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1. Bevezetés 

 

Az időjárás jelentős hatást gyakorol mindennapi életünkre, míg az éghajlat nagyobb 

időtávlatokat és összefüggéseket tekintve befolyásolja életkörülményeinket. Mára már 

nyilvánvaló, hogy a jelenleg zajló, antropogén eredetű klímaváltozás nem csupán 

magasabb hőmérsékleti értékekkel jár: az extrém időjárási helyzetek (például tartós 

hőhullámok, aszályos időszakok, intenzív csapadéktevékenységek) is gyakrabban 

fordulnak elő (IPCC, 2012, 2013), amelyek komoly természeti-, környezeti- és gazdasági 

károkat okozhatnak. Ha előre felkészülünk ezekre az extrém éghajlati eseményekre, akkor 

– ha teljesen elkerülni nem is tudjuk, de – képesek lehetünk mérsékelni az esetleges 

veszteségeket (Sivakumar & Stefanski, 2009; IPCC, 2012; Anwar et al., 2013; Trenberth et 

al., 2016; McBean, 2017). Az új viszonyoknak megfelelő alkalmazkodási stratégiákat 

azonban csak a várható változások ismeretében dolgozhatjuk ki. Így a felkészüléshez 

hozzátartozik egyrészt a múltban bekövetkezett extrémumok tapasztalatainak 

felhasználása, másrészt a jövőben várható tendenciák minél pontosabb becslése. Éppen 

ezért napjainkra egyre világosabb, hogy a múltbeli idősorok értékelése és a jövőben 

valószínűsíthető éghajlatváltozás elemzése, valamint különböző hatásvizsgálatok 

(mezőgazdaság, hidrológia, városi környezet, ökológia, energiaellátás, egészségügy, 

turizmus) elvégzése alapvető fontossággal bír a jövő társadalmának tervezéséhez. 

A doktori kutatás célja az éghajlatváltozás hidrológiai hatásainak vizsgálata korszerű, 

integrált modell alapú módszerekkel. A kutatás keretében egy regionális klímamodell és 

egy osztott hidrológiai modell megfelelő összehangolása által elemeztük a lehulló 

csapadék, valamint a klímaváltozás lefolyásra gyakorolt hatását. A téma fontosságát 

alátámasztja, hogy a víz – közvetve vagy közvetlenül – kisebb-nagyobb mértékben minden 

emberi tevékenységet befolyásol: az olyan jelentős tényezőktől kezdve, mint például az 

agrárgazdaság, az olyan egyszerű esetekig, mint egy-egy szabadtéri elfoglaltság. A 

csapadék tehát egy kiemelten fontos meteorológiai változó, hiszen hatással van a felszíni 

és a felszín alatti vízkészlet mennyiségére (amely ivó-, öntöző- és ipari vízként szolgálhat), 

meghatározhatja egy adott terület természetes élővilágát és az ott folytatott mezőgazdasági 

tevékenységet, továbbá befolyásolhatja egy-egy régió energiaellátását is. Ugyanakkor a 

csapadék az egyik legváltozékonyabb meteorológiai elem: jól mutatja rendkívüli 

változékonyságát például az, hogy a csapadékösszeg globálisan növekedő tendenciájának 

ellenére 2015 volt az egyik legszárazabb év (Blunden & Arndt, 2016), vagy az, hogy 
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Magyarországon 1901 óta a legcsapadékosabb év 2010 (Móring, 2011), a legszárazabb 

pedig rögtön a rákövetkező, 2011 volt (Móring, 2012). A kutatás során a múltra és a jövőre 

egyaránt átfogó és részletes elemzéseket készítünk referencia adatbázis, illetve regionális 

klímamodell-szimulációk felhasználásával. A jövőre vonatkozó eredmények elemzésénél 

külön hangsúlyt kapott a várható változások bizonytalanságának érzékeltetése. 

Közismert, hogy a lehullott csapadék folyamatok láncolatát indítja el: a légkörből a 

felszínre hulló víz egy része a felszínen lefolyik, más része a talajba kerülve táplálhatja a 

növényeket, illetve a talajvíz részévé válva tározódik, vagy további lefolyást képez. A 

csapadék kiemelten fontos, különböző folyamatokban betöltött lényeges szerepe okán a 

csapadéktendenciák elemzésén túlmenően az éghajlatváltozás hidrológiai 

következményeire is becsléseket készítünk egy kisebb vízgyűjtő területre, a Felső-Tisza-

vidékre. Az árvizek kialakulása egy összetett folyamat, amely a vízgyűjtő karakterisztikáin 

túl függ többek között az árhullámot kiváltó csapadék intenzitásától, időtartamától és 

mennyiségétől, az esetleges hóban tárolt vízkészlettől és/vagy egy megelőző 

csapadékeseménytől, valamint a folyómeder tulajdonságaitól is (Rojas et al., 2011). Ebből 

adódik, hogy a csapadék átlagos változásából, vagy a csapadékmaximumokból (PMP
1
) 

nem tudunk egyértelmű megállapításokat tenni a hidrológiai következményekre 

vonatkozóan. A hatáselemzések reális kiértékelhetősége szempontjából éppen ezért 

találtuk szükségesnek magukat a hidrológiai folyamatokat is kellő részletességgel 

modellezni, egy külön erre a célra kifejlesztett térben és paramétereiben is osztott 

hidrológiai modell alkalmazásával. Ugyan a hidrológiai modellel több vízgazdálkodási 

paraméter is vizsgálható, kutatásunkban vízgazdálkodási szempontból az egyik 

legfontosabb tényező, a lefolyás elemzését tűztük ki célul, amely jelentős szerepet játszik 

az árvizek, ún. flash flood-ok (villámárvizek), belvizek, energiatermelés, hajózhatóság, 

öntözés, ipari/mezőgazdasági/ivó-vízkivételek, stb., esetében is. Mivel a lefolyás mindkét 

szélsőséges megjelenése (mind túlságosan alacsony, mind magas értékei) jelentős károkat 

eredményezhet, a különböző felhasználók számára és nemzetgazdálkodási aspektusból 

egyaránt kiemelt fontosságú paraméter. Például a 2010-es hazai kiadós esőzések okozta 

árvizek a Bodrog, Sajó, Hernád és Bódva folyón több mint 10 milliárd forintos védekezési 

és helyreállítási költséggel jártak (KSH, 2011). A 2012-es aszály pedig a mezőgazdaságra 

hatott kedvezőtlenül: a KSH (2013) éves összesítése szerint az átlagosnál 24%-kal volt 

kevesebb a gabonatermés, és 20%-kal volt kevesebb a napraforgó-, illetve szőlő-termelés. 

                                                           
1
 PMP: Probable Maximum Precipitation (Valószínűsíthetően maximális csapadék) 



6 

 

A felszíni lefolyás (mint a lefolyás része) továbbá jelentős hatást gyakorol a 

talajvízkészletre, hiszen a felszínről szivárog be a víz a talajba, ahonnan aztán a növényzet 

nedvességhez jut – ami mind a természetes vegetáció, mind a mezőgazdasági termények 

szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Ezáltal pedig az evapotranszspiráció 

folyamatában is szerephez jut, amely aztán visszahat a felhőképződésre. Így tehát, mivel a 

doktori munka keretén túlmutatna a teljes hidrológiai ciklus részletes vizsgálata, 

kutatásunkban a legfontosabb folyamatra, a lefolyásra fókuszáltunk a csapadéktendenciák 

elemzése mellett. 

A disszertáció 1. fejezetében a globális és regionális csapadéktendenciák és 

csapadékextrémumok
2
 múltbéli alakulását, majd azok jövőre vonatkozó becsléseit és a 

hidrológiai hatásvizsgálatokat tekintjük át a szakirodalom alapján. A 2. fejezetben az 

elemzésekhez használt adatbázisokat és modelleket jellemezzük. A 3. fejezetben a kutatás 

lépéseit és az alkalmazott módszereket foglaljuk össze. Ezek után rátérünk eredményeink 

bemutatására. A 4. fejezetben a csapadéktendenciákra és csapadékindexekre vonatkozó 

becsléseinket ismertetjük, kiemelve a validációs eredményeket, a jövőre valószínűsíthető 

átlagos változásokat, valamint azok bizonytalanságát. Az 5. fejezetben pedig rátérünk az 

éghajlatváltozás lefolyásra gyakorolt hatására, amelyet a Felső-Tisza vízgyűjtőre 

vonatkozó szimulációink alapján mutatunk be. Végezetül összefoglaljuk a kutatást és 

annak legfontosabb megállapításait, következtetéseit. 

 

1.1. A csapadék és csapadékextrémumok globális és regionális tendenciái a 

múltban 

 

Az elmúlt években egyre több jel mutat arra, hogy Földünk legtöbb térségében a 

csapadékextrémumok gyakoribbá váltak (IPCC, 2012). A XX. század során a kontinensek 

éves csapadékmennyisége (az Antarktisz kivételével) a felszíni és műholdas mérések 

alapján kb. 9 mm-rel nőtt meg, amely elhanyagolható az évközi változékonysághoz képest, 

ezért nem tekinthetjük kifejezett trendnek. A Föld különböző térségeiben jelentős területi 

eltérések figyelhetők meg a csapadékmennyiség változásának tendenciájában, annak 

előjelében. Általánosságban elmondható, hogy a nedves tartamok
3
 hosszabbak lettek a 

                                                           
2
 A dolgozatban csapadékextrémum alatt az extrém nagy csapadékot jelentő eseményeket értjük. 

3
 A nedves (száraz) tartamok alatt az egybefüggő, egymást követő csapadékos (csapadékmentes) napokat 

értjük. Az angol szakirodalomban ezt nevezik wet (dry) spellnek. 
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múlt század alatt, valamint, hogy a teljes csapadékösszeg nagyobb hányada volt extrém 

eseményhez köthető, mint a korábbi évtizedekben. 

A regionális változásokban jelentkező eltérések hátterében számos tényező szerephez 

juthat, például: (i) a csapadékmennyiség rendkívüli változékonysága, (ii) a melegedés 

következtében intenzívebbé váló hidrológiai ciklus hatására a szélsőségek intenzitásának 

és amplitúdójának esetleges növekedése, (iii) a cirkulációs viszonyok átrendeződése, a 

Hadley-cella kiszélesedése, a mérsékeltövi ciklonpályák eltolódása. Ezen bizonytalanságok 

miatt fontos, hogy részletesen elemezzük a rendelkezésünkre álló múltbeli mért idősorokat, 

s a jövőre vonatkozó modellszimulációkat, s ne csak az éves átlagokat tekintsük, hanem 

finomabb tér- és időbeli bontásban is megismerjük a változásokat. 

A legtöbb területen csapadéknövekedés volt tapasztalható a XX. században, de 

bizonyos régiókban, például a trópusi Afrikában vagy Dél-Amerika nyugati részén 

csökkenést figyeltek meg (New et al., 2001). Az egyes kontinensekre vonatkozó 

elemzésekből csak néhány példát említünk a következőkben. 

 

 Az USA-ban 1901 és 2015 között a csapadék növekedését figyelték meg a 

délnyugati területek kivételével, ahol viszont kifejezett csökkenés volt tapasztalható 

(NOAA, 2016). Ugyanakkor, a XX. század végére (az 1920–30-as évekhez képest) 

gyakoribbak lettek az extrém csapadékesemények (Kunkel, 2003). 

 A XX. század második felében Dél-Amerikában is növekedés volt detektálható az 

éves csapadékösszegben, különösen a melegebb félévben (Barros et al., 2008); 

Brazíliában elsősorban a január és március közötti időszakban emelkedett a csapadékos 

napok száma és a csapadék mennyisége, valamint a század utolsó évtizedében az extrém 

események is gyakoribbá váltak (Liebmann et al., 2004). 

 Az 1970-es évek óta Ausztrália északnyugati részén a csapadék növekedését, míg a 

keleti partokon annak szignifikáns csökkenését figyelték meg nyáron. Az extrémumok 

esetén hasonló területi elkülönülés (nyugaton növekedés, keleten csökkenés) volt 

megfigyelhető a kontinensen (Taschetto & England, 2009). 

 Ázsiában is térbeli változékonysággal jellemezhető a tapasztalt változás: északon 

gyakoribb lett az extrém csapadéktevékenység, csakúgy, mint a nyugati és déli 

régiókban, amely területeken az átlagcsapadék viszont csökkent (Hijioka et al., 2014). 

 Afrikában nem állapítottak meg egyértelmű tendenciát. Az éves csapadékösszeg 

meglehetős változékonyságot mutat 1900 óta, de kisebb területeket tekintve 
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előfordultak egyirányú trendek: Kelet-Afrikában egy kismértékű nedvesedést 

detektáltak, a Száhel övben pedig egy kifejezetten szárazabb időszak jelentkezett az 

elmúlt 30 évben (Hulme et al., 2001). Dél-Afrikában gyakrabban fordultak elő 

csapadékextrémumok a XX. század utolsó évtizedeiben (Sheffield & Wood, 2008). 

 Európában az 1950 és 2008 közötti időszak megfigyelései alapján 15–20%-kal 

hosszabbak lettek a nedves tartamok, azonban a csapadékos napok száma nem lett több 

a vizsgált időintervallumban (Zolina et al., 2010). 

 

Természetesen tudjuk, hogy a kontinenseken belül is vannak regionális eltérések a 

csapadéktendenciákat tekintve. Az 1. táblázat Európa egyes országaiban detektált 

változásokat foglalja össze, az éves átlagos csapadékösszegek területi átlagainak tendenciái 

mellett az országon belüli szezonális és regionális különbségeket is kiemelve. A táblázat 

alapján könnyen megállapíthatjuk, hogy az átlagos csapadékmennyiség XX. század során 

bekövetkezett változásában alapvetően zonális szerkezet tapasztalható: Észak-Európában 

növekvő, Dél-Európában csökkenő tendencia volt jellemző. Hazánk éppen e két régiót 

elválasztó területen fekszik, így a változások vizsgálata nem éves skálán, hanem évszakos 

vagy havi skálán lehet különösen érdekes. 

