségével határoztuk meg. 

 
2.2. táblázat: Különböző mérési módszerek a vizsgált komponens analíziséhez. 

Szűrő Vizsgált komponens Vizsgálati módszer 

Teflon szűrő NH4
+ Spektrofotometria 

Teflon szűrő NO3
– Ion-kromatográfia 

Kálium-hidroxidos szűrő HNO3 Ion-kromatográfia 

Citromsavas szűrő NH3 Spektrofotometria 
 

A módszer szigorúan véve csak az ammonium + ammónia és a 

nitrát + salétromsav összegének meghatározására alkalmas, mivel az első szűrőn gyűjtött 

ammónium-nitrát egy része a mintavételhez szükséges nyomásesés (szivattyú) miatt 

ammóniára és salétromsavra bomlik, melyek a 2. és 3. szűrőn elnyelődnek, az első 

szűrőn negatív, a másodikon és harmadikon pozitív szisztematikus hibát okozva. Ez a 

jelenség azonban a nyári időszakban nem jelentős, mivel ekkor az ammónium-nitrátnak 

koncentráció minimuma, míg az ammóniának és a salétromsavnak koncentráció 

maximuma figyelhető meg. Az okozott pozitív és negatív hibák ekkor 5% alatt vannak 

(OMSZ Levegőkörnyezet-elemző Osztály nem publikált megfigyelése). 

A módszer kimutatási határa minden komponensre 0,05 μg m–3, a relatív hiba 

10%-on belül van. Az analitikai méréseket az Országos Meteorológiai Szolgálat 

Levegőkörnyezet-elemző Osztálya végezte.  
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2.2.2 Meteorológiai és vízkémiai mérések 
 

A nyomgáz fluxusok meghatározásához az ún. gradiens módszert alkalmaztam, ami a 

koncentráció és a meteorológiai paraméterek gradienseinek egyidejű mérésén alapul. 

A vízkémiai méréseket Siófok, Balatonakali, Keszthely és Szigliget körzetében 

végezték a székesfehérvári Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, illetve a 

VITUKI munkatársai, amelyekből a víz pH-ját és vízben mért ammónia + ammónium-

ion koncentrációt használtam. A meteorológiai állapothatározókat a Siófoki Viharjelző 

Obszervatórium mérési adatsorából használtam fel. 

A nyomgáz áramok meghatározására használt gradiens módszert részletesen a 

következő alfejezetben mutatom be. 
 

2.2.3 A gradiens módszer leírása 
 

Az intenzív (expedíciós) mérési időszakban 2002. július 12. és 26. között a modellezés 

mellett a fluxusszámítást a gradiens módszer segítségével is elvégeztem, a modell 

validációjához. A gradiens módszerrel könnyen meghatározható egy tulajdonság árama, 

azaz fluxusa is a 2.27–28 egyenletek analógiájára:  
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Ez az egyenlet egyszerűbb alakban következőképpen adódik (Horváth et al., 

1998): 

 

z
CKF H



 ,     (2.39) 

 

ahol HK  egy adott rétegben a szenzibilis hőáramra vonatkozó turbulens diffúziós 

együttható átlaga, ami nem más, mint az aerodinamikai ellenállás reciproka, amit a 

következő fejezetben mutatok be részletesebben, C a nyomgáz koncentrációjának 

különbsége a két mérési szint között, z a 2 mérési szint magasság különbsége. Így a 

turbulens diffúziós együttható – melynek számítását a 2.1.2. fejezetben részletesen leírt 
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módon származtatom – és a koncentráció gradiens ismeretében a fluxus már 

kiszámítható. 

E fejezetben a mért (átlagos) nyomanyag koncentrációt a levegőkémiában 

elterjedten alkalmazott jelölésmód szerint C betűvel (külön felülvonás nélkül), illetve és 

nyomanyag fluxust az F szimbólummal jelöljük ( C CF F Q  ). 

 

2.3 A gázok kicserélődésének modellezése 

 

2.3.1 Az ammónia gáz kicserélődésének modellezése kompenzációs-pont modell 

segítségével 
 

Egy adott tulajdonság fluxusán az egységnyi idő alatt egységnyi felszínen átmenő 

tulajdonság áramát értjük. Ez a tulajdonság lehet az impulzus, a hő, a nedvesség vagy 

egyéb skaláris mennyiség is. A vizsgálat során az ammónia száraz ülepedéséből, illetve 

kibocsátásából származó nettó légköri fluxusát határoztam meg vízfelszín felett. Ehhez a 

kompenzációs-pont modellt alkalmaztam. A kompenzációs-pont modellnél 

megkaphatjuk a vizsgált nyomgáz fluxusát a z szinten mért, illetve a z0 szintre számított 

koncentráció különbségének és az ülepedési sebesség ismeretében.  

 

    0zCzCvF d  ,    (2.40) 

 

ahol F az ammónia fluxusa, C(z) a referencia szinthez tartozó koncentráció, C(z0) a z0 

szinthez tartozó koncentráció vagy más néven kompenzációs-pont koncentráció, melyet 

a tó vízének kémiai és fizikai tulajdonságai szabnak meg a Henry-törvény alapján, vd 

pedig az ülepedési sebesség (Kugler et al., 2008). Ha az F  fluxus negatív előjelű, akkor 

lefelé irányuló nyomgáz áramot detektálunk. Az ülepedési sebességet elektrotechnikai 

analógiára vezetjük be, a két pont közötti áramerősséget (fluxus) a fennálló feszültség 

(koncentráció különbség) és az eredő ellenállás hányadosaként kapjuk. Az analógia 

értelmében az áramerősség a száraz ülepedési fluxus, a feszültségkülönbség pedig a két 

szint közötti nyomgáz koncentráció különbsége. Az ülepedési sebességet az ülepedést 

gátló ellenállások eredőjének reciproka adja meg, példaként növényzettel borított felszín 

esetén: 
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1)(  cbad RRRv ,     (2.41) 

 

ahol Ra az aerodinamikai ellenállás, Rb a határréteg ellenállás, Rc pedig a felszíni 

ellenállás (l. pl. Nemitz et al., 2006). Vízfelszín esetén az összefüggés leegyszerűsödik, 

mivel a harmadik tagot elhanyagolhatónak tekintjük (l. később). 

Az egyes rétegekre vonatkozó ellenállásokat a Monin–Obukhov-féle hasonlósági 

elmélet alapján számítottam ki. 

Az aerodinamikai ellenállást (Ra) a turbulens diffúziós együttható alapján 

határoztam meg. A szenzibilis hőre vonatkozó turbulens diffúziós együtthatót az előző 

fejezetben leírt módszerrel számítottam. A turbulens diffúziós együttható és az 

aerodinamikai ellenállás között a következő kapcsolat áll fenn (Ács et al., 2000): 

 

 
z

z H
a dz

zK
R

0

1 ,     (2.42) 

 

ahol szokásos módón KH(z) a szenzibilis hőszállításra vonatkozó turbulens diffúziós 

együttható adott magasságban, z0 és z1 rendre az érdességi magasság, és a referencia 

szint magassága. 

Az aerodinamikai ellenállás a turbulencia által végzett szállítást gátolja a 

légkörben. Az örvények, amelyek az adott tulajdonságot szállítják, mechanikai vagy 

termikus hatásra jöhetnek létre. Stabilis rétegződésnél az aerodinamikai ellenállás az 

integrálást elvégezve a következőképpen írható: 
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Labilis esetben az aerodinamikai ellenállást a következő alakot ölti: 
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ahol x és x0 a következő paramétereket jelöli: 
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A fenti képletekben szereplő betűk a szokásos jelentéssel bírnak, az 11,,   

konstansok az egyszerű ellenállás modellben a Businger et al. (1971), a FLake 

modellben pedig a Dyer (1974) féle értékeket kapják (l. 2.32 és 2.37. képletek). 

A kvázi-lamináris határréteg ellenállás az aktív felszín feletti vékony réteg 

ellenállása, melyet a következőképpen parametrizálunk (Kramm et al., 1996): 

 

*

2
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b
ScR
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,    (2.47) 

 

ahol Sc a Schmidt-szám, Pr a Prandtl-szám és P egy empirikus konstans. A Prandtl-

szám a szenzibilis hőre vonatkozó turbulens diffúziós együtthatónak és a momentumra 

vonatkozó turbulens diffúziós együtthatónak a hányadosa (értéke 0,72). A Schmidt-szám 

értékét a levegő kinematikus viszkozitása ( = 1,5 10−5 m2 s–1) és az adott gázra 

vonatkozó molekuláris diffuzivitás (Di) hányadosaként kapjuk. A P empirikus konstans 

értéke 2/3. A Schmidt- és a Prandtl-szám hányadosa ammóniára 0,96, salétromsav gőzre 

1,44 (Hicks et al., 1987). 

Az Rc felszíni ellenállások parametrizációját Erisman et al. (1994) és 

Shahin et al. (2002) szerint nullának vehetjük ammóniára és salétromsav gőzre 

vízfelszínek felett, hiszen a vizsgált gázok felszíni adszorpciója nem gátolt. 

Az ammónia ún. kompenzációs-pont, más néven a víz-légkör közti egyensúlyi 

koncentrációját a következőképpen lehet kiszámolni a Henry-törvény alkalmazásával: 
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ahol a Cw az ammónia és az ammóniumion koncentráció összege a vízben [M], H1 az 

ammónia Henry-állandója, K az ammónia hidrolízis állandója, Kw a víz ionszorzata és 

[H+] a hidrogénion koncentrációja. Az ammónia oldhatóságát feltételezések szerint 

erősen befolyásolja a környezetében lévő szén-dioxid mennyisége is. Így ennek 

figyelembe vételével a (2.48) egyenlet a következő alakra módosul: 
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,   (2.49) 

 

ahol P és Q a vízhőmérséklettől függő konstansok (Hales and Drewes, 1979) H2 a szén-

dioxid Henry-állandója és CO2 a légköri szén-dioxid koncentrációja [M]. A számítások 

során mindkét egyenletet felhasználtam. A szén-dioxid koncentrációt 380 ppm-nek 

vettem. A P és a Q konstansok a vízhőmérséklet függvényében a következőképpen 

kaphatók meg: 

 

5937,7lg 28,068P
T

 
  
 

,    (2.50) 

 

6417,8lg 25,266Q
T

 
  
 

,    (2.51) 

 

ahol T a vízhőmérséklet Kelvin-ben. A Henry-törvény a két gázra a következőképpen 

írható fel: 
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ahol a két gáz két különböző fázisának koncentrációi szerepelnek. A Henry-

konstansokat a gyakorlatban a vízhőmérséklet függvényében számítottuk: 
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 ,  (2.55) 

 

A víz ionszorzatát (Kw), illetve az ammónia hidrolízis állandóját (K) empirikus 

képletekkel a következőképpen számítottuk: 

 

)7094,32,3064(
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 T
wK ,    (2.56) 

 
57 1074,31088,1   TK .  (2.57) 

 

Végül a hidrogénion koncentrációt a víz pH-jából származtatjuk: 

 
)(10 pHH   .    (2.58) 

 

A számítási eljárást Horváth (1982) munkájára támaszkodva készítettük. 
 