Az elmúlt évtizedekben az extrém csapadéktevékenység intenzívebbé és gyakoribbá 

vált Európában (IPCC, 2012). Télen Közép- és Nyugat-Európa térségében pozitív trendet 

figyeltek meg a nedvesebb klímára utaló indexek esetén a XX. század során, míg 

Skandiáviában növekvő és csökkenő tendenciát egyaránt tapasztaltak, amely a legtöbb 

esetben nem volt szignifikáns (Moberg & Jones, 2005). Észtországban (Tammets & 

Jaagus, 2013), Csehország nyugati felén (Kysely, 2009) és Olaszországban (Brunetti et al., 

2004) is az extrém csapadékindexek növekedését figyelték meg, amely egyes esetekben 

télen szignifikánsnak bizonyult. Németországban (Hundecha & Bárdossy, 2005) és Nagy-

Britanniában (De Leeuw et al., 2016) a nyár kivételével minden évszakban növekedést 

tapasztaltak az extrém csapadékesemények intenzitásában és gyakoriságában. Svájcban az 

egy nap alatt lehullott csapadékmennyiség szignifikáns növekedését figyelték meg mind a 

négy évszakban (Scherrer et al., 2016). Romániában az egymást követő száraz napok 

maximális száma csökkent, míg az 5 mm-t, 10 mm-t és 20 mm-t meghaladó csapadékú 

napok száma megnövekedett (Croitoru et al., 2015). Dalmáciában enyhe emelkedést mutat 

az egy, illetve öt egymást követő nap alatt lehullott csapadék mennyisége, míg az ország 

belső területein csökkenés volt tapasztalható (Cindric et al., 2009). Montenegró teljes 
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területén intenzívebbé vált a csapadék 1951 és 2010 között (Buric et al., 2015). 

Portugáliában – elsősorban a déli területeken – csupán gyenge növekedést mutatnak az 

extrém csapdéktevékenyégre utaló indexek (Miranda et al., 2002). Összességében tehát a 

csapadékextrémumok intenzívebbé és gyakoribbá válását tapasztalhattuk kontinensünkön 

az elmúlt években, de regionálisan és szezonálisan ezzel ellentétes trendek is előfordultak 

(Klein Tank & Können, 2003). 

 

1. táblázat: Európa országaiban detektált éves átlagos csapadékösszeg változásának iránya 

(növekedés: +, csökkenés: –), területi átlagokat tekintve. Az általános tendenciáktól való 

regionális, szezonális eltéréseket a második oszlopban emeltük ki. Az utolsó két oszlopban 

a vizsgált időszakot és az irodalmi hivatkozást tüntettük fel. 

Ország, éves 

csapadékösszeg 

változásának 

előjele 

További információ: regionális, 

szezonális különbségek 
Időszak 

Irodalmi 

hivatkozás 

Norvégia, 

+ 

1980 után és a nyugati 

területeken erőteljesebb 

növekedés 

1901–2000 NOU, 2010 

Svédország, 

+ 

Nyáron csökkenés 1901–2000 SOU, 2007 

Finnország, 

+ 

1879 és 1993 között szignifikáns 

növekedés a nyár kivételével 

1879–1993 Lee et al., 2000 

Észtország, 

+ 

Legnagyobb növekedés 

nyugaton; extrém csapadék 

növekedése télen 

1957–2009 Tammets & 

Jaagus, 2013 

Lettország, 

+ 

Legnagyobb növekedés 

északkeleten 

1922–2007 Kriauciuniene 

et al., 2012 

Litvánia, 

+ 

Keleten csökkenés 1950–2010 Augustaitis et 

al., 2014 

Lengyelország, 

+ 

Nyáron csökkenés 1951–2000 Degirmendzic et 

al., 2004 

Dánia, 

+ 

100 mm átlagos növekedés 

1870 óta 

1874–2004 Cappelen & 

Christensen, 

2005 

Németország, 

+ 

A nyár kivételével az extrém 

csapadék intenzívebb és 

gyakoribb 

1958–2001 Hundecha & 

Bárdossy, 2005 

Hollandia, 

+ 

Legnagyobb növekedés télen, a 

part menti területeken 

1906–2007 van Minnen et 

al., 2013 

Belgium, 

+ 

A csapadékmennyiség 

növekedett, de a csapadékos 

napok száma csökkent 

1850–2012 Belgium’s sixth 

national 

communication, 

2013 

Egyesült Királyság, 

+ 

Legnagyobb növekedés télen 1931–2014 De Leeuw et al., 

2016 
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Franciaország, 

+ 

Novemberben szignifikáns 

csökkenés 

1891–1990 Schönwiese & 

Rapp, 1997 

Svájc, 

+ 

Télen szignifikáns változás 1864–2000 Begert et al., 

2005 

Szlovénia, 

– 

Csökkenés elsősorban a nyugati 

területeken 

1963–2012 Milosevic et al., 

2016 

Ausztria, 

+,– 

Nyugaton növekedés,  

keleten csökkenés 

1775–1990 Auer & Böhm, 

1994 

Csehország, 

– 

Télen növekedés 1881–2006 Brázdil et al., 

2009 

Szlovákia, 

– 

Északon növekedés 1901–2008 Fasko et al., 

2009 

Ukrajna, 

+ 

Délen és keleten csökkenés 1991–2010 Pidlisnyuk et 

al., 2016 

Magyarország, 

– 

Legnagyobb csökkenés a 

Dunántúlon; nyáron és télen 

kismértékű növekedés 

1901–2009 Bartholy et al., 

2011 

Románia, 

+ 

Legnagyobb növekedés északon 1961–2013 Croitoru et al., 

2015 

Bulgária, 

– 

Tavasszal növekedés, télen 

szignifikáns csökkenés északon 

1901–2000 Alexandrov et 

al., 2004 

Görögország, 

– 

Nyáron nem szignifikáns a 

változás 

1955–2001 Feidas et al., 

2007 

Szerbia, 

+ 

Keleten és délen csökkenés 1950–2004 MESP, 2010 

Montenegró, 

– 

Intenzitás növekedett, elsősorban 

délnyugaton 

1951–2010 Buric et al., 

2015 

Horvátország, 

– 

Legnagyobb mértékű csökkenés 

a part menti területeken 

1901–2008 Cindric et al., 

2009 

Olaszország, 

– 

Intenzitás növekedése  

(északi régiókban szignifikáns) 

1880–2002 Brunetti et al., 

2004 

Spanyolország, 

– 

Legnagyobb csökkenés nyáron és 

tavasszal 

1951–2000 De Luis et al., 

2009 

Portugália, 

– 

Tavasszal szignifikáns 

csökkenés; nyáron és ősszel 

kisebb növekedés 

1931–2000 Miranda et al., 

2002 

 

Magyarországon a XX. század második felében éves átlagot tekintve – hasonlóan a dél-

európai területekhez – csökkent a csapadék mennyisége (Domonkos & Tar, 2003; Bartholy 

& Pongrácz, 2005, 2007), legnagyobb mértékben a Dunántúlon (Bartholy et al., 2011). Az 

évszakos trendek azonban eltérőek: nyáron és télen kismértékű növekedés, ősszel és 

tavasszal csökkenés jelentkezett (Bartholy et al., 2011). Az elmúlt évtizedekben a 
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csapadékextrémumok intenzitása és gyakorisága is megnövekedett hazánkban (Bartholy & 

Pongrácz, 2005); az extrém csapadéktevékenységgel kapcsolatos indexek esetén 

szignifikáns növekedést tapasztaltak (Bartholy & Pongrácz, 2010). Regionálisan azonban 

adódtak eltérések: az egy, illetve öt nap alatt lehullott maximális csapadék mennyisége 

hazánk keleti területein több, míg a nyugati országrészben kevesebb lett (Bartholy et al., 

2011; Lakatos et al., 2011). A Magyarországra vonatkozó múltbeli csapadéktendenciákat 

részletesebben a 4.2. fejezetben elemezzük a CARPATCLIM adatbázis (Spinoni et al., 

2015) felhasználásával végzett számításaink alapján. 

 

1.2. A jövőre vonatkozó vízgazdálkodáshoz kapcsolódó becslések szakirodalmi 

áttekintése 

 

A víz túlzott többlete és hiánya egyaránt komoly természeti-, környezeti- és gazdasági 

károkat okozhat, megfelelő felkészüléssel azonban ezek a károk jelentősen csökkenthetők. 

Például vízátvezetést biztosító rendszerekkel vagy öntözéses gazdálkodással lehetőségünk 

van a potenciális aszálykárok enyhítésére és árvízvédelmi szempontból is számos módszer 

áll rendelkezésünkre (gátak, mobilgátak, ideiglenes védelmi létesítmények, 

szükségtározók, árvízvédelmi töltések, hullámtér-növelés, folyómeder mélyítése, kotrása). 

A potenciális veszteségek minimalizálásának érdekében azonban nem elég a technikai 

megoldások megléte; a jövőben várható vízkészlet-eloszlások megbízható becslése is 

elengedhetetlen feltétele a sikeres alkalmazkodásnak. Az adaptációs stratégiák alapja az 

adott vízkészletelem előfordulási és tartóssági gyakoriságának az éghajlati változékonyság 

függvényében való ismerete (1. ábra), amely megmutatja, hogy az egyes szélsőségek 

várhatóan milyen gyakorisággal fordulnak elő. Ezért beláthatjuk, hogy fontos a csapadék 

jövőben várható tendenciáinak elemzése mellett a lefolyást is vizsgálni, figyelembe véve 

az éghajlat jövőben valószínűsíthető alakulását.  

Példaként tekinthetjük egy vízfolyás adott keresztszelvényén átmenő napi 

vízmennyiséget: ekkor a vízkészlet-gyakorisági diagram arról ad tájékoztatást, hogy 

milyen gyakran fordul elő kritikus vízhiány vagy visszatartható víztöbblet, és milyen 

arányban fordul elő, hogy semmilyen beavatkozásra nincs szükség a vizsgált vízfolyás 

adott szelvényében. Megjegyezzük, hogy az árvizekből eredő kockázat és sebezhetőség a 

csapadék eloszlásának változásán és az extrém események gyakoriságának növekedésén 

kívül számos okra vezethető még vissza, mint például a felszínborítottság változására, az 

árvíz-hajlamos területek védelmének fejlesztésére vagy a meder mesterséges alakítására. 
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Jelen vizsgálatban csak a klímaváltozás hatásaira fókuszálunk, az egyéb tényezőket a teljes 

folyamat során állandónak tekintjük. 

 

 

1. ábra: A vízkészlet előfordulási és tartóssági gyakorisága 

az éghajlati változékonyság függvényében (Szabó, 2010). 

 

A következő alfejezetekben az éghajlatváltozással kapcsolatos hatásvizsgálatokat 

ismertetjük röviden, majd a csapadékra és a lefolyásra vonatkozó jövőbeli becsléseket 

foglaljuk össze a szakirodalom alapján. 

 

1.2.1. Az éghajlatváltozással kapcsolatos hatásvizsgálatok 

 

Már több mint fél évszázada felmerült az igény, hogy az időjárás rövidebb távú 

előrejelzése mellett hosszabb időtávra szóló, éghajlati becslések is készüljenek. Ennek 

érdekében az 1960-as években elkezdődött a klímamodellek fejlesztése, amelyek – 

akárcsak az időjárás előrejelző modellek – a hidrotermodinamikai egyenletrendszeren 

alapulnak (Goose et al., 2010; Edwards, 2011). Az évek során egyre komplexebb modellek 

jöttek létre éghajlati ismereteink bővülésének és az informatika rohamos fejlődésének 

köszönhetően. Az éghajlat kialakításában az atmoszférán kívül más lényeges alrendszerek 

– hidroszféra, litoszféra, krioszféra és bioszféra –, illetve a közöttük lévő kölcsönhatások is 

fontos szerepet kapnak. Ez a rendkívül összetett rendszer hatalmas tér- és időbeli skálákat 

ölel át (óráktól évmilliókig, centiméterektől több ezer kilométerekig terjedően), ezért nem 

lehet olyan modellt alkotni, amely minden részfolyamatot teljes egészében figyelembe 

vesz; mindenképpen egyszerűsítésekre van szükség (Edwards, 2011). 
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A Föld éghajlati rendszerének modellezésére megfelelő eszközök lehetnek a GCM
4
-ek, 

amelyek általánosan 200–400 km-es horizontális felbontással rendelkeznek. Ez túl durva 

ahhoz, hogy egy-egy kisebb térség éghajlatát megfelelő pontossággal reprezentálják, 

finomabb felbontással viszont az egész Földre vonatkozó szimulációnak meglehetősen 

nagy számítási igénye lenne. Ezen problémára a GCM-szimulációk leskálázása nyújtott 

megoldást (Giorgi & Mearns, 1991), amellyel egy kisebb térség éghajlati jövőképét tudjuk 

elemezni. A leskálázás történhet valamilyen statisztikai kapcsolat keresésével, vagy 

dinamikusan, RCM
5
-ekkel – jelen munkánk során RCM-eket használtunk. Az RCM-eknek 

szükségük van ún. kezdeti- és peremfeltételekre – hiszen ha kiválasztunk egy célterületet, 

annak határán a légkör természetesen nem ér véget –, amelyeket GCM-ek, vagy a múltra 

vonatkozó futtatásoknál reanalízis adatbázisok biztosíthatnak. Az RCM-ek előnyei közé 

tartozik a finomabb térbeli felbontás (10–50 km), a kisebb számítási kapacitás igény, 

valamint az extrém éghajlati események megbízhatóbb szimulálása (Lenderink et al., 

2007). A legtöbb RCM felbontása még nem elegendő a konvektív folyamatok leírásához, 

ezért a modellek általában hidrosztatikus közelítést tartalmaznak (parametrizációval veszik 

figyelembe a konvekciós folyamatokat), bár az elmúlt néhány évben egyre több 

kezdeményezés indult a nem-hidrosztatikus modellverziók alkalmazására is (Marteau et 

al., 2015; Cruz & Sasaki, 2017; Lyra et al., 2018). 

Napjainkban már nem csupán a klímaváltozásról szóló elemzésekre van szükség; 

nagymértékben megnőtt a részletes, megbízható hatásvizsgálatok iránti igény. A 

döntéshozók és a társadalom számára sokkal többet jelent, ha az éghajlatváltozás 

hétköznapi embereket érintő valószínűsíthető következményeit ismertetjük, nem pedig a 

különböző éghajlati indexek, meteorológiai állapotjelzők becsült változását adjuk meg. A 

hatásvizsgálatok során egy-egy szektorra vonatkozó részletgazdag, összetett modelleket 

alkalmaznak, amelyeknek meteorológiai adatokra is szükségük van bemeneti 

paraméterként. A legtöbb esetben átlaghőmérséklet és csapadék idősorokat igényelnek, 

minél finomabb rácshálózaton, lehetőleg napi vagy órás időléptékben. Természetesen az 

egyes modellek különböző elvárásokat támaszthatnak mind a meteorológiai változókat, 

mind azok tér- és időbeli felbontását illetően. Például a klímaváltozás tavak 

ökoszisztémájára gyakorolt hatásának elemzéséhez többek között a vízfelszín napi 

maximumhőmérsékletére van szükség (Blenckner et al., 2002), míg energetikai 

                                                           
4
 GCM: Global Climate Model (Globális klímamodell) 

5
 RCM: Regional Climate Model (Regionális klímamodell) 
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vizsgálatokhoz a hőmérséklet átlagos évi menete mellett egy extrém hideg és egy extrém 

meleg év jellemzői egyaránt lényegesek (Nik, 2016), ugyanakkor mezőgazdasági 

tanulmányok esetén a napsugárzás is elengedhetetlen éghajlati paraméter (Ines & Hansen, 

2006). 

Az elmúlt években ezen igényeknek megfelelően számos hatástanulmány készült, 

amelyek közül a következőkben csupán néhány példát említünk meg. Az egyik 

legfontosabb terület a mezőgazdaság, hiszen jelenleg több mint 7,5 milliárd ember él a 

Földön (http://www.worldometers.info/world-population/), és a népesség fokozódó 

növekedése miatt egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő élelmiszerellátás biztosítása. 

Az elmúlt években ezért több, a mezőgazdaság és a klímaváltozás kapcsolatát elemző 

tanulmány született: éghajlati és mezőgazdasági modellek felhasználásával szimulációkat 

készíthetünk a jövőben várható terméshozamra vonatkozóan. Dobor (2016) a kukorica és 

az őszi búza hozamát becsülte Magyarország térségére több modell alapján. Eredményei 

összhangban vannak Fodor et al. (2014) következtetéseivel, miszerint a XXI. században a 

kukorica terméshozama valószínűsíthetően csökkenni, míg az őszi búzáé növekedni fog a 

Kárpát-medence térségében. Betts (2005) szerint komplex megközelítés szükséges az ilyen 

jellegű vizsgálatokhoz, ami a földhasználatváltozást és a növényzet megnövekedett CO2 

koncentrációra adott közvetlen válaszát egyaránt figyelembe veszi. Long et al. (2005) úgy 

találták, hogy azokon a területeken, ahol a melegedés következtében hozamnövekedésre 

számíthatunk, a megnövekedett CO2 koncentráció eredményezte hozamnövekedés relatíve 

kisebb; általánosságban pedig a troposzferikus ózonkoncentráció növekedése egy 20%-os 

hozamcsökkenést von maga után. Az ilyen jellegű hatásvizsgálatok között előfordul olyan, 

amely a klímaváltozás mellett a termelést, a kereskedelmet és a fogyasztást (Fischer et al., 

2002), vagy az élelmiszerminőséget (Porter & Semenov, 2005) is figyelembe veszi. A 

mezőgazdaság mellett más szektorral foglalkozó hatástanulmányok is készülnek. Például 

egy másik fontos terület, amelyet jelentősen befolyásol a klímaváltozás, a turizmus: a 

melegebb, tengerparti régiók (Amengual et al., 2014), illetve a hűvösebb területek egyaránt 

érintettek. A hegyvidéki térségek különösen kitettek, ahol a hó és a téli sportok jelentik a 

fő vonzóerőt (Damm et al., 2014). Ebben a témakörben hazánkra Kovács et al. (2017) 

készített elemzéseket megfigyelések, illetve RCM-ek alapján az ún. TCI
6
 felhasználásával. 

Becsléseik szerint a jövőben valószínűsíthető éghajlati viszonyok tavasszal és ősszel a 

hazai turizmus javára válnak, ám a nyarak kevésbé lesznek alkalmasak szabadtéri 

                                                           
6
 TCI: Tourism Climate Index (Turisztikai Klímaindex) 
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tevékenységekhez. A gazdasági szempontokon túl, az éghajlatváltozás ökológiai 

következményei is jelentősek lehetnek – amit a természetes vegetáció (Szelepcsényi et al., 

2018) és a fajok (Morin & Thuiller, 2009) potenciális jövőbeli eltolódása mutat. Továbbá 

lényeges a klímaváltozás lefolyásra gyakorolt hatása, amely elemzése jelen dolgozatnak is 

szerves részét képzi. E terület szakirodalmi áttekintése a következő alfejezetben található, 

kapcsolódó saját eredményeinket pedig az 5. fejezetben ismertetjük. 

 

1.2.2. A csapadék és a lefolyás jövőre becsült változása 

 

A jövőben a Föld legtöbb térségében a csapadékmennyiség növekedése valószínűsíthető 

(IPCC, 2013). A CMIP5
7
 39 modellszimulációjának átlaga alapján a legnagyobb mértékű 

emelkedés az Egyenlítő térségében várható (a dél-amerikai kontinens kivételével), az 

óceáni területek esetén a modellek legalább 90%-a azonos irányú változást becsül 

(2. ábra). A magasabb szélességeken is a csapadék növekedésére számíthatunk; a 

modellek többsége azonos irányú változást jelez. 

 

 

2. ábra: A csapadék átlagos éves változása 2081–2100-ra az 1986–2005-ös referencia 

időszakhoz képest az RCP8.5 forgatókönyv figyelembevételével, 

a CMIP5 39 modellszimulációjának átlaga alapján. A ferdén vonalkázott területek azt 

mutatják, ahol a modellszimulációk átlaga szerint a változás kisebb, mint a belső 

változékonyságból eredő szórás. A pontozás azokat a régiókat jelöli, ahol a 

modellszimulációk átlaga nagyobb, mint a belső változékonyságból eredő szórás, és a 

modellek legalább 90%-a azonos irányú változást becsül (Forrás: IPCC, 2013). 

 

                                                           
7
 CMIP5: Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (Csatolt modellek összehasonlító projektje, 5. 

fázis) 
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A déli félteke közepes szélességein szárazodás valószínűsíthető, azonban néhány 

régiótól (Csendes-óceán keleti fele, Dél-Afrika, Indiai-óceán keleti része) eltekintve nagy a 

bizonytalanság. Az északi féltekén Közép-Amerikában, az Atlanti-óceán közepes 

szélességein és a Földközi-tenger térségében várható kifejezett csökkenés a 

csapadékmennyiségben. Magyarországon szintén szárazodó tendencia valószínűsíthető az 

alkalmazott projekciók szerint, de a szimulációk átlaga alapján számított változás nem 

haladja meg a belső változékonyságból eredő szórást – azaz ezek a becslések meglehetősen 

bizonytalanok, ezért is fontos, hogy részletesebb elemzéseket készítsünk hazánk térségére 

finomabb felbontással rendelkező modellekkel. 

Ha a XXI. századra vonatkozó, Európában várható változásokat vizsgáljuk, a 

XX. századi tendenciához hasonló eredményeket kapunk: északon növekedés, délen 

csökkenés valószínűsíthető a csapadék mennyiségében. Az első átfogó jellegű, a 

klímaváltozás vizsgálatára irányuló európai összefogású projekt a PRUDENCE
8
 

(Christensen et al., 2007a) volt. A projekt 50 km-es horizontális felbontással rendelkező 

szimulációi szerint Európában az extrém csapadéktevékenység is az északi területeken 

növekedni, míg a délebbi régiókban csökkenni fog (Beniston et al., 2007), bár 

meglehetősen nagy a bizonytalanság, hiszen a modellek közti különbségek egyes 

esetekben meghaladhatják a belső változékonyságból, illetve a különböző emisszió 

szcenáriókból eredő eltérések mértékét. A következő jelentősebb projekt az ENSEMBLES 

(van der Linden & Mitchell, 2009) volt, amely keretében egységesen 25 km-es horizontális 

felbontással rendelkező modelleket futtattak, s a közepesnek tekinthető A1B szcenáriót 

(Nakicenovic & Swart, 2000) vették figyelembe a jövőbeli célidőszakra (2001–2100) 

vonatkozóan. A kapott eredmények összhangban vannak a PRUDENCE alapján levont 

következtetésekkel: a csapadékos napok száma és az átlagos csapadékösszeg Európa északi 

részén várhatóan növekedni, míg délen csökkenni fog. A legújabb regionális klímamodell-

futtatások a CORDEX
9
 program (Giorgi et al., 2009) keretében valósulnak meg. Az 

Európára vonatkozó eddigi eredmények hasonlóak a korábban kapottakkal, bár regionális 

különbségek előfordulnak – ez részben a CORDEX finomabb horizontális felbontásából 

adódhat (Jacob et al., 2014). Röviden összegezve tehát: Az elemzésekből arra a 

következtetésre juthatunk, hogy Közép-Európa egy átmeneti zónában helyezkedik el, a 

                                                           
8
 PRUDENCE: Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining European Climate change 

risks and Effects (Regionális szcenáriók előrejelzése és bizonytalanságai az európai klímaváltozás 

kockázatainak és hatásainak definiálása céljából) 
9
 CORDEX: COordinated Regional Downscaling EXperiment (Koordinált regionális leskálázási kísérlet) 
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jelentősen csökkenő csapadékú Dél-Európa és a stagnáló vagy növekvő csapadékú Észak-

Európa közt. Ennek az átmeneti zónának a helye évszakosan vándorol: nyáron északabbra, 

télen délebbre húzódik (Rajczak et al., 2013). 

Közép-Európában az extrém csapadék várhatóan növekedni fog télen és nyáron 

egyaránt, ám a nyári csapadékösszeg – a nagyobb változékonyság ellenére – 

valószínűsíthetően kevesebb lesz az 50 km-es és a 25 km-es felbontással rendelkező RCM-

ek szerint is (Kysely & Beranová, 2009; Kysely et al., 2011; Feldmann et al., 2013). A 

HIRHAM modell lényegesen finomabb, 12 km-es felbontású szimulációja szerint Dél-

Európában (elsősorban Spanyolországban és Portugáliában) hosszabbak lesznek a száraz 

periódusok, míg Észak-Európában, különösen télen, a csapadékmennyiség, valamint az 

extrémumok gyakoriságának és intenzitásának növekedése valószínűsíthető (Dankers & 

Hiederer, 2008). Megállapíthatjuk, hogy habár a finomabb felbontás részletesebb 

eredményeket ad, az alapvető következtetések ugyanazok, mint a durvább felbontással 

rendelkező modellszimulációk esetében. 

A Kárpát-medencében a PRUDENCE projekt eredményei alapján a csapadék 

mennyisége télen növekedni (20–27%), míg nyáron csökkenni fog (24–33%) (Bartholy et 

al., 2008). Éves átlagot tekintve a csapadékos napok száma várhatóan kevesebb lesz, de az 

extrém csapadéktevékenység gyakoribbá válik majd (Christensen & Christensen, 2003; 

Szépszó, 2008). A finomabb, 25 km-es felbontású RCM-ek felhasználásával készült 

elemzések szerint is megerősítik, hogy csökkenni fog a nyári csapadékösszeg a jövőben a 

Kárpát-medencében (Gaál et al., 2014), aminek következményeképpen Blanka et al. 

(2013) kutatásai az aszályhajlam erősödését valószínűsítik hazánkban és a környező 

területeken. Kifejezetten Magyarországon az éves átlagos összeget tekintve a csapadék 

mennyiségének megváltozása nem szignifikáns, ám ezzel szemben, évszakos bontásban 

jelentős módosulások valószínűsíthetők a szimulációk szerint (Pongrácz et al., 2011). 

A jövőben várható csapadékváltozásnak több oka is lehet. Egyrészt a globális 

melegedés következtében a légkör összességében több nedvességet lesz képes magában 

tartani, másrészt megváltozhatnak az eddig jellemző ciklonpályák. Tehát az extrém 

csapadéktevékenység jövőben valószínűsíthető növekedése a légkör víztartó képességével 

magyarázható: melegebb éghajlat esetén több nedvesség párolog el (különösen a tengerek 

felett a magasabb SST
10

 miatt), és így magasabb lesz a telítési keverési arány (Clausius-

Clapeyron egyenlet). Ez az időjárási rendszerek felépülése során megkönnyíti a látens hő 

                                                           
10

 SST: Sea Surface Temperature (Tengerfelszín hőmérséklet) 
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kibocsátását, ezáltal erősödhet a rendszer és több lesz a kihullható víztartalom. Ennek 

következtében pedig intenzívebbé és egyes területeken gyakoribbá válhatnak az extrém 

csapadékesemények (O’Gorman & Schneider, 2009). Ugyanakkor a ciklonpályák 

módosulása miatt (Zappa et al., 2013) a frontális csapadék tér- és időbeli eloszlása is 

megváltozhat az elkövetkezendő évtizedekben. 

A klímaváltozás és a hidrológia kapcsolata meglehetősen elterjedt kutatási téma, 

amelyet már több tanulmányban elemeztek, különböző területekre vonatkozóan, különböző 

hidrológiai, illetve éghajlati modellszimulációk alapján. A disszertáció ésszerű terjedelmi 

korlátok között tartása végett a szerteágazó vizsgálatok részletes tárgyalását mellőzzük, ám 

ezek közül néhány fontosabb példát a 2. táblázatban emeltünk ki, feltüntetve az 

alkalmazott modellek nevét, a célterületet és a megfelelő hivatkozást. 

Egyes hidrológiai modellek a teljes Földet lefedik és így képesek a globális 

tendenciákról információt adni (Hagemann et al., 2011; Gosling & Arnell, 2016); 

Hirabayashi et al. (2013) úgy találták, hogy az árvízgyakoriság növekedni fog a jövőben 

Délkelet-Ázsia, Dél-India, Kelet-Afrika és az Észak-Andok térségében. A legtöbb esetben 

azonban inkább egy-egy kontinensre (Lehner et al., 2006; Madsen et al., 2014), vagy 

konkrét vízgyűjtőterületre (Cameron et al., 2000; Dobler et al., 2011; Fatichi et al., 2015) 

fókuszálnak az elemzések, hogy minél több részletet minél pontosabban figyelembe 

vehessenek a kutatások során. 

A SWICCA
11

 projekt például kifejezetten Európát vizsgálja három különböző 

hidrológiai modell alapján. A projekt segíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 

stratégiák kidolgozását, hiszen honlapján (http://swicca.climate.copernicus.eu/) olyan 

adatok (például hibakorrigált klímamodell-outputok, vízhozam-idősorok) érhetők el, 

amelyek felhasználásával hatástanulmányokat, elemzéseket készíthetünk a számunkra 

érdekes régióra vagy indikátorra vonatkozóan. Dankers & Feyen (2008) is Európára 

fókuszáltak: nyáron és ősszel az extrém vízhozamok növekedését valószínűsítik 

kontinensünkön. Továbbá eredményeik szerint a jövőben Észak-, illetve Közép- és Kelet-

Európában csökkenés becsülhető az árvizek gyakoriságában, mivel a télen felhalmozódó 

hó közel 40%-kal lesz kevesebb, amelyet Rojas et al. (2012) vizsgálatai is alátámasztanak. 

Madsen et al. (2014) úgy találták, hogy a globális és regionális felmelegedés miatt a 

hóolvadás okozta árhullámok a megszokottnál korábban fognak jelentkezni Európában, 

valamint, hogy azokon a területeken, ahol a hóolvadás a legjelentősebb tényező az árvizek 

                                                           
11

 SWICCA: Service for Water Indicators in Climate Change Adaptation (Víz-indikátorok szolgáltatása az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz) 
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kialakulását tekintve, az árvizi szintek csökkenése várható. Tudjuk, hogy a vízhiány, az 

aszály is negatív következményekkel járhat, például az ivóvízellátás, a hajózás vagy a 

mezőgazdaság szempontjából, ezért az ezekre fókuszáló tanulmányok (pl. Gleick, 2014; 

Schewe et al., 2014; Gosling & Arnell, 2016) is éppolyan fontosak, mint az árvizek 

kialakulását vizsgálók. 