2.3.2 Salétromsav gőz ülepedésének modellezése egyszerű ellenállás modell 

segítségével 
 

A salétromsav gőz ülepedésének modellezése is a fenti elveken alapul. Ebben a 

modellben egyetlen különbség az ammónia kompenzációs-pont modellhez képest, hogy 

a kompenzációs-pont nulla lesz. A salétromsav gőz a vízből nem kerül a légkörbe, mivel 

a víz pH-ja 8,5 körül váltakozik. Ilyen pH-n a salétromsav disszociációja teljes, azaz 

HNO3 molekula nem fordul elő a vízben. Így a salétromsav gőz árama csak a légkörből a 

víz felé irányulhat, vagyis csak ülepedhet. Ebben az esetben a (2.40) általános képlet a 

következőképpen írható:  

 

dvzCF  )( ,    (2.59) 
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ahol C(z) a légköri salétromsav gőz koncentrációját jelöli, vd pedig szokásos módon az 

ülepedési sebességet. 
 

2.4 Az aeroszol részecskék száraz ülepedésének meghatározása 

 

2.4.1 Aeroszol részecskék koncentrációjának mérése 
 

Az aeroszol részecskék mintavételezése a Siófoki Viharjelző Obszervatórium tornyán a 

vízfelszín felett 12,3 méter magasan történt 2002. március és 2003. február között.  

A 2.2.1. alfejezetben részletesen leírtak alapján háromfokozatú szűrős mintavételeket és 

méréseket végeztünk 24 órás mintavételi idővel. 

 

2.4.2 Az aeroszol részecskék méreteloszlásának és száraz ülepedési sebességének 

meghatározása 

 

Az aeroszol részecskék száraz ülepedésének meghatározását általában egy egyszerű 

„inferential” (származtatási) módszerrel végeztük. Mivel a részecskék ülepedése egyirányú, 

azaz felfelé irányuló fluxus, más néven emisszió nem képzelhető el, az ülepedési modell 

egyszerűbb, mint a gázok esetében. Az aeroszol részecskék ülepedése, ellentétben a 

gázokéval, kevésbé függ a felszín sajátosságaitól. Nagymértékben függ viszont a 

részecskék ülepedési sebessége a mérettől. Egy adott mérettartományba tartozó részecske 

ülepedése (Dr: μg m−2 s−1) a következő egyszerű formulával írható le: 

 

r r rD v c   ,     (2.60) 

 

ahol vr az adott mérettartományba tartozó részecskék ülepedési sebessége (m s−1), míg 

cr (μg m−3) a tömegkoncentrációja.  

Elméletileg az ülepedést a teljes mérettartomány integrálja adja, a gyakorlatban 

azonban a részecskék nagyság szerinti eloszlásából egy átlagos részecskenagyságot 

számítanak. Az adott átlagos részecskemérethez tarozik egy száraz ülepedési érték (Kugler 

and Horváth, 2004). Ennek az ülepedési sebességnek és a részecskék teljes 

mérettartományára vonatkozó koncentráció értéknek a szorzata adja meg a száraz ülepedés 

mértékét. 
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A részecskék nagyság szerinti eloszlására vonatkozólag kevés adattal rendelkezünk. 

Mészáros et al. (1997) vizsgálatai alapján, a részecskék méret szerinti eloszlási görbéje 

szerint a közepes átmérő nitrát esetében 1,5 μm nyáron illetve 0,80 μm télen, míg 

ammónium esetében 0,60 μm, illetve 0,80 μm a nyári (első érték) és a téli (második érték) 

időszakra. A mintavétel Veszprém kevésbé szennyezett területén, a Balatontól kb. 8 km-re 

történt. A korábban végzett háttér aeroszol mérések (Horváth et al., 2001; 2003) szerint a 

nitrát részecskék döntő többsége az ún. durva részecskék tartományában van (d > 2,5 μm), 

míg az ammónium többsége főleg a finom részecskék tartományába esik (d < 2,5 μm). A 

különböző időkben és helyeken végrehajtott mérések tehát elég különbözőek, közös 

bennük, hogy a nitrát általában a nagyobb méretű részecskékben fordul elő. A 

továbbiakban a száraz ülepedés mértékének kiszámításához szükséges közepes 

részecskeátmérőt a Balaton közelében végzett mérésekből (Mészáros et al., 1997) 

származtatjuk. 

Az aeroszol részecskék száraz ülepedési sebességének meghatározása igen sok 

bizonytalanságot hordoz magában. A legtöbb mérés, elméleti számítás, illetve 

szélcsatornában végzett mérések szilárd felszínekre vonatkoznak. A különböző 

módszerekkel meghatározott ülepedési sebességek között nagyságrendi eltérések vannak. 

Az elméleti és laboratóriumi úton meghatározott ülepedési sebességek jóval kisebbek, mint 

a helyszíni mérések eredményei (Ruijgork et al., 1993; Borrell et al., 1997; Fowler et al., 

2009). Természetesen a szárazföldi, vegetációval borított felületekre vonatkozó ülepedési 

sebesség csak erős korlátozással vonatkoztatható vízfelszínekre. Ott ugyanis, mind az 

érdességi paraméterek, mind a relatív nedvesség szárazföldi felszínektől való eltérése miatt 

az ülepedés mértéke is különbözik. Egy természetes vízfelszínekre vonatkozó tanulmány 

szerint (Slinn and Slinn, 1980) az ülepedési sebesség, ellentétben a száraz felszínektől, 

erősen függ a részecske természetétől (annak higroszkópikus, hidrofil vagy hidrofób 

voltától). Számításainkhoz említett szerzők higroszkópikus részecskékre vonatkozó 

elméletileg meghatározott értékeit használtuk 5 m s–1 átlagos szélsebesség és 99% 

felszínközeli relatív nedvesség esetére. A számítások során felhasznált ülepedési 

sebességek évszakos átlaggal lettek figyelembe véve. Ezt a parametrizációs eljárást ma is 

elterjedten használják különböző diszperziós modellekben (l. pl. Holmes and Morawska, 

2006). 
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2.5 A nedves ülepedés meghatározása 

 

A nitrogénvegyületek nedves ülepedését a csapadékvíz kémiai összetételéből és a 

csapadék mennyiségéből kapjuk meg. A nedves ülepedés (Dw: mg m–2 időszak–1) a 

következő összefüggésből számítható: 

 

pCD iw  ,      (2.61) 
 

ahol Ci a kérdéses ion (nitrát vagy ammónium) koncentrációja (mg l–1) a 

csapadékvízben, p (mm időszak–1) a hozzá tartozó csapadékmennyiség. Az ülepedés 

előjele definíció szerint negatív. 

A havi csapadékvíz gyűjtését az OMSZ Siófoki Viharjelző Obszervatóriumának 

kertjében végeztük automata (csak csapadékhullás alatt nyitott) mintavevővel. A 

csapadékmennyiség mellett az OMSZ Levegőkörnyezet-elemző Osztálya mérte a 

csapadékvíz ammónium és nitrát tartalmát, spektrofotometriás (indofenol-kék), illetve 

ion-kromatográfiás módszerrel. A mintavételeket és a méréseket az EMEP (1996) 

protokol szerint végeztük. A kimutatási határ mindkét komponensnél 0,05 mg l–1 

tömegkoncentráció, a pontosság 5%-on belül van. 
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3 Eredmények 
 

Ebben a fejezetben részletesen bemutatom a 2001 és 2004 között a Balatont érő 

nitrogénterhelés becslését különböző komponensekre. A gázok közül az ammónia és 

salétromsav gőz esetében a száraz kicserélődést modelleztem az ún. kompenzációs-pont 

modellel. A modellezési eredményeket egy mérési kampány során gradiens-módszerrel 

mért fluxusok segítségével validáltam. Továbbá meghatároztam a nitrogéntartalmú 

aeroszol részecskék száraz ülepedését és a nitrogénvegyületek nedves ülepedését is. 

 

3.1 Mikrometeorológia 

 

A mikrometeorológiai állapothatározókat az előző fejezetben részletesen ismertetett 

módszerekkel határoztam meg. Kétféle modellt alkalmaztam a számításaimhoz. Az 

egyik az ún. ellenállás modell, amely a Monin–Obukhov-féle hasonlósági elméletet 

alkalmazza. A másik modell az ún. FLake modell, amely egy egydimenziós tómodell, 

kiszámítja a sekély tavak hőmérsékleti profilját továbbá turbulencia karakterisztikákat is 

meghatároz. A turbulens áramok ismeretére az ammónia és a salétromsav gőz 

fluxusának meghatározásához volt szükségem. 
 

3.1.1 Turbulens áramok, diffúziós együttható 
 

Az ellenállás és a FLake modellel is meghatároztam a turbulens áramokat és a turbulens 

diffúziós együtthatót. 

Az ellenállás modell (l. részletesen a 2.1.3 alfejezet) bemenő adatai a lég- és 

vízhőmérséklet, adott nedvességi karakterisztika (pl. specifikus nedvesség), 

szélsebesség, szélirány, borultság és globálsugárzás. Kimenő adatként megkaptam a 

turbulens áramokat (impulzus ( ), a szenzibilis (QH), a latens hőáramot (QE)), a 

turbulens diffúziós együtthatót (KH), az ellenállásokat (Ra, Rb) és a Monin–Obukhov 

hosszat (L) órás időlépcsőkben. A modell forráskódja Fortran programozási nyelven 

készült Ács et al. (2000); Ács and Szász (2002); Ács (2003); továbbá Foken (2006) 

elméleti és modellfejlesztési munkáira támaszkodva. 
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A FLake modell általam alkalmazott verziójában a bemenő adatok a 

hófelhalmozódás mértéke, a globálsugárzás, a légkörből érkező hosszúhullámú sugárzás, 

a szélsebesség, a léghőmérséklet, a légnedvesség és a légnyomás.  

Szükséges továbbá megadni az időlépcső hosszát, a lépcsők számát, a nedvesség 

típusát, továbbá a modell tartalmaz egy üledék modult is, melyet ki-, illetve bekapcsolva 

lehet tartani. Tapasztalatok szerint 5 méternél mélyebb tavaknál ki lehet kapcsolni ezt a 

modult, mivel ilyenkor az üledék és a víz közötti hőáram elhanyagolható, azaz nullának 

vehető (lásd a 2.1.4 fejezetet is). A program kezdetben a diganosztikai változókat 

nullának veszi. Ez a modell is Fortran programnyelven készült, melynek a Balatonra 

történő adaptációját nagyrészt Vörös et al. (2010) készítette el, ebben a munkámban csak 

a modell finomhangolását végeztem el. Szükséges volt több programváltozó módosítása 

és a kimenő változók listájának bővítése is. A FLake kezdeti feltételeit és prognosztikai 

változóinak kezdeti beállításait a 3.1. táblázat tartalmazza. 