Jelenlegi célterületünkön, a Felső-Tisza vízgyűjtőn várható változásokat korábban már 

tanulmányozták más adatbázisok felhasználásával és más módszertan alkalmazásával 

(HYDROInfrom BT, 2012a; Radvánszky, 2013). Eredményeik szerint a Felső-Tisza vidékén 

a jövőben összességében csökkenni fog az árvízveszély, a száraz tartamok hosszabbodása 

és a hóban tárolt vízkészletek csökkenése miatt (HYDROInform BT, 2012a). 

A hidrológiai és más hatásmodell bemeneti paramétereiként az RCM-ek outputjait 

közvetlenül felhasználhatjuk, de több vizsgálatban első lépésként hibakorrekciós 

eljárásokat alkalmaznak, a klímamodellek szisztematikus alul-, illetve felülbecsléseinek 

kiküszöbölésének érdekében (Teutschbein & Siebert, 2012; Teutschbein, 2013; Piras et al., 

2014, 2016). A vizsgált probléma összetettsége miatt a klímaváltozás hidrológiai 

folyamatokra gyakorolt hatásainak modellezése még tovább finomítható. Ehhez 

elengedhetetlen a klímamodellek fejlesztése például a felbontás növelése, a fizikai 

folyamatok, kölcsönhatások jobb megértése, illetve pontosabb matematikai leírása által 

(Kour et al., 2016). 
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2. táblázat: Néhány hidrológiai hatásvizsgálat, az alkalmazott hidrológiai modell, éghajlati 

modell és szcenárió, a vizsgált terület, valamint az irodalmi hivatkozás feltüntetésével. 

Hidrológiai 

modell 

Éghajlati modell 

(szcenárió) 

Célterület Irodalmi hivatkozás 

BILAN ENSEMBLES szimulációk 

(A1B) 

Csehország Hanel et al., 2012 

DANUBIA COSMO-CLM (A1B, A2, 

B1, COM) 

Felső-Duna, Felső-

Brahmaputra 

vízgyűjtő 

Dobler et al., 2011 

DIWA PRECIS (A1B) Felső-Tisza 

vízgyűjtő 

HYDROInform BT, 

2012a 

HD REMO (A1B) Felső-Tisza 

vízgyűjtő 

Radvánszky, 2013 

HBV ENSEMBLES szimulációk 

(A1B) 

Svédország öt 

vízgyűjtője 

Teutschbein & 

Seibert, 2012 

HSAMI CGCM, CRCM (A2, B1) Manicouagan 

vízgyűjtője 

(Kanada) 

Chen et al., 2011a 

HVB NARCCAP
12

 szimulációk 

(A2) 

Spencer Creek 

vízgyűjtő (Kanada) 

Ahmed & Tsanis, 

2016 

HYPE 

LISFLOOD 

VIC 

CORDEX 

(RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5) 

Pozsony 

(Szlovákia) 

Gaál et al., 2017 

LISFLOOD ENSEMBLES szimulációk 

(A1B) 

 

HIRHAM (A2) 

Európa 

 

 

Európa 

Rojas et al., 2012 

 

Dankers & Feyen, 

2008 

Mac-PDM.09 CMIP3
13

 szimulációk (B1, 

B2, A1B, A2) 

Globális Gosling & Arnell, 

2016 

MPI-HM; 

LPJmL 

ECHAM5, CNRM-C3, 

IPSL CM4 (A2, B1) 

Globális Hagemann et al., 

2011 

TopKapi REMO, RegCM Felső-Rajna 

vízgyűjtő (Svájc) 

Fatichi et al., 2015 

TOPMODEL HadCM2 (UKCIP98) Wye vízgyűjtő 

(Egyesült 

Királyság) 

Cameron et al., 2000 

WASMOD-D RegCM4 (RCP4.5) Dél-Afrika Li et al., 2015 

WaterGAP HadCM3, ECHAM4 

(Baseline-A water use 

scenario) 

Európa Lehner et al., 2006 

 

                                                           
12

 NARCCAP: North American Regional Climate Change Assessment Program (Észak-amerikai regionális 

klímaváltozást értékelő program) 
13

 CMIP3: Coupled Model Intercomparison Project Phase 3 (Csatolt modellek összehasonlító projektje, 3. 

fázis) 
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2. Adatok 

 

A következő alfejezetekben az elemzések során használt meteorológiai és hidrológiai 

adatokat, valamint a klímaszimulációkat és a hidrológiai modell térinformatikai 

adatbázisát mutatjuk be röviden. Elsőként a CARPATCLIM adatbázist (Spinoni et al., 

2015) ismertetjük, amelyet referencia idősorként tekintettünk vizsgálataink során. Ezután 

a jövőre vonatkozó elemzéseinkhez felhasznált, egyrészt az ENSEMBLES projekt (van 

der Linden & Mitchell, 2009) keretében futtatott 11 regionális klímamodell szimulációját, 

másrészt az ELTE Meteorológiai Tanszéke által adaptált RegCM4 modellszimulációt 

(Elguindi et al., 2011) írjuk le röviden. Végezetül a hidrológiai modell térinformatikai 

adatbázisát és a hidrológiai idősort ismertetjük. 

 

2.1. A CARPATCLIM adatbázis 

 

Habár a múltra vonatkozóan több reanalízis (ERA-Interim; Dee et al., 2011; ERA20C; 

Poli et al., 2016) és referencia adatbázis (E-OBS; Haylock et al., 2008) is rendelkezésre 

áll, a múltbeli csapadéktendenciák elemzéséhez megbízhatósága, valamint tér- és időbeli 

felbontása miatt a CARPATCLIM adatbázist használtuk fel. A felszíni, állomási mérések 

alapján összeállított CARPATCLIM 50 év (1961–2010) napi adatait tartalmazza 

16 meteorológiai változóra és több származtatott paraméterre, illetve indexre vonatkozóan. 

A szabadon hozzáférhető adatbázis a Kárpát-medence térségét (é. sz. 44°–50°; k. h. 17°–

27° Bosznia-Hercegovina kivételével) fedi le finom, 0,1°-os horizontális rácsfelbontással. 

Az adatok gyűjtését és ellenőrzését minden nemzet külön-külön végezte el, azonban az 

országhatárok 50 km-es körzetében a szomszédos országok között adatcsere történt. A 

Magyarországot lefedő területhez 139 csapadék- és 45 klimatológiai állomás adatait 

használták fel, amely lényegesen több mint amennyit a teljes európai térséget lefedő, 

elsősorban a klímamodellek validálásának céljából létrehozott E-OBS adatbázis 

összeállításakor vettek figyelembe (16 csapadék- és 17 hőmérsékleti állomás). 

A CARPATCLIM adatbázis előállítása során az egyes nemzetek összehangoltan, 

azonos módszerekkel dolgoztak. A méréseket zavaró tényezők (például mérőműszer 

lecserélése, mérés helyszínének, időpontjának vagy környezetének megváltozása) 

kiküszöbölését, azaz az időbeli homogenizációt egységesen az OMSZ
14

 által kifejlesztett 
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 OMSZ: Országos Meteorológiai Szolgálat 
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MASH
15

 (Bihari & Szentimrey, 2013) szoftver segítségével végezték el. Az éghajlati 

vizsgálatokhoz az adatok megbízhatósága mellett azok térbeli lefedettsége és eloszlása is 

fontos. Mivel a meteorológiai állomások szétszórtan helyezkednek el és az éghajlati 

vizsgálatokhoz olyan területekről is szükségünk van információra, ahol nem végeznek 

méréseket, az adatokat interpolálni kell. A CARPATCLIM adatbázis esetén az állomási 

mérések szabályos rácshálózatra való interpolálását a szintén az OMSZ által kidolgozott 

MISH
16

 (Bihari & Szentimrey, 2013) szoftver felhasználásával valósították meg. 

A CARPATCLIM hátránya, hogy a tartományban levő országok egyikét – így hazánkat 

– sem tartalmazza teljes egészében. Az adatbázist azonban néhány változóra vonatkozóan 

kiterjesztették, ez az ún. DANUBECLIM adatbázis, amely már Magyarország teljes 

térségét, illetve néhány délnyugati országot is teljes egészében lefed – azonban ez az 

adatbázis még nem publikus (Bihari et al., 2017). Mindazonáltal a fenti tulajdonságokat 

figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy jelenleg a CARPATCLIM a legmegbízhatóbb 

referencia adatbázis, amely rendelkezésünkre áll, hiszen minőségileg ellenőrzött adatokkal 

és egységes rácsfelbontással fedi le a Kárpát-medence térségét. 

 

2.2. A vizsgálatokhoz felhasznált regionális klímamodellek 

 

A csapadéktendenciák jövőbeli alakulását éghajlati modellek outputjai alapján 

határoztuk meg. Esetünkben GCM-ekbe ágyazott, viszonylag finom térbeli felbontással 

(10 km, 25 km) rendelkező RCM-ek szimulációit volt célszerű alkalmazni (Marengo & 

Ambrizzi, 2006), hiszen nem a teljes Földet, csupán egy kisebb területet tekintettünk 

vizsgálataink során. A jövőre vonatkozó elemzéseinkhez ezért különböző RCM-ek napi 

léptékű csapadékmezőit használtuk fel, amelyeket a következő alfejezetekben mutatunk be 

röviden. 
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 MASH: Multiple Analysis of Series for Homogenization (Idősorok többváltozós elemzése 

homogenizációhoz) 
16

 MISH: Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized Data Basis (Felszíni homogenizált 

adatbázison alapuló meteorológiai interpoláció) 
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2.2.1. Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott regionális klímamodellek 

 

Kutatásunk során az ENSEMBLES projekt (van der Linden & Mitchell, 2009) 

keretében létrehozott, horizontálisan 0,25°-os felbontású szimulációk közül 11-et 

vizsgáltunk (3. táblázat), így lehetőségünk adódott a várható változások 

bizonytalanságának megadására is. A futtatáshoz szükséges kezdeti- és peremfeltételeket 

három különböző GCM szolgáltatta: a francia ARPEGE (Déqué et al., 1998), a német 

ECHAM (Roeckner et al., 2006) és a brit HadCM (Gordon et al., 2000). Kilenc különböző 

RCM-et választottunk, amelyek közül kettő (az RCA3 és a HIRHAM) két-két GCM-

meghajtással is szerepel, végeredményben így 11 modellszimuláció állt rendelkezésünkre. 

Az eredmények bemutatásakor kiemeljük az egyes GCM-ek által okozott különbségeket, 

hiszen azok tulajdonságai átöröklődhetnek a regionális szimulációkra, bizonyos mértékig 

determinálva azok projekcióit. 

Esetünkben az RCM-ek egységesen a közepesnek tekinthető A1B szcenáriót 

(Nakicenovic & Swart, 2000) vették figyelembe, amely szerint a népesség a XXI. század 

közepéig növekedni fog, aztán csökkenni kezd. Továbbá a regionális gazdasági 

különbségek csökkenése mellett a jövőben gyors gazdasági növekedés és technológiai 

fejlődés; valamint a fosszilis és nem-fosszilis energiaforrások egyenlő arányú használata 

várható e forgatókönyv alapján. 

A modellszimulációs eredmények bizonytalanságának alapvetően három forrása van: az 

alkalmazott modell (különböző közelítések, parametrizációs sémák használata révén), az 

éghajlat belső változékonysága (éghajlatingadozás különböző skálákon) és a jövőre 

vonatkozó, antropogén tevékenységet összefoglaló szcenárió (Hawkins & Sutton, 2011). 

Az, hogy melyik tényező domináns, függ a vizsgált változótól, a térskálától és a régiótól, 

valamint attól, hogy milyen időskálára vonatkozik a becslés. Például az éghajlat belső 

változékonysága jelentős szerepet játszik a csapadék esetén (Raisanen, 2001), különösen 

kisebb térségek viszonylatában, néhány évtizedes időtávlatban. Hosszabb távon viszont a 

felhőképződés parametrizációi és a csapadékszámításokhoz alkalmazott közelítések 

okoznak nagyobb bizonytalanságot. Ugyanakkor a hőmérséklet szempontjából a jövőben 

várható sugárzási kényszer változása (azaz a szcenárió megválasztása) sokkal fontosabb 

bizonytalansági tényező, amely különösen évszázados skálán meghatározó. Annak 

ellenére, hogy kutatásunkban a modellek csak egy szcenáriót tekintettek, bizonytalansági 

vizsgálatokat is végezhettünk, hiszen a csapadékszimulációk esetén az éghajlat belső 
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változékonyságából, valamint magából a modell fizikájából adódó bizonytalansághoz 

képest a forgatókönyvekből adódó bizonytalanság relatíve kicsi (Hawkins & Sutton, 2011). 

 

3. táblázat: A csapadéktendenciák elemzéséhez választott regionális klímamodellek 

legfontosabb jellemzői (vezérlő GCM, referencia, a modellszimulációt futtató intézet). Az 

utolsó oszlopban az éves átlagos csapadékmennyiség van feltüntetve (valamint zárójelben 

a CARPATCLIM adatbázisból számolt referencia értéktől – 689 mm – való eltérés) az 

1971–2000 időszakra, a Kárpát-medencére (é. sz. 44–50°; k. h. 17–27° terület 

rácspontjainak átlaga) vonatkozóan az egyes RCM-szimulációk alapján. 