A modellfuttatásokhoz a Vörös et al. (2010) által meghatározott, mérésekkel és 

érzékenységi vizsgálatokkal alátámasztott kezdeti feltételeket használtam. Elvégeztem a 

kiindulási paraméterek érzékenységi vizsgálatát is. 2001. január 1-én a tó éppen nem 

volt befagyva, ezért az alábbi paramétereket csak egyetlen beállítással használtam. A hó 

hőmérséklete, a jég hőmérséklete, a hóvastagság, a jégvastagság, az előző időlépcső 

hőmérséklete, a tó földrajzi helye és a tó albedója nem igényelt érzékenységi 

vizsgálatokat, mivel a tó kezdeti állapota határozta meg őket. Az alaki faktor minden 

időlépcsőben kiszámításra kerül, ezért nincsen különösebb jelentősége, hogy a minimum 

0,5-től különböző értékre állítjuk-e be. 

A FLake készítőinek ajánlása szerint az átlagos vízhőmérsékletet, a határréteg 

hőmérsékletét, az üledék hőmérsékletét a valóságos vízhőmérsékletre kell beállítani, 

amely 1,1 °C volt 2001. január elsején. Továbbá a tavat átkevertnek lehet feltételezni, 

ami azt jelenti, hogy a keveredési réteg vastagsága megegyezik a tó mélységével, 

mindemellett a víz-fenék üledék határfelület hőmérséklete is megegyezik az átlagos 

vízhőmérséklettel. 
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3.1. táblázat: A FLake program futtatásához szükséges kezdeti feltételek és prognosztikai változók listája. 

Típus Jelölés Elnevezés Beállítás 

Kezdeti 
feltételek 

Depth_w Tó mélysége 0,9 m* 

Fetch Szél paraméter 3000 m 

Tbs Üledék hőmérséklete 283,15 K 

Depth_bs Üledék mélysége 3 m 

latitude Tó földrajzi helye 47° 

albedo Tó albedója 0,095 

Prognosz-
tikai 

változók 

Tsnow Hó hőmérséklete 273,15 K 

Tice Jég hőmérséklete 273,15 K 

Tmnw Átlagos vízhőmérséklet 274,25 K 

TwML Határréteg hőmérséklete 274,25 K 

Tbot Hőmérséklet a víz-fenék üledék 
határfelületen 

274,25 K 

TB1 Hőmérséklet az üledék felső rétegének alján 283,15 K 

Cθ Alaki faktor 0,50 

hsnow Hóvastagság 0 m 

hice Jégvastagság 0 m 

hML Keveredési réteg vastagsága 0,9 m 

hB1 Üledék felső rétegének vastagsága 3 m 

Ts Előző időlépcső hőmérséklete 274,25 K 
*A magyarázatot lásd a szövegben 

 

Az üledék felső rétegének alján lévő hőmérsékletét (TB1) az éves átlagos 

hőmérsékletre kell beállítani, melyet 10 °C-nak vettem. Elvégeztem 10 és 20 °C között 

az üledék hőmérsékletének érzékenységi vizsgálatát 2 °C-onként. Azt kaptam, hogy 

10 °C feletti beállításnál nyáron irreális (30 °C feletti) vízhőmérsékletek adódtak. Az 

üledék felső rétegének vastagságát és az üledék mélységét egységesen állítottam be 

3 méterre i) a Balatoni üledékek mélységi szerkezete (Cserny, 2002; Zlinszky et al., 

2010), ii) a FLake modellel végzett korábbi számítások (Vörös et al., 2010) és  

iii) az általam végzett érzékenységi vizsgálatok alapján. Megjegyezzük, hogy az átlagos 

üledékmélység változtatására nem érzékeny a modell. A modell – előzetes 

várakozásainknak megfelelően – nem érzékeny a szél paraméter változtatására sem.  

(A szél paraméter a homogén vízfelszín karakterisztikus értéke, az ún. „fetch”, ami a mi 
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modellünkben 3000 m). A tó modellbeli mélységét Vörös et al. (2010) alapján 

határoztam meg a Keszthelyi-öbölben végzett érzékenységi vizsgálatok alapján (mért és 

modellezett vízhőmérsékleti profilok összehasonlítása). Ezek szerint a tó mélységére 

0,9 méter az ideális modellbeállítás, ez a FLake modell egyik sajátosságából ered.  

A sekély tavak jellemzője, hogy időszakonként teljesen átkeverednek, máskor pedig 

nem. A FLake modell viszont egy kritikus vízmélység felett már sosem keveri át teljesen 

a tavat, ami a modellbeli üledék hőmérséklet irreális értékeiben jelentkezik. Így meg 

kellett találni azt a maximális modellbeli vízmélységet, ahol a modell még képes 

megfelelően szimulálni tóban zajló energetikai folyamatot (követni a vízhőmérséklet 

változásait). Megjegyezzük, hogy a modellben az üledék felső rétegének hőforgalma 

veszi át a mélyebb vízrétegek szerepét. 

A modellt órás időlépcsőben futattam 2001 és 2004 között megfelelő bemenő 

adatokkal a 2.1.4 alfejezet 2.1. táblázata alapján. Kimenő adatként megkaptam a tó 

feletti turbulens áramokat, a szenzibilis hőszállításra vonatkozó turbulens diffúziós 

együtthatót, az aerodinamikai, továbbá határréteg ellenállásokat és a Monin–Obukhov-

féle hosszat. 

Az ellenállás modell és a FLake modell által számított órás energiamérleg 

komponens adatokat a vízhőmérséklet, illetve a bemenő meteorológiai adatok 

kormányozzák. Elvégeztem a két adatsor összehasonlító vizsgálatát, az extrém órás 

adatok kiszűrését, ami a származhatott többek között i) a mért (ellenállás modellben 

alkalmazott) és a számított (FLake modellben alkalmazott) vízhőmérséklet 

különbségéből, ii) a nagy szélsebességgel járó stabilis helyzetekben a szenzibilis hőáram 

nagy negatív értékeiből, vagy iii) az erősen labilis helyzetekben a latens hőáram 

túlbecsléséből. Korrigáltam azokat az órás adatokat is, és ahol a kétféle modellel 

számított turbulens áramok között extrém eltéréseket találtunk, ami arra utalt, hogy 

legalább az egyik modellezett órás energiamérleg megbízhatatlan. A kritikus órás adatok 

kiszűrésénél a következő kritériumokat vezettem be. 

A sugárzási egyenleg nem csökkenhetett –120 W m–2 érték alá. Ilyen esetek 

mindkét modell esetében évente maximum 1–2%-ban fordulhattak elő. Célom a 

modelladatok minimális korrekciója volt. Ez tükröződik a szenzibilis és a latens 

hőáramra adott felső és alsó korlát bevezetésében is. A latens hőáram esetében a 

450 W m−2-nél nagyobb értékeket nem fogadtam el. A szenzibilis hőáramnál az alsó 

küszöb a −75 W m−2, illetve a felső küszöb 175 W m−2 volt. E kritériumok 

megválasztását (amelyek már biztosan irreális adatokat jelentenek) indokolta pl. a 
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Mississippi egyik víztározójában (Ross Barnett Reservoir (32◦26’ N, 90◦02’ W) végzett 

direkt árammérések feldolgozása is (Liu et al., 2011). A küszöbértéket meghaladó 

szenzibilis és latens hőáramok esetén a küszöbszámokat alkalmaztam, s az órás 

energiamérleget a vízbe jutó hőáram megváltoztatásán keresztül tettem lezárttá. 

Korrekciót alkalmaztam abban az esetben is, ha a FLake és az ellenállás modellek által 

számított vízbe jutó hőáram értékek között 200 W m−2-nél nagyobb különbséget 

találtunk. Ekkor a kétféle modellel számított Bowen-arány megtartásával a szenzibilis és 

a latens hőáramokat arányosan változtatva biztosítottam, hogy a két modellezett vízbe 

jutó hőáram közötti különbség ne haladja meg a 200 W m−2-es értéket. A fenti 

kritériumok alapján az egyes években az esetek 3–6%-ában kellett az adatokat 

korrigálni. 

Az eredmények validálásához összehasonlítottam a modellek által számolt havi 

párolgást 2001–2004 között, a Közép-dunántúli Vízügy Igazgatóság Balatoni Vízügyi 

Kirendeltsége által meghatározott hivatalos értékekkel. A kirendeltség 1992-től kezdve 

minden évben kiszámolta a havi és éves párolgási összegeket a Meyer-formula alapján 

(Anda and Varga, 2010). Kovács (2011) szerint a Meyer-formula igen jól közelíti 

Balaton esetében a valóságos párolgást. Ezentúl ezt a hivatalos értéket VITUKI 

módszerrel történő párolgásszámításnak fogom nevezni az egyszerűség kedvéért.  

A három különböző módszerekkel meghatározott havi párolgási értékek a 3.1. ábrán 

láthatók. 
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3.1. ábra: A Balaton havi párolgási értékei VITUKI módszerrel, ellenállás és FLake modellel számítva.  

 

A VITUKI módszerrel számított párolgás és a FLake illetve az ellenállás 

modellekkel meghatározott párolgás közötti korreláció mértéke r = 0,93 (VITUKI-

FLake), illetve r = 0,80 (VITUKI-ellenállás), ami p = 0,01-es valószínűségi szinten 

szignifikáns kapcsolatra utal. A VITUKI hivatalos havi párolási adataihoz hasonlítva a 

modellezési eredményeket az alábbi megállapításokat tehetjük. Az ellenállás modell 

nyáron inkább alulbecsli (kivéve 2001. nyara), télén pedig inkább felülbecsli a párolgást. 

Ennek magyarázata az eltérő fluxus-számítási séma mellett, hogy az ellenállás 

modellben alkalmazott siófoki vízhőmérséklet nyáron alacsonyabb, télen pedig 

magasabb, mint a FLake modellel számított – és a Keszthelyi-öbölben mérésekkel 

kalibrált (Vörös et al., 2010) – vízhőmérséklet. 

A háromféle módszerrel számított éves párolgást a 3.2. táblázatban foglaltam 

össze. A VITUKI hivatalos párolási értékeihez a FLake modell áll közelebb. Az éves 

értékekben az eltérés ±5%, míg az ellenállás modell alábecsüli az éves párolgást, az 

eltérés –5 és –21% közötti. A FLake és az ellenállás modell közötti különbség ennél 

kisebb, évi átlagban –5 és –15% közötti. 
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3.2. táblázat: Az éves párolgás 2001−2004 között VITUKI módszerrel, valamint FLake és ellenállás 

modellel számítva. 

Évek VITUKI módszer  FLake modell  Ellenállás modell  

(mm év−1) 

2001 887 892 841 

2002 922 855 725 

2003 982 938 843 

2004 778 817 728 

Átlag 892 876 784 
 

Meghatároztam a havi átlagos szenzibilis hőáram mértékét is az ellenállás és a 

FLake modellel egyaránt. A szenzibilis hőáram általában vízfelszínek felett kis érték 

(indifferenshez közeli rétegződés). A 3.2. ábra jól tükrözi, hogy a FLake modell esetében 

télen jellemzőbbek az alacsonyabb értékek, míg nyáron a magasabbak. Az ellenállás 

modell által számított értékek közül sokszor télen találjuk a nagyobbakat. A magyarázat 

itt is feltételezhetően a két modellbeni vízfelszín hőmérséklet különbségéből adódik. 