RCM/Vezérlő GCM 
RCM 

referencia 
Futtató intézet 

Átlagos éves 

csapadékösszeg 

(eltérés a 

CARPATCLIM 

adatoktól) 

ALADIN/ARPEGE 
Radu et al., 

2008 

CNRM (Centre National 

de Recherches 

Météorologiques) 

884 mm 

(+195 mm) 

HIRHAM/ARPEGE 

 

 

HIRHAM/ECHAM5 

Christensen et 

al., 2007b 

DMI (Danmarks 

Meteorologiske Institut) 

659 mm 

(–30 mm) 

 

899 mm 

(+210 mm) 

RACMO/ECHAM5 
van Meijgaard 

et al., 2008 

KNMI (Koninklijk 

Nederlands 

Meteorologisch Instituut) 

731 mm 

(+42 mm) 

RegCM/ECHAM5 
Giorgi & Bi, 

2000 

ICTP (International 

Centre for Theoretical 

Physics) 

942 mm 

(+253 mm) 

REMO/ECHAM5 
Jacob & 

Podzun, 1997 

MPI (Max Planck 

Institut) 

735 mm 

(+46 mm) 

RCA3/ECHAM5 

 

RCA3/HadCM3Q 

(alacsony érzékenységű 

verzió) 

Samuelsson et 

al., 2011 

SMHI (Swedish 

Meteorological and 

Hydrological Institute) 

908 mm 

(+219 mm) 

 

819 mm 

(+130 mm) 

CLM/HadCM3Q 
Böhm et al., 

2006 

ETHZ (Eidgenössische 

Technische Hochschule 

Zürich) 

789 mm 

(+100 mm) 

HadRM3Q0/HadCM3Q 
Jones et al., 

1995; 2004 
HC (Hadley Centre) 

874 mm 

(+185 mm) 

RCA3/HadCM3Q 

(magas érzékenységű 

verzió) 

Samuelsson et 

al., 2011 

C4I (Community Climate 

Change Consortium for 

Ireland) 

714 mm 

(+25 mm) 
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2.2.2. Az ELTE Meteorológiai Tanszékén futtatott RegCM4 regionális 

klímamodell 

 

Vizsgálataink során az előző alfejezetben megnevezett RCM-ek mellett a RegCM4 

(Elguindi et al., 2011) szimulációit is felhasználtuk, amelyet az ELTE Meteorológiai 

Tanszékén adaptáltak és futtattak térségünkre (Bartholy et al., 2015a; Pieczka et al., 2017) 

a Med-CORDEX program (https://www.medcordex.eu/index.php/) keretében. A RegCM 

modell első verzióját az 1980-as évek végén fejlesztették ki. Előnye, hogy publikus, 

nyíltan hozzáférhető, felhasználóbarát és bármely régióra alkalmazható. A kutatásunk 

során használt RCM-szimuláció idősorai 0,11°-os horizontális rácsfelbontásúak és az 

1970–2099 időszakra állnak rendelkezésre napi léptékben. A szimuláció 2005-ig az 

üvegházhatású gázok mért koncentrációját veszi figyelembe, a jövőre pedig az újabb, 

sugárzási kényszeren alapuló, RCP
17

 kibocsátási forgatókönyveket alkalmazza, amelyeket 

klíma-, illetve ökoszisztéma-modellezők, valamint emisszió szakértők közreműködésével 

dolgoztak ki (van Vuuren et al., 2011). A pesszimistább RCP8.5
18

 szerint folyamatosan 

növekedni fog az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja. A lakosság száma, valamint 

a megújuló energiaforrások használata is emelkedik majd; a felszínborítottság változására 

vonatkozó becslések szerint a mezőgazdasági területek és legelők aránya növekedni fog, a 

természetes vegetáció várható alakulása pedig ezzel éppen ellentétes lesz. A RegCM4 

futtatásához szükséges kezdeti- és peremfeltételeket az RCM 50 km-es futtatása 

biztosította (Bartholy et al., 2015a), amelyet a brit HadGEM2 (Collins et al., 2011) 

globális modell vezérelt. Érzékenységi vizsgálatok során a kevert Grell-Emanuel séma 

bizonyult a legmegfelelőbbnek (Pieczka et al., 2017), ezért a modell teljes időszakra való 

futtatásakor ezt a parametrizációt alkalmazták. 

A 3. ábrán a Kárpát-medence 1971–2000 időszakra vonatkozó Taylor-diagramját 

(Taylor, 2001) láthatjuk, amelyen a CARPATCLIM szolgált referenciaként, az egyes 

színes szimbólumok pedig különböző – a CORDEX keretében futtatott – RCM-

szimulációkat jelölnek. A Taylor-diagram egyszerre mutatja a két mintából számolt 

korrelációs együtthatót (a pontok azimutális helyzete), az átlagos négyzetes eltérést (a 

referencia ponttól való távolság) és a két adatbázis szórásának arányát (a zérus ponttól való 

                                                           
17

 RCP: Representative Concentration Pathway (Reprezentatív koncentráció menet), az ehhez kapcsolódó 

számértékek az ipari forradalom előtti időszakhoz képest 2100-ra becsült sugárzási kényszer változást adják 

meg 
18

 RCP8.5: 2100-ra 8,5 W/m
2
-rel lesz több a sugárzási kényszer az ipari forradalom előttihez képest 



26 

 

távolság). Észrevehető, hogy milyen fontos a GCM megválasztása: a HadGEM-mel 

meghajtott szimulációk (körrel jelölve a 3. ábrán) általában nagyobb eltéréseket mutatnak 

a referenciához képest. Ugyanakkor azt is leolvashatjuk a diagramról, hogy a RegCM4 (a 

HadGEM vezérlésű RCM-ekhez képest) közepesen jól képes reprodukálni a valósnak 

tekintett éghajlati viszonyokat. Így a hidroklimatológiai vizsgálatban használt RegCM4 

szimuláció jól reprezentálja az általunk vizsgált, a CORDEX program keretében futtatott 

HadGEM meghajtású modellek átlagát. 

 

 

3. ábra: Taylor-diagram az 1971–2000 időszakra vonatkozóan hét CORDEX szimuláció 

alapján a Kárpát-medence térségére (referencia: CARPATCLIM adatbázis). 
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2.3. A DIWA-HFMS modell térinformatikai adatbázisa 

 

A DIWA-HFMS
19

 Tisza, Tokaj vízmérce feletti vízgyűjtőjén a FETIVIZIG
20

 

üzemeltetésével évek óta operatív körülmények között hidrológiai előrejelzéseket 

szolgáltat. Mivel a mi elemzéseink célterülete (4. ábra) része ennek a teljes rendszernek, 

ezért annak geoinformatikai adatbázisát a FETIVIZIG bocsátotta rendelkezésünkre-. Az 

adatbázis tartalmának részletes leírása a HYDROInform BT. Rendszertervében (2012b) 

olvasható. 

 

 

4. ábra: A vizsgálatban szereplő célterület, a Felső-Tisza vízgyűjtő 

(Pongrácz et al., 2013b). 

 

2.4. A hidrológiai idősor 

 

Elemzéseinkhez a hidrológiai modellezés jellegéből fakadóan (3.4. fejezet) vízhozam 

idősor-adatokra volt szükségünk. Vizsgálatunkban a célterület záró szelvényében 

(Tiszabecs) észlelt vízhozam idősort használtuk fel. Ezt a napi – reggel 6 órás – vízhozam-

idősort az 1997–2005. időszakra vonatkozóan a FETIVIZIG Vízrajzi Osztályától kaptuk, 

amelyet az Országos Vízrajzi Adattár (MAHAB) –ból nyertek ki. 

Módszertanunk gyakorlati alkalmazhatóságának példájaként a harmadfokú 

árvízvédelmi készültségi szint gyakoriságát is megvizsgáltuk. Ehhez Lucza Zoltán 

segítségét kértük, aki a Q-H görbe (5. ábra) alapján az 500 cm-hez tartozó vízhozam 

értéket 1730 m
3
/s-nak jelölte meg. 

                                                           
19

 DIWA-HFMS: Distributed Watershed Hydrologic Forecasting & Modelling System (Osztott vízgyűjtő 

hidrológiai előrejelző és modellező rendszer) 
20

 FETIVIZIG: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
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5. ábra: Tiszabecsre vonatkozó Q-H görbe 

(Lucza Z., FETIVIZIG, személyes konzultáció). 
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3. Módszerek 

 

Ebben a fejezetben a kutatás főbb lépéseit ismertetjük és egy folyamatábra segítségével 

összefoglaljuk a vizsgálat menetét, majd az alkalmazott módszerek bemutatására térünk rá. 

Az első alfejezetben az éghajlati modellek szisztematikus hibáinak kiküszöbölésére 

alkalmazott hibakorrekciós eljárások előnyeiről és hátrányairól írunk, majd az általunk 

használt módszereket mutatjuk be részletesebben. Ezt követően a lefolyás vizsgálatához 

alkalmazott hidrológiai modellt, a DIWA
21

-t (Szabó, 2007) ismertetjük. Végezetül pedig a 

csapadékindexeket definiáljuk, illetve azok számításának menetét mutatjuk be. 

 

3.1. A vizsgálat fő lépései 

 

Kutatásunk elsődleges célja a csapadék múltbeli és jövőre becsült tendenciáinak 

megismerése, valamint ennek lefolyásra gyakorolt hatásának elemzése volt a 

valószínűsíthető változások bizonytalanságának megadásával. Vizsgálataink során elsőként 

az éghajlati idősorokkal foglalkoztunk, majd azok részletesebb értékelése után tértünk át a 

hidrológiai elemzésekre (6. ábra). 

A múltra vonatkozóan a CARPATCLIM adatbázis felhasználásával kiszámítottuk a 

Kárpát-medence térségét jellemző csapadékösszegeket éves, évszakos és havi bontásban. 

Ezen felül több, a csapadékkal, illetve csapadékextremitással kapcsolatos éghajlati index 

értékét is meghatároztuk a rendelkezésre álló teljes időszak (1961–2010) egyes évszakaira. 

Ezután az RCM-ek validációját végeztük el egy múltbeli – a WMO
22

 (1988) 

ajánlásának megfelelően – 30 éves időszakra vonatkozóan, amelyhez a CARPATCLIM 

szolgált referenciaként. Referencia időszaknak az 1971–2000-es periódust választottuk, 

hiszen ez volt a közös metszet a CARPATCLIM és az RCM-ek historikus (mért 

üvegházgáz-koncentráció figyelembevételével készült) szimulációi között, amely a 

legközelebb esett a jelenhez. Megvizsgáltuk, hogy az egyes RCM-outputok alapján 

számított havi csapadékösszegek hogyan viszonyulnak a referenciához, mind az abszolút 

értékeket, mind az évi menetet, illetve különböző statisztikai jellemzőket (Taylor-diagram) 

tekintve. Térképes megjelenítéssel a térbeli szerkezetet is értékeltük éves, illetve évszakos 

skálán. 

                                                           
21

 DIWA: DIstributed WAtershed (Osztott vízgyűjtő) 
22

 WMO: World Meteorological Organisation (Meteorológiai Világszervezet) 
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A validáció során kiderült, hogy a legtöbb RCM-output szisztematikus hibával terhelt. 

A CARPATCLIM alapján meghatározott karakterisztikákhoz viszonyított eltérések 

eliminálásának érdekében hibakorrekciós módszert alkalmaztunk. Modellenként, havonta 

és rácspontonként végrehajtottuk az eloszlásfüggvények illesztésével a percentilis-alapú 

korrekciót, amely a szakirodalom szerint az egyik legjobbnak tekinthető hibakorrekciós 

eljárás (Teutschbein & Seibert, 2012). Az így kapott korrigált idősorokkal ismételten 

elvégeztük a validációs vizsgálatokat. 

 

 

6. ábra: A vizsgálati folyamat áttekintő összefoglalása. 

 

Kutatásunkban az RCM-szimulációk jövőbeli projekcióit is elemeztük. A jövőre 

vonatkozó éghajlati elemzéseknél általánosan a XXI. század közepét és végét szokták 



31 

 

vizsgálni, jellemzően a 2021–2050 és a 2071–2100 időszakokat – részletesebb 

vizsgálataink során mi is ezt a két 30 éves időszakot tekintettük. Meghatároztuk az 

évszakos és havi átlagos csapadékösszegeket; azok térbeli szerkezetét, valamint a 

referencia időszakhoz viszonyított relatív változásokat. Több csapadékindex is 

kiszámításra került mind a nyers, mind a hibakorrigált RCM-szimulációk alapján (2 × 11 

idősor) a rendelkezésre álló időszakra vonatkozóan. Az elemzések során az átlagos értékek 

és változások mellett igyekeztünk azok bizonytalanságát is érzékeltetni. 

Az éghajlat vizsgálatán túl hidrológiai szimulációk elemzésére is figyelmet fordítottunk. 

Ehhez a DIWA modellel végeztünk futtatásokat – amelyhez különböző meteorológiai 

idősorok szolgáltatták a bemenő paramétereket – a múltra és a jövőre vonatkozóan 

egyaránt. A korábbiaktól eltérően a referencia időszak itt az 1972–2001-es periódus volt, 

mivel szerettük volna a 2001-es extrém tiszai árvizet is figyelembe venni (a hidrológiai 

vizsgálatokhoz alkalmazott RCM esetén 2000 helyett már 2005-ig tart a historikus 

időszak). A jövőre vonatkozó becsléseket szintén a 2021–2050-es időszakra, valamint a 

XXI. század végére, 2069–2098-ra végeztük el (mivel a RegCM4 futása csupán 2099 

novemberéig tartott, ilyen időtávlatban nincs jelentősége pár éves eltolásnak). A 

hidrológiai futtatásokat Monte-Carlo (MC) ciklusba ágyazott időjárás-generátor által 

előállított meteorológiai idősorok meghajtásával készítettük el, így több száz, azonos 

valószínűséggel bekövetkező, független, 98 év hosszúságú adatsor állt rendelkezésünkre az 

egyes időszakokra. Az eredményül kapott napi léptékű vízhozam idősorokból 

meghatároztuk a napi közepes vízhozamokat, azok éves átlagát, valamint havi skálán is 

megvizsgáltuk eloszlásfüggvényeiket. Kiemelt fontosságot kapott vizsgálataink során még 

a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szint meghaladása, illetve a kritikusan alacsony 

szint alatti esetek számának meghatározása a referencia- és a két jövőbeli időszakra 

vonatkozóan, hogy bemutathassuk egy-egy példa által módszertanunk vízgazdálkodási 

alkalmazhatóságát. A következő alfejezetekben részletesebben ismertetjük a kutatásunk 

során alkalmazott eljárásokat, valamint a hidrológiai modellt. 

 

3.2. Monte-Carlo ciklusba ágyazott időjárás-generátor által előállított idősorok 

 

Célkitűzésünk volt egy olyan módszer megalkotása, amely alkalmas arra, hogy a 

klímaváltozás hatásait egy tetszőleges vízgyűjtőre vonatkozóan elemezzük: ehhez 

szükséges volt, hogy alkalmasan összekapcsoljuk a fizikai, térben osztott hidrológiai 

modellel az RCM-outputokat. Vizsgálatunkhoz tehát szükségünk volt egy hidrológiai 
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modellre, megfigyeléseken alapuló éghajlati és hidrológiai idősorokra, valamint 

klímamodell-szimulációkra is. Azonban a modellszimulációk idősora is, és a megfigyelési 

adatok is csak egy-egy potenciális realizációi valamely adott (a célterületre jellemző) 

klimatikus variabilitás sok lehetősége közül. Tehát idősorainkra inkább úgy kell 

tekintenünk, mint egy teljes populációjából vett mintára, amely populáció tulajdonságai 

leírhatóak annak belső tulajdonságainak statisztikái révén. A teljes populáció variabilitását, 

belső tulajdonságait leíró statisztikai jellemzőinek előállításához kézenfekvő valamely 

adekvát SWG
23

 paraméterein keresztüli leírás. Az időjárás-generátorok olyan statisztikus 

modellek, amelyek a meteorológiai változók véletlenszerű idősorait állítják elő úgy, hogy 

statisztikai tulajdonságaik hasonlítsanak a megfigyelt időjáráshoz (Maraun et al., 2010). 