A 3.3. ábra a sugárzási egyenleg havi átlagos menetét mutatja be. A sugárzási 

egyenleg parametrizációja egy jól ismert formulával irható le (l. 2.1.1 fejezet). Az 

ellenállás és FLake modellel elvégzett számítások között minimális különbség található. 

A 3.4. ábrán az ellenállás és FLake modellel számított turbulens diffúziós 

együtthatókat tüntettem fel, melyet a 2002 júliusában végzett expedíció idejére mutatom 

be. A turbulens diffúziós együttható ismeretében meghatározható a gradiens módszer 

segítségével a kicserélődés mértéke (l. 3.2.1  alfejezet). A kétféle módszerrel számított 

értékek között a korrelációs együttható értéke r = 0,96, mely p=0,01-es szinten 

szignifikáns. 

 



Eredmények 
_____________________________________________________________________________________ 

55 
 

ápr. aug. dec. ápr. aug. dec. ápr. aug. dec. ápr. aug. dec.
0

30

60

Sz
en

zi
bi

lis
 h

õá
ra

m
 (W

 m

2 )

20012004

 Ellenállás
 Flake

 
3.2. ábra: A havi átlagos szenzibilis hőáram menete az ellenállás és a FLake modellel számítva. 
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3.3. ábra: A havi átlagos sugárzási egyenleg menete az ellenállás és a FLake modellel számítva. 
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3.4. ábra: A szenzibilis hőszállításra jellemző turbulens diffúziós együttható értékei az ellenállás és a 

FLake modellel számítva Siófokon, 2002. július 10.−25. között. 
 

A dinamikus sebesség mértékét a fenti expedíciós időszakra vonatkozóan a 

3.5. ábrán tüntettem fel. Az ábra első részében a dinamikus sebesség mértékét a 

szélsebesség függvényében mutatom be. Az ábra jól érzékelteti, hogy 7 m s−1 
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szélsebességig az egyezés nagyon jó a két modell között. Csak a nagy szélsebességek 

esetében van jelentős eltérés a dinamikus sebességek között. 
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3.5. ábra: A dinamikus sebesség értéke az ellenállás és a FLake modellel számítva a szélsebesség 

függvényében illetve az idő függvényében Siófokon 2002. július 10.−25. között. 
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Összefoglalásként megállapítható, hogy a FLake és az ellenállás modell jó 

egyezéssel számítja ki a turbulens áramokat, tehát megfelelő bemenő adatokat 

biztosítanak a gázok kicserélődésének meghatározásához is. 

 

3.2 Az ammónia kicserélődése 

 

3.2.1 Gradiens módszerrel mért kicserélődés 
 

A kicserélődés gradiens módszerrel történő meghatározását a siófoki nyári expedíció 

(2002. július 12.–25.) mérései alapján végeztem el. Az eredmények segítségével a 

kompenzációs-pont modellt validáltam. A fluxus gradiens módszerrel történő 

meghatározáshoz 2 különböző szinten történt a légköri ammónia koncentráció mérése. 

Gradiens módszerrel a fluxus a 2.39 képlet alapján számítható. A mérési szintek a 

vízfelszíntől 2,8 m és 12,3 m magasan voltak. 

Az expedíció során 24 óra helyett 3 óra volt az expozíciós idő. A mintavétel 

rövidítésére ekkor azért volt szükség, mivel a mikrometeorológiai feltételek (stabilitás, 

instabilitás) ennél hosszabb időskálán jelentősen megváltoznak, vagyis a gradiens 

módszer alkalmazása ennél hosszabb időskálán nem lehetséges.  

Az aerodinamikai ellenállás ismeretében (2.3.1. fejezet), melyet már korábban 

meghatároztam, az adott rétegre vonatkoztatott turbulens diffúziós együtthatót is meg 

lehet adni a 2.24 képlet alapján. A 3 órás mintavételi időre az órás turbulens diffúziós 

együtthatókból számított átlagos értéket vettem figyelembe. A nyári expedícióra 

számított fluxusokat a 3.6. ábra mutatja. A 3 órás átlagos fluxusok –18,9  ng m–2 s–1 és 

16,3 ng m–2 s–1 között váltakoztak. Az ábrán lévő adathiányok abból adódtak, hogy ha 

nem a tó felöl fújt a szél a mérési időszakban, nem számítottam ki a fluxusokat. 

Mivel a méréseket nem közvetlen a szabad vízfelszín fölött végeztük, kellő 

távolságban a parttól (>3000 m), meghatároztam azt a szektort, ahol nem a vízfelszín 

felől fújt a szél, hanem a partról. Ez a 68 és a 203 fok közötti tartományt jelentette. 
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3.6. ábra: A gradiens módszerrel mért ammónia fluxusok a 2002-es nyári expedíció során Siófokon.  

(Az ülepedést a negatív előjelű fluxusok jelölik.) 

 

A fluxusok irányát a 2 különböző szinten mért ammónia koncentráció 

különbségének előjele határozza meg. Ha a felső szinten mért koncentráció nagyobb, 

mint a vízpart közelében, akkor az ammónia ülepszik a tó vízébe, ellenkező esetben 

felszabadul a tóból. A negatív előjelű fluxusok adják az ülepedést. 
 

3.2.2 Kompenzációs-pont modellel meghatározott kicserélődés 
 

Az ammónia kicserélődésének meghatározását 4 éves időintervallumra, 2001 és 2004 

közötti időszakra végeztem el. A kicserélődés mértékének kiszámításához az ún. 

kompenzációs-pont modellt használtam. 

A 2.3.1. alfejezetben részletesen bemutatott összefüggés (2.40–41 egyenletek) 

segítségével meghatároztam a légköri ammónia nettó száraz fluxusát. 

A 2001. január 1. és 2002. február 29. közötti időszakban illetve 2003. március 1. 

és 2004. december 31. között a Farkasfán, illetve K-pusztán történt mérések alapján 

interpolált átlagértékeket használtam a modellezéshez. Elvégeztem a siófoki és a 

farkasfai illetve a K-pusztai méréekből számított havi átlag adatsorok összehasonlítását 

2002. március 1. és 2003. február 28. közötti időszakra, amikor Siófokon is folytak a 
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mintavételezések. Az összehasonlítási időszakban a havi átlagértékek alapján a 

korrelációra r = 0,90-et kaptam, mely a p = 0,01-es szinten szignifikáns kapcsolatot 

jelent. Az értékek összehasonlítását a 3.7. ábra mutatja. 
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3.7. ábra: A Siófokon mért és a háttérszennyezettség-mérő állomások (K-puszta, Farkasfa) alapján 

interpolált havi átlagos ammónia koncentrációk összehasonlítása 2002. március−2003. február között. 

 

A napi mérésekből számított havi átlagos ammónia koncentrációkat és 

szórásukat a 3.8. ábra szemlélteti. 
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3.8. ábra: Havi átlagos Siófokra interpolált légköri ammónia koncentrációk és szórásuk 2001−2004 között. 

 

A légköri ammónia koncentrációnak tipikus éves menete van. A nyári 

hónapokban nagyobb koncentrációkkal találkozunk, míg a téliekben kisebb értékekkel, 

összhangban a biológiai források kibocsátásának hőmérséklet-függésével. 

A kompenzációs-pont koncentráció meghatározásához szükséges volt a pH és a 

vízben oldott ammónia + ammónium koncentrációk továbbá a vízhőmérséklet ismerete. 

A székesfehérvári Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, illetve a VITUKI 

munkatársai által végzett az ammónia + ammónium koncentráció méréseket a 3.9. ábra 

mutatja. A koncentrációkat a Siófok, Balatonakali, Keszthely és Szigliget körzetében 

mérték, amelyeknek az átlagát használtam fel a számításaimhoz. 
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3.9. ábra: Az ammónia és az ammónium tömegkoncentrációjának összege (mg N l–1) az adott 

mintavételezési időpontokban, a Balaton vizében. 

 

Az 3.9. ábra szerint nincsen tipikus évi menete az ammónia + ammónium vízben 

mért koncentrációjának. 

A 3.10. ábra mutatja a pH évszakos menetét, a nyári, illetve az ősz eleji 

maximumokat, továbbá a téli, tavaszi minimumokat. A pH igen fontos paraméter, mivel 

meghatározza a vízben oldott ammónia gáz és ammóniumion arányát. 
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3.10. ábra: A víz pH-ja különböző mintavételezési időpontokban 2001−2004 között. 
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3.11. ábra: Az ammónia gáz és az ammóniumion koncentrációjának relatív aránya vízben, a pH 

függvényében az ammónia disszociációs állandójából számítva. 
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A 7-nél kisebb pH mellett (savas pH) a vízben csak ammónium létezhet, míg 

11 felett (erősen bázikus tartomány) csak ammónia fordulhat elő. A kettő közötti 

tartományban mind az ammónia mind az ammónium is létezhet, lásd 3.11. ábrát. A 

Balaton pH-ja 8,3–8,9 között váltakozott a vizsgálat években, azaz mind az ammónium 

mind az ammónia előfordult a vízben. 

Az ammónia légköri koncentrációján és a kompenzációs-ponton kívül a modell 

másik két bemenő paramétere az aerodinamikai és a határréteg ellenállás. Ezeket az 

ellenállásokat a FLake modellel illetve az Monin–Obukhov-féle hasonlósági elméletet 

használó ellenállás modellel határoztam meg (l. részletesen 2.1.4. illetve 2.1.3. 

alfejezetben). A két modell közötti különbség alapvetően a felszíni energiamérlegben 

szereplő vízbe jutó hőáram származtatásából adódik. Míg a FLake modell meghatározza 

a vízfelszín hőmérsékletét és ennek ismeretében számolja a vízbe jutó hőáramot, addig 

az ellenállás modell a vízbe jutó hőáramot maradék tagként parametrizálja. További 

különbség, hogy az univerzális függvényekben más-más szerzők által meghatározott 

konstansokat alkalmaznak. A két modell segítségével kiszámoltam az aerodinamikai és 

határréteg ellenállásokat, melyeket az egyszerűség kedvéért FLake-nek, illetve 

ellenállásnak neveztem el. Ez egyúttal képet ad a mikrometeorológiai 

modellszámításban rejlő bizonytalanságokra is, ami megjelenik a nyomanyag fluxusok 

meghatározásában is. 