Ahhoz, hogy az időjárás-generátorunk a valósággal konzisztens legyen, fontos, hogy 

minden lényeges paramétert tartalmazzon. Esetünkben az időjárás-generátornak a 

hőmérséklet, a száraz tartamok, a nedves tartamok, valamint a csapadékmennyiség 

eloszlásának paramétereire volt szükség. Kutatásainkhoz a HYDROInform Bt. által 

korábban kifejlesztett (HYDROInform, 2012), s a jelen kutatások kapcsán továbbfejlesztett 

modellt használtunk. A nedves tartamok hosszának megállapításához mennyiségi és 

területi korlátot is alkalmaztunk. Erre azért volt szükség, hogy ha csupán egynéhány 

rácspontban jelenne meg némi csapadék, az összes többiben nem (például konvektív cella 

esetén); vagy a lehullott csapadék mennyisége elenyészőnek tekinthető, akkor az ne 

módosítsa a teljes területre vonatkozó száraz/nedves tartamok hosszát, arányát. A 

csapadékmennyiségre 1 mm volt a választott cellaküszöb, a térbeli kiterjedést tekintve 

pedig 100 km
2
-nyi összefüggő területet kellett meghaladnia a csapadékos rácscellák 

összterületének ahhoz, hogy valóban csapadékeseményként jelenjen meg az 

eloszlásunkban. Megjegyezzük, hogy a módszer nem alkalmazható tetszőlegesen nagy 

területekre, hiszen például ha Európa térségét tekintenénk, akkor nagyon kis 

valószínűséggel fordulna elő száraz tartam a teljes területet figyelembe véve, hiszen a 

kontinens valamely régiója szinte biztosan csapadékos lenne. Annak érdekében, hogy a 

bizonytalanságot is számszerűsíthessük, MC mintavételezést végeztünk el – amelyek 

várható értéke adja meg az általunk keresett eloszlást. 

Az MC ciklusok számát tekintve a minimális küszöb 100 db volt, de meghatároztunk 

egy kilépési kritériumot is, miszerint a k. MC ciklusban befejezettnek tekintjük az 

algoritmust (azaz felépítettnek tekintjük az adott populáció adott statisztikáját), ha a k–1. 

                                                           
23

 SWG: Stochastic Weather Generator (Sztochasztikus időjárás-generátor) 
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lépésig generált független eloszlások (k–1 db) paramétereinek átlagának és szórásának 

megváltozása a k. figyelembevételével nem haladja meg a 10
–2

 értéket. Ez esetünkben 

838–1197 db közötti 98 év hosszúságú idősort jelentett. A MC ciklusba ágyazott SWG-vel 

előállított idősorok mind egy-egy lehetséges, azonos valószínűséggel bekövetkezhető 

szcenáriót jelentenek, tehát ezen módszer előnye, hogy eredményeink mellé valószínűségi 

értékeket, és bizonytalanságot is rendelhettünk. Ez azért fontos a hatásvizsgálatok 

szempontjából, mert a klimatikus variabilitás és az extrémumok nagyobb hatást 

gyakorolhatnak az egyes szektorokra (például a mezőgazdasági terméshozamra, Semenov 

& Barrow, 1997), mint az éghajlati átlagok megváltozása. Végeredményben tehát számos 

futás állt rendelkezésünkre, amelyek mind bemeneti paraméterekként szolgáltak a 

hidrológiai modell számára. 

 

3.3. A regionális klímamodellek hibakorrekciója 

 

A rendkívül komplex éghajlati rendszeren belül a klímamodellek számos folyamatot 

csak közelítően írnak le, így általában nem képesek tökéletesen reprodukálni a valós 

éghajlati viszonyokat (Jacob et al., 2007; Pongrácz et al., 2011; van Haren et al., 2013; 

Kotlarski et al., 2014; Bartholy et al., 2015a). Az eltérések, hibák oka többféle lehet: a 

légkörfizika nem megfelelő reprezentálása a modellben, hibák a parametrizációkban, az 

energiaegyenlet helytelen lezárása, stb. A csapadék – a hőmérséklettel szemben – általában 

nagyobb eltéréseket mutat a referencia adatokhoz képest, különösen nyáron, még azokban 

az esetekben is, amikor az RCM-ek határfeltételeit reanalízis biztosítja GCM helyett 

(Kjellström et al., 2010). Validációs vizsgálatok (Teutschbein & Seibert, 2010, 2012) 

megmutatták, hogy a modellek gyakran túl sok csapadékos napot szimulálnak, alacsony 

intenzitással. Ugyanakkor az RCM-ek felülbecslik az extrémumokat az E-OBS referencia 

adatbázishoz képest (Lenderink, 2010), de nem tudni, hogy ez az eltérés mennyire a 

modellek hibája, illetve mennyire az E-OBS interpolációjából és a rendelkezésre bocsátott 

állomások helyenként kisebb számából fakad (Kysely et al., 2012). Tehát megállapíthatjuk, 

hogy a validációs vizsgálatok is hordoznak magukban bizonytalanságot: a modellek jósága 

függ a referencia adatbázis megválasztásától is (Prein & Gobiet, 2017). 

Annak érdekében, hogy a valósághoz minél közelebb álló adatokkal dolgozhassunk, 

lehetőségünk van különböző hibakorrekciós módszerek alkalmazására. Ez a 

hatásvizsgálatoknál különösen fontos (Lafon et al., 2012; Muerth et al., 2013; Addor & 

Seibert, 2014), hiszen ha a bemeneti idősorunk is hibával terhelt, a végeredményeinket sem 
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tekinthetjük megbízhatónak. A klímamodellek gyakran túl sok csapadékos napot 

szimulálnak alacsony intenzitással (Lafon et al., 2012) – ez például a mezőgazdasági 

termelésre egészen más hatást gyakorol a valós éghajlati körülményekhez képest, így 

különösen fontos a hatásvizsgálat előtt valamilyen korrekció alkalmazása (Ines & Hansen, 

2006). Az is előfordulhat például, hogy ha a jövőre becsült értékeket a valós 

körülményekkel vetjük össze, még a tendenciák irányára is tévesen következtetünk abból 

eredően, hogy a modell-outputunk eltér a referenciától a historikus időszakban. 

Több egyszerű (pl. delta módszer) és összetettebb (pl. lineáris regresszió, gamma-

transzformáció) korrekciós eljárás létezik, ám mindegyiknek megvan a maga előnye és 

hátránya. A különböző korrekciós módszerek összehasonlítása során a percentilis-alapú 

hibakorrekció adódott az egyik legelőnyösebbnek (Teutschbein & Seibert, 2012; 

Teutschbein, 2013). Esetenként első lépésként csak a csapadékos napok számát korrigálják, 

majd második lépésként annak mennyiségét (Berg et al., 2012; Dobor et al., 2015). 

Rajczak et al. (2016) egy egyszerű időjárás-generátorral meghajtott szimulációval 

hasonlították össze az eredeti és a percentilisek felhasználásával korrigált idősorokat. 

Megállapításaik szerint az eloszlásfüggvények illesztésén alapuló eljárás néhány esetben az 

időjárás-generátornál is jobb eredményeket adott, sőt, még a száraz/nedves átmeneteket is 

képes volt viszonylag jól reprodukálni, annak ellenére, hogy a korrekciós módszerbe ez 

nincs explicit módon belefoglalva. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy még a legjobb módszernek is megvannak a 

hátrányai, hiszen minden esetben feltételezésekkel élünk. Az egyik legerősebb ilyen 

feltételezés az, hogy a múltbeli hiba a jövőben is ugyanaz marad, pedig ez természetesen 

egyáltalán nem szükségszerű (Teutschbein & Seibert, 2012). Továbbá félő, hogy ha több 

meteorológiai változót is korrigálunk egymástól függetlenül, akkor elvész a köztük lévő 

tér- és időbeli konzisztencia; sérül a fizikai alap (amelyet a nyers modell-outputok viszont 

jól írnak le). Ezen kívül, ha egyszerre több modellre alkalmazzuk az eljárást, akkor az 

RCM-ek közti bizonytalanságot elfedjük, ugyanakkor a korrekciós módszer és a referencia 

adatbázis megválasztása újabb bizonytalansági tényezőkkel terheli a vizsgálatot. A 

korrekció során referenciaként kijelölt időszak is befolyásolja az eredményeket, de a 

szcenárió és a GCM megválasztásához, illetve a belső változékonysághoz képest ez 

relatíve kis hatással van a kapott idősorra (Chen et al., 2011b). 

A hibakorrekciós eljárások alkalmazhatósága sokak által vitatott (Ehret et al., 2012), 

ezért a nagyobb körültekintést igénylő hidrológiai hatásvizsgálatban a korrigált adatok 

mellett a nyers modellszimulációkkal elvégzett elemzéseket is bemutatjuk, teljesebb képet 
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adva így a bizonytalanság mértékéről. Habár a hibakorrekció nem változtatja meg a becsült 

csapadékváltozások irányát, csupán azok mértékében van különbség (Kis et al., 2014a; 

Maurer & Pierce, 2014), nincs mindig egyértelműen jobb választás. Célszerű lehet a nyers 

és a korrigált szimulációk alapján kapott eredményeket összehasonlítani a 

hatástanulmányok során (Ehret et al., 2012). 

 

3.3.1. Percentilis-alapú hibakorrekció 

 

A csapadéktendenciák és csapadékindexek elemzése során az RCM-szimulációk 

szisztematikus eltéréseinek kiküszöbölésére percentilis-alapú hibakorrekciót (Formayer & 

Haas, 2010; Wang et al., 2016; Kis et al., 2017a) alkalmaztunk. A nyers szimulációk által 

kirajzolt tapasztalati eloszlásfüggvényt (Fnysz) a referencia adatbázis (CARPATCLIM) által 

megadott görbéhez (Fr) igazítottuk a csapadék esetén ún. multiplikatív korrekciós faktorok 

(fk) segítségével. Mivel a hibák térben és időben nem egységesek, a korrekciót 

modellenként, havonta (h = 1, …, 12), és rácspontonként (p = 1, …, 912) hajtottuk végre a 

múltbeli (m) szimuláció alapján. Egy adott y percentilisre (y = 1, …, 100) a korrekciós 

faktor a következőképpen számítható ki: 
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Ezen korrekciós faktorok alkalmazásával a nyers szimulációból (xnysz) megkapjuk a 

korrigált szimulációt (xksz), amely a múltbeli periódusra vonatkozóan megegyezik a 

referenciával (xr): 
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A jövőre vonatkozó szimulációk esetén – mivel természetesen nincsenek 

megfigyeléseink – ismét azt az adatsort használjuk referenciaként, amely a múltbeli 

periódusra áll rendelkezésre. Így azzal a feltételezéssel élünk, hogy a múltbeli hiba jellege 

a jövőben is változatlan marad. 
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A korrekciós faktorok alkalmazásával megkapjuk a jövőre vonatkozó hibakorrigált 

szimulációkat (xksz): 
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Szemléltetésként a 7. ábrán egy Budapesthez közeli rácspontra (é. sz. 47,625°; 

k. h. 19,125°) a januári és júniusi napi csapadék pontdiagramját láthatjuk a CARPATCLIM 

adatbázis, valamint a RACMO/ECHAM nyers és hibakorrigált szimulációja alapján. A 

hiba stacionaritására vonatkozó feltétel ellenőrzéseként az ábrán a keresztvalidációt 

mutatjuk be (azaz a korrekciós faktorokat az 1961–1985 időszak alapján határoztuk meg, a 

validációt pedig az 1986–2010 időszakra végeztük el; ily módon lehetőségünk nyílt az 

alkalmazott módszer jóságának tesztelésére). Januárban a korrigálatlan szimuláció felül-, 

júniusban viszont alulbecsli a referencia adatbázis által meghatározott értékeket. A 

statisztikai korrekció alkalmazásával sikerült csökkenteni ezeket a szisztematikus hibákat 

(Kis et al., 2014b; 2017a), habár a stacionaritás feltételezése miatt az egyezés nem 

tökéletes. 

 

 

7. ábra: Egy Budapesthez közeli rácspont januári (baloldal) és júniusi (jobboldal) 

napi csapadékadatainak pontdiagramja a CARPATCLIM adatbázis, valamint a 

RACMO/ECHAM szimuláció nyers és hibakorrigált outputjai alapján 

az 1986–2010 időszakra vonatkozóan. 

 

A 7. ábrán bemutatott példa esetében tehát 25 évet tekintettünk referenciának, azonban 

a következő fejezetekben részletesebben bemutatott ENSEMBLES szimulációk 

korrekciója során a rendelkezésre álló referencia adatbázis teljes hosszát (50 év) 
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figyelembe vettük. Mivel a két idősor fontosabb statisztikai jellemzői a korrekció hatására 

közel azonosak lettek, a valósághoz közelebb álló szimulációkkal dolgozhattunk 

elemzéseink során. 

 

3.3.2. Időjárás-generátor paramétereinek illesztésén alapuló hibakorrekció 

 

A hidrológiai vizsgálatoknál MC ciklusba ágyazott időjárás-generátorral hajtottuk meg 

a DIWA-t; az időjárás-generátornak szükséges paramétereket a CARPATCLIM és a 

RegCM4 szimulációi szolgáltatták. Mivel az RCM szisztematikus hibákkal volt terhelt, 

hibakorrekciót alkalmaztunk, amit ez esetben az időjárás-generátor paramétereinek 

illesztésén keresztül valósítottunk meg. 

A korrekcióhoz első lépésként meghatároztuk a CARPATCLIM és a RegCM4 

referencia időszakra (1972–2001) vonatkozó adatainak területi átlagai alapján a 

hőmérséklet, a csapadékmennyiség, a száraz és a nedves tartamok hosszának eloszlását. A 

hőmérséklet (t) modelljeként az alábbi szinuszgörbét feltételeztük 
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a csapadékmennyiség, a száraz és nedves tartamok (x) esetén pedig külön-külön Gamma-

eloszlást 
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illesztettünk a tapasztalati eloszlásfüggvényre. 