A Balaton a 3.3. táblázatban feltüntetett időszakokban befagyott, ezekre nem 

számoltam ki a fluxusokat, mivel az ammónia kompenzációs-pont koncentrációja 

egyérteműen nulla, mivel a fagyott felszín meggátolja az kibocsátást. Elméletileg a jég 

felszínére történő ülepedés (adszorpció) lehetséges, melyet valószínüleg kibocsátás 

(deszorpció) követ. Ezen kívül az ammónia és salétromsav-gőz koncentrációja sokkal 

kisebb ebben az időszakban, mivel a (NH3)gáz + (HNO3)gáz ↔ (NH4NO3) átalakulás 

nagymértékben függ a léghőmérséklettől és a nedvességtől (Stelson and Seinfeld, 1982). 

Alacsony hőmérséklet és magasabb páratartalom kedvez az aeroszol részecskék 

képződésének befagyott időszakokban. Fenti okok miatt ezekben az időszakokban az 

ülepedést elhanyagolhatónak vettük. 

Az ellenállásokat viszont a teljes évre kiszámoltam. 
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3.3. táblázat: A Balaton vizének fagyási és olvadási szakaszai 2001−2004 között. 

Befagyás időpontja Olvadás időpontja 

2001. december 10. 2002. február 15. 

2002. december 23. 2003. február 20. 

2003. december 26. 2004. február 22. 

2004. december 22. 2004. december 27. 

2004. december 31. 2005. március 20. 
 

A Balaton befagyása mind a négy vizsgált évben december közepén kezdődik és 

február második feléig marad fent a jéggel való borítottság. Ez alól egyedül 2001. év 

januárja és februárja kivétel, amikor nagyon enyhe tél volt: januárban csak hajnalban 

ment nulla foka alá a hőmérséklet, így a tó vize nem fagyott be. 2004-ben pedig 

decemberben még egyszer felolvadt a jégtakaró pár napra. 

Végeztem egy szélkorrekciót is a fluxus számításkor. Mivel a part felől fújó, 

illetve a tó irányából fújó szél esetében más szélsebességek, illetve léghőmérsékletek 

jellemzőek, melyek jelentősen befolyásolják az ammónia kicserélődést, az alábbi módon 

végeztem az eredmények korrekcióját. Amikor nem vízfelszín felől fújt a szél, hanem a 

partról (68 és 203 fok közötti szektor), arra az időszakra nem számítottam ki a 

fluxusokat, viszont minden hónapban megállapítottam külön egy éjszakai és külön egy 

nappali átlagos fluxust, mellyel a hiányzó adatokat kipótoltam. Az esetek 29–31%-ában 

volt szükséges az adatpótlás. Az adatpótlással számított fluxusok 12–44%-kal 

módosították az eredményeket az interpolációs években (2001, 2003 és 2004). 2002-ben 

közel nulla volt az összegzett éves ammónia fluxus, így ebben az évben a korreckcióval 

kismértékű ülepedés helyett kibocsátást kaptunk. 

A kompenzációs-pont modellel a számított fluxusokat minden órára 

meghatároztam, melyekből a 3.12. ábrán lévő havi átlagértékeket kaptam elvégezve a 

helyes szélirány (siófoki mérések időszakában), illetve a jégmentes időszak szerinti 

szűrést. Az oszlopdiagram ábrázolja az átlagos kicserélődés mértékét. Az oszlopok 

tetején lévő „intervallum” szélei pedig a FLake és ellenállás modell eredményeit 

szemléltetik. 
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3.12. ábra: Havi átlagos modellezett ammónia fluxusok a Balaton fölött a 2001−2004 közötti 

időszakban. (Az oszlopok tetején lévő „intervallum” szélei, pedig a FLake és ellenállás modell 

eredményeit szemléltetik.) 

 

A fluxusok irányát a tó kompenzációs-pont koncentrációja és a légköri ammónia 

koncentráció aránya határozza meg. Ha a kompenzációs-pont koncentráció nagyobb, 

mint a légköri ammónia koncentráció, akkor a fluxus pozitív, a tóból ammónia szabadul 

fel. Ezzel szemben, ha az egyensúlyi koncentráció kisebb, mint a légköri koncentráció, a 

fluxus negatív, a tó elnyeli az ammóniát. A 3.12. ábrán látható menet is ennek 

ismeretében magyarázható. 2004. nyarán igen nagy kibocsátási fluxusokat kaptunk, 

mivel a tóban az ammónium + ammónia koncentráció az átlagosnál magasabb volt, 

amint azt a 3.9. ábrán is láthatjuk. Emiatt a kompenzációs-pont koncentráció értéke  

5–6 µg m−3 körül mozgott. Ez a korábbi évekhez képest jelentős változás. A különböző 

évek fluxusai, a kémiai paraméterek változásai miatt (légköri ammónia koncentráció, 

ammónium + ammónia koncentráció a vízben, a víz pH-ja) igen eltérő képet mutatnak. 
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3.2.3 A gradiens módszerrel és kompenzációs-pont modellel kapott értékek 

összehasonlítása 

 

A 2002-es nyári siófoki mérési kampány alatti időszakban, gradiens módszerrel mért 

fluxusokat hasonlítottam össze a kompenzációs-pont (FLake és ellenállás) modellek 

eredményeivel. (Ezentúl a modell a kompenzációs-pont modellt jelöli, míg a mérés 

kifejezés a gradiens módszerrel történő fluxus számítást jelenti). Természetesen a modell 

validálását csak az expedíciós időszakban végeztem el, amikor is a mérés és a 

modellezés párhuzamosan történt. 

A modell validálásához a 2002-es siófoki nyári expedíció során a gradiens 

módszerrel 3 órás időszakokra határoztam meg a fluxusokat (lásd részletesen 

3.2.1. alfejezet). Ezeket a fluxusokat összehasonlítottam a modell által ugyanerre az 

időszakra számított értékekkel. A modellezett fluxus számításakor az ammónia ún. 

kompenzációs-pont, (tulajdonképpen egyensúlyi) koncentrációjának meghatározását a 

2.3.1. alfejezetben bemutatott módszerrel számítottam, Hales and Drewes (1979) 

elmélete alapján, mely figyelembe veszi a szén-dioxid hatását az ammónia oldhatóságára 

(l. 1.4.2. és 2.3.1 pontok). A mért és modellezett fluxusok összehasonlítását a 3.13. ábrán 

láthatjuk. 

A 2. fejezetben már említettem, hogy Ayers et al. (1985), valamint Dasgupta and 

Dong (1986) laboratóriumi mérésekkel bizonyították, hogy a Hales-Drewes elmélet 

hibás, és így az ammónia oldhatósága a klasszikus Henry-törvénnyel leírható. Ezt az 

eredményt mi is ellenőriztük. Összehasonlítás céljából összevetettük a klasszikus a 

Henry-törvény alkalmazásával számított fluxusokat a gradiens módszerrel mért 

fluxusokkal (3.14. ábra). 
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3.13. ábra: A Hales–Drewes elmélettel modellezett fluxusok összehasonlítása a gradiens módszerrel 

mért fluxusokkal 2002. július 12.–25. között. 
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3.14. ábra: A Henry-törvénnyel modellezett fluxusok összehasonlítása a gradiens módszerrel  

mért fluxusokkal 2002. július 12.–25. között. 
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Az 3.14. ábra jól mutatja, hogy a Henry-törvény alkalmazásával meglehetősen 

eltérő eredményeket kaptunk a mérésekhez képest. A két különböző elmélet 

alkalmazásával kapott eredményeket a nyári mérési kampány idejére a 3.4. táblázat 

foglalja össze. 

 
3.4. táblázat: A Hales–Drewes elmélettel és a Henry-törvénnyel számított eredmények összehasonlítása a 

nyári mérési kampány idején. 

 Hales–Drewes elmélet Henry-törvény 

Vízhőmérséklet 22–29 ºC 

pH 8,65–8,72 

Cw (ammónia + ammónium) 48–58 µmol l−1 

Átlagos fluxus 2,21 ng m−2 s−1 24,35 ng m−2 s−1 

Szabadsági fok 46 

Korrelációs együttható r = 0,72 r = 0,24 

Szignifikancia szint p = 0,01 Nem szignifikáns 
 

A fenti táblázat jól tükrözi, hogy a Balaton esetében a Hales–Drewes elmélettel 

meghatározott kompenzációs-pont koncentráció jól használható a fluxusok 

számításához, mivel a gradiens módszerrel mért átlagos fluxussal (2,11 ng m−2 s−1) is jól 

egyezik a számított 2,21 ng m−2 s−1 érték és a korreláció is erős, szignifikáns kapcsolatra 

utal. Ezzel szemben ha kompenzációs-pont koncentrációt a Henry-törvényel számítjuk, 

az így kapott fluxusok átlagosan 1 nagyságrenddel nagyobb értéket adnak, és a 

korrelációs együtthatójuk alapján sincs szignifikáns kapcsolat közöttük. 

Számításaim szerint a 3.15. ábrán látható ammónia kompenzációs-pont 

(egyensúlyi) koncentrációkat kapjuk 20 oC-on, átlagos 1,61 10−6 M [NH4
+]w + [NH3]w 

vízbeli koncentrációnál, különböző pH-k mellett. A korábban feltételezett hatás, 

miszerint a vízben oldott szén-dioxid növeli az ammónia illékonyságát e szerint a 

számítás szerint nem igazolódott minden pH tartományban, mivel éppen az ellenkező 

jelenségre utaló hatást tapasztalunk magasabb pH értékeknél (pH > 8,25), azaz a CO2 

efölött inkább az ammónia oldhatóságát növeli. Az ellentmondás tehát abból adódik, 

hogy ez a hatás pH-függő. 
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3.15. ábra: A kompenzációs-pont koncentráció változása 20 oC-on különböző pH értékek mellett a  

Hales–Drewes elmélettel és a Henry-törvénnyel számítva. 

 

A 3.15. ábra jól szemlélteti, hogy a pH = 8,25 alatt a Hales–Drewes elmélettel 

számított egyensúlyi koncentrációk nagyobbak, míg e fölött a klasszikus Henry-törvény 

szerint magasabbak. Ez nyilvánvalóan annak a következménye, hogy az oldott NH3 és 

CO2 reakciójából keletkező karbaminsav alacsonyabb pH-n illékony (ammóniát visz el), 

magasabb pH-n ionjaira disszociál, mely az ammóniát oldatban tartja (illékonyságát 

csökkenti). A Balaton pH-ja a vizsgált időszakban 8,33 és 8,81 között volt, ez az oka, 

hogy ellenkező előjelű változást tapasztalunk a Hales–Drewes elméletben 

megfogalmazott jelenséghez képest, azaz a CO2 nem növeli, hanem inkább csökkenti az 

ammónia illékonyságát. 

Az elméletek közti különbségek okának kiderítésére további vizsgálatok 

szükségesek. 
 

 

3.2.4 Éves fluxusok meghatározása (2001−2004) 
 

A négyéves (2001–2004) időszakra vonatkozó évi terheléseket a FLake és az ellenállás 

modell alapján számított turbulens áramok és turbulens diffúziós együtthatók 
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felhasználásával a Hales–Drewes elmélet alkalmazásával modelleztük. Az eredmények a 

3.5. táblázatban láthatók. 

 
3.5. táblázat: Az ammónia éves kicserlélődése 2001–2004 között  

(FLake modell, ellenállás modell és ezek átlaga). 

Év Átlagos ülepedés 
(mg N m-2 év-1) 

FLake modell 
(mg N m-2 év-1) 

Ellenállás modell 
(mg N m-2 év-1) 

2001 43,2 42,6 43,8 

2002 9,27 6,01 12,5 

2003 20,4 17,3 23,4 

2004 146,9 138,0 155,9 

Átlag 54,9 51,0 58,9 
 

Mivel az éves fluxusok minden évben pozitív előjelűek, éves skálán az ammónia 

emissziója figyelhető meg. Meglehetősen változatos az ammónia emissziójának mértéke, 

nagyságrendi különbségek is jelentkezhetnek, a kémiai paraméterek évek közti 

változásával párhuzamosan. 

Az ammónia kibocsátás átlagos mértéke 2001–2004 között 54,9 mg N m-2 év-1. 

Ezt az eredményt átszámítva a tó teljes felszínére, a Balaton 2001 és 2004 között 

átlagosan évente 32,7 tonna nitrogént bocsátott ki ammónia formájában a légkörbe. 

3.3 A salétromsav ülepedése 

 

3.3.1 Gradiens módszerrel mért ülepedés 
 

A kicserélődés gradiens módszerrel történő meghatározását a 2002-es nyári expedíció során 

végeztem el, melynek segítségével validáltam az ülepedési modellt. A fluxus gradiens 

módszerrel történő meghatározáshoz a 2.39 képletet használtam. Az ammóniához 

hasonló szinteken mértük a légköri salétromsav gőz koncentrációját is. A koncentráció 

mérések az ammónia mérésekkel egy időben, ugyanazzal a mintavevővel történtek. 

Az aerodinamikai ellenállás ismeretében (2.3.1. fejezet) – melyet már korábban 

meghatároztam – az adott rétegre vonatkoztatott turbulens diffúziós együtthatót is meg 

lehet adni a 2.24 képlet alapján. A 3 órás mintavételi időre az órás turbulens diffúziós 

együtthatókból számított átlagos értéket vettem figyelembe. 
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A nyári expedíció során mért fluxusokat a 3.16. ábra mutatja. A 3 órás átlagos 

fluxusok 2,8 és –24,1 ng m–2 s–1 között váltakoztak. A 3.16. ábra azokat az 

eredményeket tartalmazza, amikor a tó felől fújt a szél. Többször előfordult, hogy a 

salétromsav koncentrációja a mintában a kimutatási határ alatt volt, így ezeket a mérési 

eredményeket kihagytuk. 
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3.16. ábra: A gradiens módszerrel mért salétromsav gőz fluxusok a siófoki nyári expedíció során. 

 

 

3.3.2 Kompenzációs-pont modellel meghatározott ülepedés 
 

A salétromsav gőz ülepedési modellje az ammónia kompenzációs-pont modellhez 

hasonló. Itt az egyetlen különbség az, hogy a salétromsav gőz kompenzációs-pont 

koncentrációja pontosan nulla lesz, mivel a salétromsav vizes oldatban a Balatonra 

jellemző pH-tartományon belül 100%-osan ionjaira disszociál. A salétromsav gőz 

fluxusát a 2.59 egyenlettel határoztam meg, amely minden esetben negatív. 

A salétromsav gőz ülepedés mértékének a meghatározását is a 2001 és 2004 

közötti időszakra végeztem el. Az ülepedés pontos mértékének meghatározásához 

szükséges volt a légköri salétromsav gőz koncentrációjának ismeretére. A napi 

mintavételezések és laboratóriumi analízisük a 2.2.1. alfejezetben részletesen kifejtett 
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módszerekkel történtek. Egy éves adatsor áll rendelkezésemre a siófoki állomásról 

(2002. március – 2003. február), a modellezett időszak (2001–2004) fennmaradó 

részében a farkasfai és a K-pusztai háttérlégszennyezettség-mérő állomások adatainak 

átlagát használtam. A 3.17. ábra mutatja a 2002. március és 2003. február közötti 

referencia időszakot, amikor összehasonlítottam a siófoki méréseket a farkasfai és K-

pusztai háttérlégszennyezettség-mérő állomások adatainak átlagával. 
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3.17. ábra: A Siófokon mért és a háttérszennyezettség-mérő állomások (K-puszta, Farkasfa) alapján 

interpolált havi átlagos salétromsav gőz koncentrációk összehasonlítása  

2002. március−2003. február között. 

 

A salétromsav gőz siófoki havi átlagos koncentrációja és a farkasfai és K-pusztai 

háttér-légszennyezettség mérő állomások adatai alapján interpolált koncentrációk közötti 

korreláció r = 0,78, ami a p = 0,01-es valószínűségi szinten szignifikáns kapcsolatra utal. 

A 3.18. ábra mutatja a havi átlagos salétromsav-gőz koncentrációkat és 

szórásukat 2001 és 2004 között.  
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3.18. ábra: Havi átlagos salétromsav gőz koncentrációk és szórásuk. 

 

A 3.18. ábrán jól kirajzolódik, hogy a salétromsav gőz légköri koncentrációjának 

nyári maximuma van, míg a minimum az ősz végére esik. Ez a jelenség annak a 

következménye, hogy az (NH3)gáz + (HNO3)gáz ↔ (NH4NO3)kond. gáz/kondenzált 

fázisátalakulással járó reakció egyensúlya a léghőmérséklet növekedésével és a 

páratartalom csökkenésével párhuzamosan a gázállapotú összetevők irányába tolódik. 

A téli magas koncentrációkat a fűtés okozta megnövekedett NO kibocsátás (NO, 

mint elsődleges szennyező a salétromsav elővegyülete) okozza, kedvezőtlen 

meteorológiai körülmények (alacsony keveredési rétegvastagság) mellett. 

Az ellenállások rendelkezésemre álltak órás időléptékben, a légköri salétromsav 

gőz koncentráció pedig napi átlagos értékkel, így a fluxusokat is l órás időlépcsőkre 

számoltam ki. Azokat az eseteket kiszűrve, amikor a szél nem a tó felöl fújt az 

ammóniához hasonlóan (l. 3.2.2. alfejezet), továbbá a jégmentes időszakok figyelembe 

vételével a modellek segítségével kiszámolt havi fluxusok menetét a 3.19. ábrán 

mutatom be. Itt a nyári félévi maximumok és a téli minimumok jellemzőek, a 

3.19. ábrán megfigyelhető január-februári magas koncentráció-értékek nem járnak 

magasabb ülepedéssel, mivel a tó gyakran befagy ebben az időszakban, ami a 

vízfelszínre történő ülepedést gátolja. Az oszlopdiagram a FLake és az ellenállás 
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modellel meghatározott ülepedési értékek átlagát mutatja, a hiba-intervallum alsó és 

felső értéke pedig a két modell közti különbséget. 
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3.19. ábra: Havi átlagos salétromsav gőz összegzett havi ülepedésének menete 2001−2004 között.  

A hiba-intervallum alsó és felső értéke a FLake és az ellenállás modell eltéréséből  

adódó különbséget szemlélteti. 

 

3.3.3 A gradiens módszerrel és a kompenzációs-pont modellel kapott értékek 

összehasonlítása 

 

Az ammóniához hasonlóan a salétromsav gőz esetében is a modellt a gradiens 

módszerrel mért fluxusokkal validáltuk. A nyári expedíció során, az ammóniához 

hasonlóan, gradiens módszerrel 3 órás időszakokra határoztam meg a fluxusokat. Ezeket 

a fluxusokat hasonlítottam össze a modell által ugyanerre az időszakra adott órás 

fluxusok 3 órás átlagával. A gradiens módszer alkalmazása során itt is csak azokat a 

háromórás mérési eredményeket vettük figyelembe, amikor a szél túlnyomóan a tó felől 

fújt. A mért és modellezett fluxusok értékeit a nyári expedícióra a 3.20. ábra mutatja. 
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3.20. ábra: Az ülepedési modellel számított salétromsav gőz fluxusok összehasonlítása a gradiens 

módszerrel mért fluxusokkal 2002. július 12.–25. között. 

 

A kompenzációs-pont modellel számított és a gradiens módszerrel mért 

salétromsav kicserélődés közötti korreláció r = 0,68, ami a p = 0,01-es valószínűségi 

szinten szignifikáns kapcsolatot jelent. 
 

3.3.4 Éves fluxusok meghatározása (2001–2004) 
 

Az ülepedési modell négy évre történő alkalmazása után az éves terhelés becslésére a 

3.6. táblázatban található eredményeket kaptuk. 
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3.6. táblázat: A salétromsav gőz éves ülepedése 2001–2004 között. 

Év Átlagos ülepedés 
(mg N m–2 év–1) 

FLake modell 
(mg N m–2 év–1) 

Ellenállás modell 
(mg N m–2 év–1) 

2001 39,5 38,3 40,6 

2002 38,3 37,8 38,9 

2003 39,9 39,7 40,0 

2004 29,0 28,5 29,4 

Átlag 36,7 36,0 37,2 
 

Meglehetősen hasonló az ülepedés mértéke ebben a négy évben. Egyedül a 2004. 

év mutat lényeges csökkenést, nyilván a többi évekhez képest alacsonyabb légköri 

koncentrációk miatt (3.18. ábra). 

A salétromsav gőz száraz ülepedéséből a tó felszínére jutó éves átlagos terhelés 

mértéke 36,7 mg N m–2 év–1. Ezt az eredményt átszámítva a tó teljes felszínére, 2001 és 

2004 között átlagosan évente 21,8 tonna nitrogén ülepedett salétromsav formájában a 

tóba. 

 

3.4 Az aeroszol részecskék száraz ülepedése 

 

A nitrogéntartalmú aeroszol részecskék közül az ammónium és a nitrát éves fluxusát 

határoztam meg 4 évre vonatkozóan. A gázokhoz hasonlóképpen itt is csak 2002. 

március és 2003. február közötti időszakban történtek napi átlagos koncentráció-mérések 

Siófokon. A helyszíni mintavételezések hiányában a K-pusztán illetve Farkasfán végzett 

mérések átlagát használtam. A 3.21. ábrán a nitrát, míg a 3.22. ábrán az ammónium 

tartalmú aeroszol részecskék 2002. márciusa és 2003. februárja között mért havi átlagos 

koncentráció értékei vannak összehasonlítva a Siófokon mért, illetve a K-puszta és 

Farkasfa átlagából interpolált értékekkel. 
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3.21. ábra: A Siófokon mért és a háttérszennyezettség-mérő állomások (K-puszta, Farkasfa) alapján 

interpolált havi átlagos nitrát koncentrációk összehasonlítása 2002. március−2003. február között. 
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3.22. ábra: A Siófokon mért és a háttérszennyezettség-mérő állomások (K-puszta, Farkasfa) alapján 

interpolált havi átlagos ammónium koncentrációk összehasonlítása 2002. március−2003. február 

között. 