Az eloszlásfüggvényeket a RegCM4 két 30 év hosszúságú jövőbeli (2021–2050 és 

2069–2098) időszakára vonatkozóan is meghatároztuk az egyes változókra. Ezután a 

RegCM4 jövőbeli eloszlásának paramétereit a CARPATCLIM alapján kapott 

paraméterekhez igazítottuk havonta, additív, illetve multiplikatív összefüggés 

alkalmazásával. A korrekció során ismételten éltünk a feltételezéssel, miszerint a modell 

jövőre vetített populáció-leírásában ugyanolyan mértékű a hiba, mint a historikus időszak 

populáció-leírásában. 
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A módszer tesztelése érdekében az ily módon kapott paraméterekkel meghajtottuk az 

időjárás-generátort MC ciklusba ágyazva. A 8. ábrán a sötétebb kék pontok a nyers, míg a 

világosabb kék pontok a korrigált paraméterek alapján kapott eloszlásfüggvényeket 

mutatják a csapadékmennyiségre vonatkozóan; a fekete vonal a referenciát 

(CARPATCLIM) jelöli. A lehetséges realizációk közül a ténylegesen megvalósult 

természetesen a korrigált futtatásokhoz esik közelebb – vizsgálatunkban feltételezzük, 

hogy amennyiben a modell jobban viselkedik a múltra vonatkozóan, a jövőre is 

megbízhatóbb becsléseket kapunk. 

 

 

8. ábra: A januári és júniusi átlagos csapadékösszeg eloszlása a CARPATCLIM, 

valamint a MC ciklusba ágyazott nyers és hibakorrigált paraméterekkel futtatott 

időjárás-generátor szimulációi alapján. 

 

3.4. A vizsgálathoz használt hidrológiai modell 

 

A klímaváltozás lefolyásra gyakorolt hatását a DIWA fizikai alapú, osztott hidrológiai 

modell (Szabó, 2007) segítségével elemezzük. A következő alfejezetekben a modell 

felépítését, valamint a célterületre, a Felső-Tisza vízgyűjtőre való kalibrációját tekintjük át. 

 

3.4.1. A DIstributed WAtershed (DIWA) hidrológiai modell 

 

A DIWA a hidrológiai folyamat minden lényeges részfolyamatát, azaz a csapadékot, az 

intercepciót, az evaporációt és transzspirációt, a beszivárgást, a hófelhalmozódást és 

hóolvadást, valamint a felszíni, felszín alatti és mederbeli lefolyást is figyelembe veszi 

(9. ábra). 
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A modell hóként kezeli a csapadékot, amennyiben a napi középhőmérséklet nem 

haladja meg a 0 °C-ot. A hó felhalmozódását is figyelembe veszi a DIWA, az olvadást 

pedig az ún. „degree-day factor” módszer (Martinec, 1960; Martinec & Rango, 1986) 

alapján számítja:  

 

)TT(aM M,kritátlag  , 

 

ahol M (mm) az adott napon jellemző hóvastagság, a (mm·°C
-1

nap
-1

) egy, az olvadást 

meghatározó tényező és Tkrit,M az olvadás kritikus hőmérséklete. 

 

 

9. ábra: A DIWA (DIstributed WAtershed) fizikai alapú, osztott hidrológiai modell 

sematikus szerkezete a legfontosabb hidrológiai folyamatok jelölésével (Kis et al., 2017b). 
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Köztudott, hogy a csapadék egy részét felfogja a vegetáció – ez az intercepció jelensége 

–, amely aztán elpárolog a növényzet felületéről, illetve lecsepeg a felszínre. Fontos, hogy 

megbecsüljük, mennyi csapadék éri el közvetlenül a felszínt, hiszen ez alapvető szerepet 

játszik a vízgyűjtő lefolyásában. A DIWA az alábbi képlet alapján számítja a vegetáció 

felszínén tározott vízmennyiséget egy adott időintervallum végére vonatkozóan (SI,Δt): 
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ahol SI,max (mm) a vegetáció maximális tározási kapacitása, SI,0 (mm) a vegetáció felszínén 

tárolt vízmennyiség a számítás kezdetén, σ a vegetáció visszatartási képessége száraz 

körülmények esetén, QP (mm/Δt) pedig a csapadék intenzitása (Szabó, 2007). 

A növényzet által felfogott víz evaporációja a szabad vízfelszín párolgásával (Ew) 

becsült a modellben: 
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ahol RNátl a napi átlagos relatív nedvesség, Tátl a napi átlaghőmérséklet. Az 

evapotranszspirációt két lépésben számítja a DIWA. Először a potenciális 

evapotranszspirációt határozza meg Varga-Haszonits (1969) módszere alapján, a szabad 

vízfelszín párolgása és a párologtató felszín biológiai tulajdonságainak 

figyelembevételével: 

 

wtt ELAIPET   , 

 

ahol PETΔt (mm) az átlagos potenciális evapotranszspiráció Δt intervallum alatt, κ egy, a 

vegetációtípustól függő modellparaméter (0 ≤ κ ≤ 1), LAI
24

 pedig a cellában jellemző 

átlagos levélfelületi index értéke a Δt időintervallumban. 

                                                           
24

 Leaf Area Index (Levélfelületi index) 
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A számítás második lépéseként a tényleges evapotranszspirációt (Ea) határozza meg a 

modell, figyelembe véve a talaj kapacitásának korlátozó hatását: 

 

tta PET)VDRS(fE  , 

 

ahol f(VDRSt) a vegetációtípus által befolyásolt relatív telítettségi arány függvénye, 

amelyet sok modellel ellentétben a DIWA nem tekint lineárisnak, hiszen a valóságban a 

vízvisszatartás nem lineárisan függ a telítettségtől. A függvény a következőképpen 

definiálható, amennyiben a víztartalom nem kisebb a hervadáspontnál, illetve a maradék 

víztartalomnál – ellenkező esetben az f(VDRSt) 0-nak adódik: 
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ahol pF a talaj vízvisszatartási görbéjét jelenti az adott talajtípusra vonatkozóan, 

ΘM (m
3
/m

3
) a maradék víztartalom, ΘHP (m

3
/m

3
) víztartalom a hervadáspont esetén és 

ΘT (m
3
/m

3
) a telített víztartalom, továbbá ΘM,HP = max{ΘM, ΘHP}. A DIWA modell a 

méréseken alapuló Van Genuchten-féle (1999) pF görbéket használja, amelyeket azonban 

akár le is cserélhetünk aktuális mérésekkel (Szabó, 2007). 

Mivel a felszín alatti lefolyás nem a legfontosabb tényező az árvizek kialakulásában, a 

talajvíz áramlását egyszerűsített formában veszi figyelembe a modell. A felszín alatti 

áramlást és a telítettséget két egyenlettel jellemzi a DIWA: a kontinuitási és a momentum 

egyenlettel. A kontinuitási egyenlet a következő alakban írható fel: 
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ahol Sv (m
3
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3
) a pillanatnyi telítettség, V0 (m

3
) a cella térfogata, Φ a talaj porozitása és 

∑qi (m
3
/s) az adott cellában levő áramlás nettó összege. 
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A momentum egyenlet Darcy-törvényén alapul: 
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ahol qdΨ (m
3
/s) vízhozam, amely áramlásának horizontális síkkal bezárt szöge α, AdΨ (m

2
) 

az áramlás irányára merőleges felszíni elem területe, dΨ/dh a feszültség gradiens. Az 

áramlás irányát tekintve három különböző eset léphet fel: (i) ha a fenti egyenletben 

szereplő zárójeles tag pozitív szám, a gravitációs és a kapilláris feszültség ugyanabba az 

mutat, tehát a víz lefelé áramlik; (ii) ha negatív szám, a kapilláris erő nagyobb a 

gravitációnál, ekkor a víz emelkedéséről beszélünk; (iii) ha pedig nulla, egyensúly áll be, 

nincs mozgás. 

Az infiltráció számításánál ismét a pF görbék játsszák a főszerepet, amelyek a talaj 

víztartó kapacitását jellemzik. 

A DIWA hidrológiai modell a lefolyást két részre bontja: felszíni és mederbeli 

lefolyásra. A felszíni lefolyást a talaj O-horizonjában történő szivárgással, az azt 

meghaladó vízmélység esetén pedig szabad felszínű vízmozgással veszi számításba, 

amelynek tulajdonságait a felhasználó határozhatja meg. Az O-horizon a talaj legfelső, 

nagy részben lebomlott vagy bomlásban lévő szerves anyagot tartalmazó, néhány cm 

vastag rétege, amely a hidrológiai modellezés szempontjából nem elhanyagolható tényező, 

hiszen jelentősen befolyásolja a csapadékvíz megoszlásának arányait. A szivárgás leírása, 

akárcsak a felszín alatti lefolyás esetében, Darcy-törvényén alapul. A mederbeli lefolyás az 

elemi tározók sorozatával (kaszkád) írható le – a kifolyás az adott víztározó aktuális 

állapotával jellemezhető. 

A folyó i,j elemére vonatkozó alapegyenletek a következő alakban állnak elő: 
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A napi időlépcsővel rendelkező számításokat három részre bonthatjuk: (i) az 

állapotjelzők meghatározása (pl. intercepció, evaporáció, hóolvadás, hófelhalmozódás); (ii) 

a lefolyásra vonatkozó egyenletek megoldása (pl. evapotranszspiráció, a talajrétegek és a 

felső, dinamikus réteg kölcsönhatásai, felszíni lefolyás); (iii) a mederbeli lefolyás 

számítása (Szabó, 2007). 

A hidrológiai folyamatokat egyértelműen befolyásolják az adott vízgyűjtőterület 

jellemzői, mint például az éghajlat, a domborzat, a talajtípus és talajvastagság, vegetáció 

típusa, fejlettsége és a felszínborítottság. A DIWA egy osztott hidrológiai modell, amely 

homogénnek feltételezett 1 km × 1 km-es cellákra bontja a vízgyűjtőt, és a szomszédos 

egységek a lefolyási hierarchia alapján kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes cellák 

alapvetően három réteggel jellemezhetőek: a légkörrel, amely a rendszer peremfeltételeit 

biztosítja; a vegetációval, amely az atmoszféra és a litoszféra közti legfontosabb 

kapcsolatot jelenti; valamint a talajjal. A DIWA a lefolyást és a hidrológiai elemek 

állapotjelzőit lényegesen befolyásoló tényezőket mind figyelembe veszi, 

megkülönböztetve állandó és szezonálisan változó faktorokat. 

Állandó jellemző például a domborzat, amelyet esetünkben a USGS
25

, EROS
26

 

honlapjáról letöltött adatok biztosítottak. A domborzat a felszín meredekségét és a lokális 

lefolyási irányt is alapvetően meghatározza, hiszen egy adott cella csapadéka a körülvevő 

cellák közül a legalacsonyabb magassággal rendelkező cella irányába fog folyni. Továbbá 

az éghajlatra is jelentős hatást gyakorol ez a tényező, ugyanis a tengerszint feletti magasság 

növekedésével az átlagos csapadékmennyiség általában növekszik, míg az átlagos 

középhőmérséklet jellemzően csökken. A hidrológiai modell a folyómeder 

karakterisztikáit, úgymint a meredekségét és érdességét is számításba veszi. Kiemelendő 

továbbá, hogy a modell több talajréteget különböztet meg. Az O-horizon alatt található a 

talaj vékony (~20 cm) „A” horizonja, amely nagy biológiai aktivitással és sűrű 

gyökérzettel jellemezhető. Ezután a kevesebb szerves anyagot tartalmazó, világosabb színű 

„B” horizon következik, amelyben a talaj felsőbb részeiből kimosódott anyag 

felhalmozódik; vastagsága néhány cm-től akár 1 m-ig is terjedhet. Alatta a „C” horizon 

található, amelyből kifejlődött a talaj – általában rossz a vízvezető képessége. Legalul 

pedig a „D” horizon, azaz az alapkőzet helyezkedik el. Vízvezető-képessége rendkívül 

alacsony, sok esetben vízzáró réteg – a DIWA modell esetén beállítható, hogy az alapkőzet 

                                                           
25

 USGS: United States Geological Survey (Amerikai Egyesült Államok Geológiai Kutatóintézete) 
26

 EROS: Earth Resources Observation and Science (Földi erőforrások megfigyelése és tudománya) 
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áteresztőképessége milyen mértékű legyen: ha 0, akkor vízzáró, ha 1, akkor nem az. 

Továbbá a DIWA a talaj típusát is figyelembe veszi minden egyes rácspontra. A modellben 

a felhasználó önkényesen definiálhatja a talajrétegek számát és vastagságát, valamint azok 

tulajdonságait a pF görbe és a porozitás megadása révén. 

A talajtípusokon túl, a DIWA a felszínborítottság típusokat is elkülöníti: összesen 

45 osztályt (pl. legelő, gyümölcsös, tűlevelű erdő, csupasz szikla, tó, folytonos 

beépítettségű város) különböztet meg. A hidrológiai modell minden egyes 

felszínborítottsági típushoz számos paramétert rendel hozzá: a maximális LAI, a maximális 

szívóképesség, a maximális O-horizon vastagság, a maximális gyökérmélység, a telítési 

hidraulikai vezetőképesség és a maximális felszíni tározás értéket. 

Az előzőekben ismertetett állandó jellemzők mellett a DIWA szezonálisan változó 

karakterisztikákat is számításba vesz. Ilyen például a LAI, amelynek havi átlagos értékei az 

intercepció, a növények potenciális vízfelvételi képessége és a transzspiráció becslésében 

is rendkívül fontos szerepet játszanak. A LAI lényeges bemenő adata a felszínborítottság, 

valamint a vegetációsűrűség becslésére alkalmas havi átlagos NDVI
27

, amit műholdas 

adatokból nyertünk. Példaként a LAI Felső-Tiszára vonatkozó januári és júliusi értékeit 

mutatjuk be (10. ábra), amelyek között jelentős különbség tapasztalható. A kiválasztott téli 

hónapban csupán a magasabban fekvő, északkeleti területeken fordul elő LAI > 4, míg 

júliusban a vízgyűjtő több mint felén LAI = 6, sőt a tűlevelű erdővel borított térségekben 

 LAI > 18. A DIWA mindezek mellett figyelembe veszi még a beérkező napenergia 

szezonális eloszlását (10 napos átlagértékek formájában), valamint a talajfagy okozta 

beszivárgási, párolgási korlátozásokat, és a hóolvadás, hófelhalmozódás hatásait is (Szabó, 

2007). 

 

 

10. ábra: A LAI januári és júliusi értékei a Felső-Tisza vízgyűjtőn. 

 

                                                           
27

 NDVI: Normalized Difference Vegetation Index (Normalizált vegetációs index) 
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A DIWA kezdeti feltételeit az adott időlépcsőt megelőző tározási jellemzők adják meg. 

A peremfeltételeket egyrészt a hidrológiai modell bemenő meteorológiai paraméterei, 

másrészt az alapkőzet permeabilitása jelentik. Jelen vizsgálatban a futtatáshoz szükséges 

bemeneti meteorológiai változókat (napi csapadék, napi minimum- és középhőmérséklet) a 

CARPATCLIM idősorai, illetve a RegCM4 szimulációi biztosítják. A felhasznált adatok 

horizontális felbontása ~10 km, ezért az idősorokat a DIWA által használt 1 km-es rácsra 

(Szabó, 2011) interpoláltuk a futtatást megelőzően. 