 

A korreláció mértéke nitrát esetében r = 0,91, ammóniumra pedig r = 0,96, azaz 

mindkét kapcsolat a p = 0,01-es szignifikancia szinten szignifikáns. Fenti statisztikai 
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vizsgálatok alapján interpolálhatjuk a K-pusztai és farkasfai adatokat Siófokra a hiányzó 

időszakban. 

A 3.23. ábrán és a 3.24. ábrán a havi átlagos nitrát és ammónium koncentrációk, 

valamint a mért adatok szórásai szerepelnek. 
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3.23. ábra: Havi átlagos nitrát koncentrációk és szórásuk Siófokon, illetve Siófokra adaptálva 

2001−2004 között. 
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3.24. ábra: Havi átlagos ammónium koncentrációk és szórásuk Siófokon, illetve Siófokra adaptálva 

2001−2004 között. 
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Az ammónium-nitrát nyáron, magas hőmérsékleten és alacsony páratartam 

mellett, a 3.3.2. pontban említettekkel összhangban salétromsavvá, illetve ammóniává 

disszociál, ezért ebben az időszakban alacsonyabb ammónium és nitrát koncentrációk a 

jellemzőek. Télen, azaz alacsony hőmérséklet és magas páratartam mellett stabilabb az 

ammónium-nitrát, így magasabb az ammónium- és a nitrátion légköri koncentrációja. 

Minden évben megfigyelhető a fenti folyamatok következtében a téli maximum és nyári 

minimum. A nitrát koncentrációk havi átlagai körülbelül feleakkorák, mint az 

ammóniumé, mivel az ammónium egy része ammónium-szulfát, vagy ammónium-

hidrogénszulfát formájában is létezik. 
 

3.4.1 Modell eredmények 
 

Az aeroszol részecskék ülepedését a 2.4.2. alfejezetben részletesen bemutatott módszerrel 

számítottam. Az ülepedési sebességeket a részecskék mérete határozza meg, nem pedig a 

felszíni sajátosságok, mint a gázok esetén. A nitrát és az ammónium részecskék 

méreteloszlását évszakos átlagokkal vettem figyelembe Mészáros et al. (1997) tanulmánya 

alapján. Az adott részecskemérethez tartozó ülepedési sebességeket Slinn and Slinn (1980) 

tanulmányából származtattam. Számításaimhoz az említett szerzők higroszkópikus 

részecskékre vonatkozó, elméletileg meghatározott értékeit használtam, 5 m s–1 átlagos 

szélsebesség és 99% felszín közeli relatív nedvesség esetére (Kugler and Horváth, 2004).  

A 3.7. táblázatban találhatók az ammónium és a nitrát esetében a nyári továbbá a téli 

átlagos részecske-átmérőhöz tartozó ülepedési sebességek. 

 
3.7. táblázat: Adott mérteloszláshoz tartozó ülepedési sebességek és szezonális változásuk. 

Nyári félév: április-szeptember, téli félév: október-március. 

 Átlagos átmérő (μm) 
Mészáros et al. (1997) 

szerint 

Ülepedési sebesség (cm s–1) 
Slinn and Slinn (1980) 

szerint 

Nitrát nyári félév 1,5 0,100 

Nitrát téli félév 0,8 0,029 

Ammónium nyári félév 0,6 0,016 

Ammónium téli félév 0,8 0,029 

 
 



Eredmények 
_____________________________________________________________________________________ 

81 
 

3.4.2 Teljes éves mérleg ammónium- és nitrátionra 
 

A 2001 és 2004 közötti teljes nitrát ülepedés éves mértékét a 3.8. táblázat tartalmazza. 

 
3.8. táblázat: A nitrát ülepedés éves mértéke. 

Év 
Nitrát ülepedés 

(mg NO3
− m−2 év−1) (mg N m−2 év−1) 

2001 30,8 6,95 

2002 34,3 7,75 

2003 35,3 7,97 

2004 30,6 6,91 

Átlag 32,8 7,40 
 

A 3.8. táblázat jól tükrözi, hogy az ülepedés éves mértéke nem nagyon 

változékony, átlagosan 7,40 mg N m–2 év–1 a négy év átlagában. Az átlagos nitrát 

ülepedés a teljes vízfelszínre 4,40 t N év−1. 

A 2001 és 2004 közötti ammónium ülepedés éves mértékét a 3.9. táblázat 

mutatja. 

 
3.9. táblázat: Az ammónium ülepedés éves mértéke. 

Év Ammónium ülepedés 

(mg NH4
+ m−2 év−1) (mg N m−2 év−1) 

2001 13,0 10,1 

2002 13,1 10,2 

2003 14,8 11,5 

2004 10,5 8,17 

Átlag 12,9 10,0 
 

A 3.9. táblázat szerint az ammónium éves ülepedése a többi évhez képest 

alacsony mértékű volt 2004-ben, mivel a légköri koncentrációk átlaga is alacsonyabb 

volt. Az éves átlagos ammónium ülepedés 10,0 mg N m−2 év−1 a négy év átlagában.  

A teljes vízfelszínre pedig 5,95 t N év−1 az átlagos ammónium ülepedés. 
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Összességében a nitrogéntartalmú aeroszol részecskék átlagos száraz ülepedése 

17,4 mg N m−2, míg a teljes vízfelszínre vonatkozó mértéke 10,4 t N. Összehasonlítva a 

gázok száraz fluxusával az aeroszol részecskék száraz ülepedése hasonló nagyságrendű. 

 

3.5 A nedves ülepedés meghatározása 
 

A 2.5. pontban leírt módszerrel mért és számított nitrátion havi nedves ülepedésének 

mértéke 2001 és 2004 között a 3.10. táblázatban található. 

 
3.10. táblázat: A nitrátion nedves ülepedése Siófokon. 

Nitrát ülepedés 
(mg N m−2 hó−1) 

2001 2002 2003 2004 

Január 23,3 19,7 63,7 21,7 

Február 8,5 42,9 27,8 30,9 

Március 49,7 35,7 12,3 34,6 

Április 28,3 114,4 29,8 49,8 

Május 45,3 70,8 45,4 20,2 

Június 91,7 21,6 21,2 59,5 

Július 62,4 75,6 99,8 42,6 

Augusztus 69,1 87,5 40,2 30,2 

Szeptember 90,4 85,1 21,1 28,2 

Október 17,8 124,4 41,4 21,2 

November 52,3 33,1 7,9 3,1 

December 28,4 26,5 26,3 17,1 

Összeg (mg N m−2 év−1) 567 737 437 359 
 

A következő 3.11. táblázatban látható az ammóniumion nedves ülepedésének 

havi mértéke és éves összege. 
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3.11. táblázat: Az ammóniumion nedves ülepedése Siófokon. 

Ammónium ülepedés 
(mg N m−2 hó−1) 

2001 2002 2003 2004 

Január 12,8 1,3 8,7 7,3 

Február 7,1 15,5 0,6 26,3 

Március 1,9 2,0 0,1 31,3 

Április 9,1 0,9 45,8 69,5 

Május 0,2 0,9 7,1 3,1 

Június 1,3 0,6 0,5 67,0 

Július 16,1 0,7 35,4 17,4 

Augusztus 43,4 14,7 53,3 11,2 

Szeptember 39,3 42,3 30,1 24,0 

Október 17,9 9,4 23,2 0,3 

November 11,8 9,2 6,3 0,4 

December 3,7 10,3 16,1 5,5 

Összeg (mg N m−2 év−1) 165 108 227 263 
 

A nitrátion átlagos nedves ülepedése (2001–2004) 525 mg N m−2, míg az 

ammóniumioné 191 mg N m−2. Érdemes megjegyezni, hogy a száraz ülepedéssel 

ellentétben itt a nitrátion nedves ülepedése lényegesen nagyobb mértékű. 

Összesítve a két nitrogéntartalmú ion nedves ülepedését és a havi csapadék 

mennyiségeket a 3.12. táblázatban láthatjuk. 
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3.12. táblázat: A nitrát és az ammóniumion nedves ülepedésének (D: mg N m−2 hó−1) és a csapadék 

mennyiségének (p: L m−2 hó−1) havi értékei Siófokon. 

 
2001 2002 2003 2004  

D p D p D p D p 

Január 36,1 48,7 21,0 3,2 72,4 48,2 29,1 38,4 

Február 15,7 8,2 58,4 17,4 28,5 25,1 57,3 42,1 

Március 51,6 66,9 37,7 11,0 12,3 3,5 65,9 68,8 

Április 37,3 19,2 115,3 57,3 75,6 11,3 119,4 105,9 

Május 45,4 12,9 71,7 60,3 52,5 44,0 23,2 18,3 

Június 93,0 33,0 22,2 12,8 21,7 7,5 126,5 116,3 

Július 78,5 47,4 76,2 31,3 135,2 51,8 60,0 25,4 

Augusztus 112,5 51,9 102,2 105,0 93,6 45,8 41,4 18,8 

Szeptember 129,6 104,5 127,4 63,8 51,3 30,6 52,2 25,5 

Október 35,7 4,1 133,8 68,8 64,6 72,6 21,5 69,6 

November 64,1 30,9 42,3 30,3 14,2 30,8 3,5 46,3 

December 32,1 23,6 36,8 42,5 42,4 42,5 22,6 39,9 

Összeg 732 451 845 504 664 414 622 615 
 

2001 és 2004 között a nitrát- és az ammóniumionok nedves ülepedésének 

mértéke átlagban 716 mg N m−2 év−1, az egész tó felszínére vonatkoztatva 426 t N év−1. 
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4 Összefoglaló, következtetések 

 

Vizsgálataim célja a Balatont érő teljes nitrogénterhelés meghatározása volt a 2001 és 

2004 közötti időszakra vonatkozóan, különösen azon komponensek (gázok, részecskék 

száraz ülepedése) pontosabb tanulmányozása alapján, amelyek eddig (mérések 

hiányában) csak becsléssel lettek figyelembe véve. Ezen vizsgálatok eredményei 

azonban napjainkra is érvényesek, mivel sem a redukált, sem az oxidált 

nitrogénvegyületek háttér-koncentrációja nem változott lényegesen azóta (Móring and 

Horváth, 2014). 

A foszfor és a nitrogén a legfontosabb tápanyagok közé tartozik, amelyek a 

Balaton eutrofizációjának meghatározó elemei. Jolánkai és Bíró (2005) által 

meghatározott tápanyagmérleg szerint a Balatont érő foszforterhelés egy nagyságrenddel 

kisebb, mint a nitrogéné a fenti időszakban (20:1 körül ingadozik a vizsgált évek 

függvényében). Az optimális arány 16:1 a nitrogén javára, ha ez az arány 10:1-re 

változik, akkor nitrogén hiány, ha 20:1-re változik, akkor pedig foszfor hiány lép fel az 

ökológiai rendszerben (UNEP, 1999). 

Mivel a különböző forrásokból származó terhelés közül a légköri terhelés az 

egyik legjelentősebb forrás és 1996-tól kezdve az említett tanulmány csak becsléseket 

tartalmaz a terhelés meghatározásakor, ezért vállalkoztam egy pontosabb mérleg 

elkészítésére. Annak ellenére, hogy állóvizeink esetében a limitáló tényező általában a 

foszfor, a Balatonnál a tó tápanyagellátásában, és a vízminőség állapotának 

befolyásolásában a légköri nitrogénterhelésnek is alapvető szerepe van. 

Vizsgáltam a nitrogénvegyületek háromféle kicserélődési mechanizmusának 

hatását, mégpedig egyrészt a nedves ülepedést (kimosódás), másrészt a gázok turbulens 

(ammónia esetében kétirányú) fluxusát, az aeroszol részecskék esetében pedig a 

turbulens és a gravitációs száraz ülepedés mértékét. 

A nedves ülepedést a nitrát- és ammóniumionok csapadékvízben mért 

koncentrációjának és a csapadék mennyiségének szorzatából számítottam.  

A gázok száraz fluxusának becsléséhez szükséges turbulens áramok 

származtatásához felhasználtam a Monin–Obukhov-féle hasonlósági elméleten alapuló 

ellenállás modellt és a FLake nevű tó-modellt, mely képes nagy pontossággal 

meghatározni a sekély tavak hőmérsékleti profilját és kiszámítani a turbulens áramokat. 

Mindkét modellből kapott turbulens áramokat felhasználtam az ammónia 
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kicserélődésére vonatkozó kompenzációs-pont modellhez, továbbá a salétromsav gőz 

ülepedésének modellezéséhez. Az ammónia és salétromsav gőz fluxusokat 2001 és 2004 

közötti évekre határoztam meg. 

A FLake, illetve az ún. ellenállás-modell által kiszámított turbulens áramok közül 

a latens hőáramot emelem ki. A Közép-dunántúli Vízügy Igazgatóság Balatoni Vízügyi 

Kirendeltsége 1992-től kezdve minden évben kiszámolta Meyer-formula alapján a havi 

párolgás mértékét. Ezt az adatot össze tudtam hasonlítani a modellek által meghatározott 

eredményekkel. A Meyer-formula alapján számított tó-párolgás és a FLake továbbá az 

ellenállás modellekkel meghatározott párolgás közötti korreláció mértékére r = 0,93 és 

r = 0,80-at kaptam, ami p = 0,01-es valószínűségi szinten is szignifikáns kapcsolatra 

utal. 

A kompenzációs-pont modellt validáltam egy nyári expedíció (2002. július 12.–

25.) gradiens módszerrel végrehajtott mérési sorozata alapján. Erre az időszakra a 

mérésen és a modellezésen alapulő módszerekkel is kiszámítottam a fluxusokat és 

összehasonlítottam őket. Az ammóniánál a korreláció r = 0,72-nek adódott, amely 

p = 0,01-es szinten szignifikáns kapcsolatot jelent. Salétromsav gőznél ez r = 0,68 volt, 

amely szintén a p = 0,01-es szinten szignifikáns. 

Az aeroszol részecskék száraz ülepedését az ún. „inferential” módszerrel 

becsültem. A száraz ülepedést a nitrát, illetve ammóniumtartalmú részecskék adott 

mérettartományához tartozó ülepedési sebességek és a koncentráció szorzata adja meg. 

Az aeroszol részecskék esetében a fluxus egyirányú, azaz csak ülepedés képzelhető el. 

2001 és 2004 között a Balaton felszínére vonatkozó teljes nitrogénmérleg a 

4.1. táblázat szerint alakul. 
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4.1. táblázat: A Balatont érő légköri nitrogénterhelés (a negatív értékek ülepedést, a pozitív értékek 

kibocsátást jelölnek) 

Kicserélődési forma 
2001 2002 2003 2004 Átlag 

(mg N m−2 év−1) 

NH3 gáz fluxus 43,2 9,27 20,4 146,9 54,9 

HNO3 gőz száraz 
ülepedés −39,5 −38,3 −39,9 −29,0 −36,7 

NO2 gáz száraz 
ülepedés* −25,0 −25,0 −25,0 −25,0 −25,0 

NH4
+ nedves ülepedés −165 −108 −227 −263 −191 

NO3
− nedves ülepedés −567 −737 −437 −359 −525 

NH4
+ részecske száraz 

ülepedés −10,1 −10,2 −11,5 −8,17 −10,0 

NO3
− részecske száraz 

ülepedés −6,95 −7,75 −7,97 −6,91 −7,40 

Összesen  −770 −917 −728 −544 −740 
*: korábbi mérések alapján becsült adat 

 

A nitrogénvegyületek Balaton és a légkör közti kicserélődésének vizsgálata alapján a 

tavat 2001–2004 között átlagosan 440 t N év–1 nitrogénterhelés érte. Jolánkai és Bíró 

(2005) alapján a tápanyag terhelési mérlegben a légköri nitrogénterhelésre 1448 t N év–1 

értéket becsült. Itt hangsúlyozni kell, hogy Jolánkai és Bíró, (2005) becsléséhez nem 

álltak rendelkezésre a Balaton fölött végzett száraz ülepedés adatok, ezeket a 

szárazföldek fölött mért értékekkel vették figyelembe. Ehhez képest a mi vízfelszínre 

vonatkozó ülepedés adatink jóval kisebb terhelést mutatnak. 

A nitrogénterhelésben elsősorban a nedves ülepedés dominál, annak mintegy 

96%-át teszi ki, ellentétben az alacsony és magas vegetációval borított felszínekkel, ahol 

a száraz ülepedés mértéke jóval meghaladja a nedvesét Magyarországon (Kugler et al., 

2008). Ennek fő oka nyilvánvalóan a vízi és szárazföldi felszínek karakterisztikái 

(érdesség) közti különbség. Ezen okok miatt sem a gázok, sem az ammónium és a nitrát 

részecskék száraz ülepedése sem számottevő. 

A Balaton vizének pH-ja abba a tartományba esik (pH = 8,3–8,9), melyben az 

oldott ammónia gáz és az ammóniumion egyaránt létezik. Ez lehetővé teszi, mind az 

ammónia ülepedését, mind a felszabadulását a tó vizéből. Mivel a víz fizikai és kémiai 

paraméterei által megszabott kompenzációs-pont koncentráció vizsgálataink során hol 
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kisebb, hol nagyobb volt, mint az aktuális légköri koncentráció, az ammónia fluxusa 

kétirányú. A nettó fluxus a négy év átlagában 32,7 t N év−1 kibocsátást mutat, ami nem 

elhanyagolható, de nem is domináns mennyiség a nitrogénmérlegben. A salétromsav gőz 

fluxusa pedig −21,8 t N év−1 (ülepedés). 

Mivel az ammónia nettó fluxusát többek között a víz ammónia +ammónium és a 

levegő ammónia koncentrációja szabja meg, a Balatont érő nagyobb nitrogénterhelés 

esetén a kompenzációs-pont koncentráció is megnő, ami az ammónia kibocsátás 

megnövekedésével jár. Ez egy negatív visszacsatolás szerű folyamat, ami a 

nitrogénterhelés hatását tompíthatja. Nagyságrendnyi terhelésnövekedés nagyságrendnyi 

kibocsátás növekedéssel járhat a leírt egyensúlyi egyenletek szerint. Nitrogénhiány 

esetén pedig a víz alacsony ammónia/ammónium tartalma miatt csökken a 

kompenzációs-pont koncentráció, ami a fluxus előjelének megfordulásával jár, azaz a tó 

a levegőből veszi fel a szükséges nitrogént. Ez az egyik oka lehet annak a ténynek, hogy 

a Balaton eutrofizációja foszfor limitált.  

A vízben oldott szén-dioxid hatásáról az ammónia oldhatóságára, megoszlanak a 

vélemények. Korábbi vizsgálatok szerint az ammónia oldhatósága csökken (illékonysága 

megnő) a CO2 hatására, melyre Lau and Charlson (1977) és Hales and Drewes (1979) 

mutattak rá. Korábbi balatoni mérések is megerősítették ezt a hatást (Horváth, 1982). 

Ezt az elméletet később más kutatások, laboratóriumi vizsgálatok alapján cáfolták (Ayers 

et al., 1985; valamint Dasgupta and Dong, 1986). 

Amint a 3. fejezetben láthattuk, vizsgálataim szerint a gradiens módszerrel mért 

ammónia fluxus és a klasszikus Henry-törvény alapján modellezett fluxusok közt nincs 

szignifikáns korreláció és az értékek között egy nagyságrendnyi különbség van. 

Ellentétben a CO2 hatását figyelembe vevő Hales–Drewes elmélettel, mely szignifikáns 

korrelációt ad és a modellezett, illetve a mért átlagértékek is megegyeznek. A CO2 

hatása számításaim szerint pH-függő, pH = 8,25 alatt csökkenti, e fölött növeli az 

ammónia oldhatóságát. Ez nyilvánvalóan annak a következménye, hogy az oldott NH3 

és CO2 reakciójából keletkező karbaminsav alacsonyabb pH-n illékony (ammóniát visz 

el), magasabb pH-n ionjaira disszociál, mely az ammóniát oldatban tartja (illékonyságát 

csökkenti). Ez a probléma további vizsgálatokat igényel, ami meghaladja e disszertáció 

kereteit. 
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Köszönettel tartozom témavezetőimnek, dr. Weidinger Tamás egyetemi docensnek, 

hogy a doktori folyamat során végigkísérte a munkámat és lehetőséget biztosított a 

mikrometeorológia tudományág minél részletesebb megismeréséhez. 

Hálás vagyok másik témavezetőmnek dr. Horváth Lászlónak az Országos 

Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott vezető főtanácsosának is a támogatásáért és a sok 

hasznos szakmai tanácsáért. László segítségével ismerkedtem meg a terepi 

mintavételezés nehézségeivel és a levegőkémia rejtelmeivel. 

Szeretnék továbbá köszönetet mondani Vörös Miklósnak az Országos 

Meteorológiai Szolgálat volt munkatársának, aki segített a FLake modell adaptálásában 

és a kezdeti modellbeállítások meghatározásában. 

Szintén köszönettel tartozom Ács Ferencnek, akitől az ellenállás modell 

alapverzióját megkaptam. 

Köszönetet mondok a Meteorológiai Tanszék vezetőjének dr. Bartholy Juditnak 

is, amiért lehetővé tette számomra, hogy a fenti kutatási témával megfelelő szakmai 

háttérrel és infrastrukturális ellátottsággal dogozhassam. 

Utolsóként, de nem utolsó sorban köszönöm az Országos Meteorológiai 

Szolgálat Levegőkörnyezet-elemző Osztályának és a Siófoki Obszervatórium 

munkatársainak a mintavételezések és mérések során nyújtott odaadó segítséget. 

Munkám szorosan kapcsolódott az OTKA K-46824 A nitrogénvegyületek 

kicserélődésének vizsgálata a Balaton és a légkör között c. projekthez és az „Európai 

Léptékkel a Tudásért. ELTE” című a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR pályázathoz. 
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