 

3.4.2. A DIWA kalibrációja és validációja a célterületre 

 

Az éghajlatváltozás lefolyásra gyakorolt hatását a Felső-Tisza vízgyűjtő példáján 

keresztül értékeljük. Ehhez első lépésként a DIWA célterületre való kalibrációjára volt 

szükség, mivel a számításhoz szükséges paraméterek egy részéről nincsenek mérési 

információink. A hidrológiai modell kalibrációját egy kétéves időszakra (2000. 05. 01 – 

2002. 04. 30.) végeztük el – mivel ekkor egy jelentős (2001-es rekord) árhullám és egy 

hosszabb kisvizű időszak egyaránt megfigyelhető volt – Tiszabecs (é. sz. 48,1º; k. h. 22,8º) 

állomásra. A CARPATCLIM napi meteorológiai idősoraival meghajtott DIWA modell 

vízhozam-szimulációit a megfigyelt napi reggeli vízhozam adatokhoz igazítottuk a modell 

különböző paramétereinek finomhangolásával. A modellparaméterek egy része, mint 

például a vegetációs felszín és az O-horizon maximális tározási kapacitása, vagy a 

hóolvadás leírásában szereplő együttható változatlanok maradtak; meghagytuk az eredeti – 

a priori – modellbeállításokat. Ugyanakkor például az O-horizon telítési vízvezető-

képességét kissé csökkentettük, míg a hóolvadást leíró egyenletben szereplő kritikus 

hőmérsékletet megnöveltük. 

Tiszabecs megfigyelt és szimulált vízhozam idősorát a 11. ábrán láthatjuk, a kétéves 

kalibrációs időszakra vonatkozóan. A DIWA által modellezett vízhozam idősor jól közelíti 

a megfigyeléseket, és – ami a legfontosabb – nem tapasztalhatunk szisztematikus alul-, 

illetve felülbecslést. A 2000 októberében fellépő, hosszabb ideig tartó kisvizű időszakot és 

a 2001 márciusában jelentkező nagyobb árhullámot – amely egy nagyobb 

csapadékesemény, illetve az addig felhalmozódott hó olvadásának együttes eredményeként 

lépett fel – egyaránt megfelelően visszaadja a DIWA szimuláció. A kalibráció során az 

átlagos eltérés 12 m
3
/s-nak, a maximális eltérés pedig –1263 m

3
/s-nak adódott. 

A szimuláció megbízhatóságát pontdiagram segítségével is értékeltük egy hosszabb 

időszakra (12. ábra). Megállapíthatjuk, hogy a megfigyelt és szimulált értékek között nincs 
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szisztematikus eltérés, hiszen az alul- és felülbecslések hasonló mértékben és esetszámban 

fordulnak elő. Továbbá láthatjuk, hogy az egyes pontok viszonylag közel helyezkednek el 

a tökéletes egyezést reprezentáló szaggatott szürke vonalhoz (y = x).  
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11. ábra: Vízhozam értékek megfigyelt és szimulált idősora Tiszabecsre (2000. május 1. – 

2002. április 30.). A novembertől márciusig tartó időszakot szürke háttér jelzi. 

 

A lineáris korrelációs együttható értéke 0,65-nek, az RMSE
28

 169 m
3
/s-nak, az átlagos 

eltérés 33 m
3
/s-nak a maximális eltérés pedig –1503 m

3
/s-nak adódott. Megjegyzendő, 

hogy esetünkben a szisztematikus hiba elkerülése, valamint az egyes vízjárási események 

megfelelő időbeli lezajlása volt lényeges, amely kritériumok a vizuális értékelés alapján 

teljesülnek. A szórás esetleges relatíve nagy mértéke kevésbé zavaró a MC szimuláció 

szempontjából, hiszen a keresett eloszlás a MC szimulációk átlagában helyezkedik el. 

Tehát a hidrológiai modell kalibrációjának (2000. 05. 01 – 2002. 04. 30.) eredményeként a 

validációs időszakot (1997. 11. 01 – 2000. 10. 31.) figyelembe véve sem mutat 

szisztematikus hibát a szimuláció, vagyis a céljainknak megfelelően megbízhatónak 

tekinthetjük a hidrológiai modell szimulációját a Felső-Tisza vízgyűjtőjére. 

 

                                                           
28

 RMSE: Root Mean Square Error (Közepes négyzetes hiba) 
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12. ábra: Tiszabecsre az 1997. 11. 01 – 2000. 10. 31. időszakra vonatkozó pontdiagram, 

a megfigyelt és a CARPATCLIM-mel meghajtott DIWA szimuláció eredményeként kapott 

vízhozam értékek alapján. 

 

3.5. A csapadékindexek számítása 

 

A vizsgálatok során több, a szárazsággal, a kis csapadékmennyiséggel, az extremitással 

és az intenzitással kapcsolatos csapadékindex (Karl et al., 1999) értékét számítottuk ki. Az 

indexek definícióját, mértékegységét, valamint a részletesebb elemzéseket tartalmazó 

publikációink hivatkozásait a 4. táblázatban tüntettük fel. A csapadékindexek értékeit 

mind a hibakorrigált, mind a nyers modellszimulációk alapján meghatároztuk a múltra és a 

jövőre egyaránt, de a disszertációban csak a korrigált eredményeket mutatjuk be. 

Az indexeket évszakos bontásban számítottuk ki, a rendelkezésre álló időszak (1961–

2100) minden egyes évére külön. Kivételt képeznek ez alól a percentilis alapú indexek, 

amelyek esetén eleve a 30 éves teljes peródusok egyes évszakjaira végeztük el 

számításainkat (így például a nyárra vonatkozóan 30·92 adatból határoztuk meg a 

percentiliseket). 

A 4. fejezetben, az eredmények ismertetése során három, 30 éves periódusra (1971–

2000, 2021–2050, 2071–2100) vonatkozó időbeli átlagértékeket közlünk. A diagramokon 

szemléltett értékek esetén nem csak időbeli, hanem térbeli átlagolást is végeztünk. A 
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disszertáció következő fejezeteiben a Kárpát-medence az é. sz. 44°–50°; k. h. 17°–27° 

koordináták által határolt terület pontjainak átlagát jelenti. Az egyes régiókra/országokra 

vonatkozó eredmények esetén az általunk készített maszkok alapján meghatározott 

rácspontok átlagolásával kapott értékeket mutatjuk be. 

 

4. táblázat: A vizsgált csapadékindexek jele, definíciója, mértékegysége és a részletesebb 

elemzést tartalmazó hivatkozás. 

Index Definíció 
Mérték-

egység 
Hivatkozás 

DD
29

 Száraz napok száma (Rnap< 1 mm) nap Kis et al., 2017a 

MDS
30

 Száraz időszakok (Rnap< 1 mm) átlagos hossza nap 
Pongrácz et al., 2014; 

Pongrácz et al., 2015 

CDD
31

 
Az egymást követő száraz napok maximális 

száma 
nap 

Pongrácz et al., 2012a; 

Pongrácz et al., 2013a; 

Pongrácz et al., 2014 

RR1 Csapadékos napok száma (Rnap ≥ 1 mm) nap Pongrácz et al., 2013a 

MWS
32

 
Csapadékos időszakok (Rnap ≥ 1 mm) átlagos 

hossza 
nap Kis et al., 2017a 

RR5 
Az 5 mm-t meghaladó csapadékú napok száma 

(Rnap ≥ 5 mm) 
nap 

Kis & Pongrácz, 2014; 

Kis et al., 2015a 

CWD5
33

 
Az egymást követő 5 mm-t meghaladó 

csapadékú napok maximális száma 
nap Kis et al., 2017a 

RR10 
A 10 mm-t meghaladó csapadékú napok száma 

(Rnap ≥ 10 mm) 
nap 

Pongrácz et al., 2013a; 

Kis et al., 2014a, 2017a; 

Bartholy et al., 2015b 

RR20 
A 20 mm-t meghaladó csapadékú napok száma 

(Rnap ≥ 20 mm) 
nap Bartholy et al., 2015b 

RX1 
Az 1 nap alatt lehullott maximális 

csapadékmennyiség (Rmax,1day) 
mm Bartholy et al., 2015b 

RX5 
Az 5 nap alatt lehullott maximális 

csapadékmennyiség (Rmax,5day) 
mm 

Bartholy et al., 2015b; 

Pongrácz et al., 2015; 

Kis et al., 2017a 

SDII Csapadékintenzitás (∑R/RR1) mm/nap Pongrácz et al., 2012b 

R90p A napi csapadék idősor 90. percentilise mm Bartholy et al., 2015b 

R95p A napi csapadék idősor 95. percentilise mm 
Kis et al., 2014a; 

Bartholy et al., 2015b  

R99p A napi csapadék idősor 99. percentilise mm 
Bartholy et al., 2015b; 

Pongrácz et al., 2015 

 

 

                                                           
29

 DD: Dry Days (Száraz napok) 
30

 MDS: Mean Dry Spell (Száraz időszakok átlagos hossza) 
31

 CDD: Consecutive Dry Days (Egymást követő száraz napok maximális száma) 
32

 MWS: Mean Wet Spell (Csapadékos időszakok átlagos hossza) 
33

 CWD5: Consecutve Wet Days, 5mm (Az egymást követő 5 mm-t meghaladó csapadékú napok maximális 

száma) 
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4. A csapadék és csapadékextrémumok múltbeli és jövőre becsült 

értékeinek elemzése 

 

Mivel a csapadék az egyik legváltozékonyabb meteorológiai elem mind térben, mind 

időben, továbbá az éghajlati szimulációk is hibákkal terheltek (Déqué et al., 2007), a 

csapadéktendenciák elemzése során a bizonytalanság érzékeltetésére, számszerűsítésére, 

valamint a szisztematikus hibák becslésére, korrigálására is nagy hangsúlyt fektettünk. Ily 

módon hibatartomány rendelhető a becsült változások mellé, illetve a várható tendenciák 

bekövetkezésének valószínűsége is megadható. Térségünkben különösen fontos a 

bizonytalanság feltüntetése, hiszen – ahogyan ezt már a bevezetésben ismertettük – a 

XX. század mért tendenciái, illetve korábbi modellszimulációk alapján a csapadék múltbeli 

és jövőre várható változása Közép-Európa területén vált előjelet: várhatóan nedvesebbé 

válik Észak-Európa és valószínűsíthetően szárazabbá válnak a déli, mediterrán régiók 

(IPCC, 2013). Az elemzéseket évszakos, illetve havi skálán végeztük el, mivel hazánkban 

a csapadék éves mennyiségében nem várható jelentős változás, azonban annak éven belüli 

eloszlásában igen (Bartholy et al., 2008). 

Eredményeink közül elsőként a regionális klímamodellek validációját mutatjuk be a 

nyers és a hibakorrigált szimulációk, valamint a CARPATCLIM adatbázis alapján. Ezután 

a havi és az évszakos csapadékmennyiség múltbeli és jövőre becsült jellemzőit vizsgáljuk 

meg. A csapadékextrémumokat egy-egy index kiemelése mellett egy összefoglaló ábra 

segítségével elemezzük, külön csoportosítva a szárazságot, illetve az extrém nagy 

csapadékot jellemző mutatókat. 

 

4.1. Nyers és hibakorrigált csapadékoutputok validálása 

 

A regionális klímamodellek validációs vizsgálata során megállapítottuk, hogy a 

csapadékszimulációk szisztematikus hibával terheltek (Kis et al., 2014a; 2017a). Az egyes 

RCM-szimulációk évszakos csapadékidősoraira elvégeztük a Welch-próbát (Dévényi & 

Gulyás, 1988), és a legtöbb esetben szignifikáns eltérést tapasztaltunk a CARPATCLIM, 

illetve a szimulált értékek között (95%-os és 99%-os szinten is). Kivétel volt ez alól 

tavasszal a REMO/ECHAM5, nyáron a RCA3/HadCM, ősszel pedig az RCA3/HadCM, a 

HIRHAM/ARPEGE, a REMO/ECHAM5 és a HadRM/HadCM szimuláció. Ezen kiemelt 
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esetekben tehát statisztikai szempontból azonosnak tekinthetjük a két minta 

(CARPATCLIM és adott RCM) átlagát – amit a 13.a ábra is alátámaszt. 

A 13. ábrán az egyes modellszimulációk (a) nyers és (b) hibakorrigált outputjai (színes 

vonalak), valamint a CARPATCLIM adatbázis adatai (fekete téglalapok) alapján számított, 

Magyarországra (a továbbiakban ez alatt mindig a k. h. 17°-tól keletre eső területeket 

értjük – a CARPATCLIM térbeli kiterjedése miatt) vonatkozó, havi átlagos 

csapadékösszegeket tüntettük fel az 1971–2000 referencia időszakra. Könnyen leolvasható 

(13.a ábra), hogy az egyes RCM-ek sok esetben az évi menetet, azaz a nyári 

maximumokat és téli minimumokat sem képesek helyesen reprodukálni (például 

HIRHAM/ARPEGE, RCA3/HadCM). Nyáron általában jelentős az alulbecslés (kivéve az 

RCA3/ECHAM5, RCA3/HadCM, REMO/ECHAM5 és RegCM/ECHAM5 szimulációit). 

 

 

13. ábra: Havi átlagos csapadékösszegek az 1971–2000 referencia időszakban 

Magyarországon, a 11 RCM-szimuláció (a) nyers és (b) hibakorrigált outputjai 

és a CARPATCLIM adatbázis alapján. 

 

A nyári alulbecslés feltételezésünk szerint a konvektív folyamatokkal lehet 

összefüggésben, amelyek – skálájukból adódóan – csak parametrizált módon szerepelnek 
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az RCM-ekben. A többi évszakban, különösen októbertől márciusig, felülbecslés 

tapasztalható a CARPATCLIM adatbázis értékeihez képest. A 11 vizsgált RCM közül az 

RCA/HadCM szimulációja tekinthető a legmegbízhatóbbnak, mivel az évi menetet 

helyesen adja vissza; azonban a csapadék mennyiségében ez esetben is eltérések 

mutatkoznak a referenciaértékekhez viszonyítva; különösen januártól márciusig jelentős a 

felülbecslés mértéke. A REMO/ECHAM, az ALADIN/ARPEGE és a HadRM/HadCM 

csapadékszimulációi még viszonylag reális évi menetet mutatnak, de a csapadék 

mennyiségét ezek a modellek sem képesek jól visszaadni. A modellek becslései közötti 

szórás igen jelentős: a legnagyobb (19 mm) júniusban (emellett júliusban, augusztusban és 

májusban is 16 mm körüli ez az érték), amely valószínűleg a különböző konvektív sémák 

használatából ered. A többi hónapban 7–10 mm a szimulációk szórása; a minimum 

decemberben fordul elő. A percentilis-alapú korrekció hatására ezek a szisztematikus hibák 

eltűnnek, és az egyes RCM-ek közötti szórás is – ahogyan várható volt – jelentősen 

csökken (13.b ábra). 

A 14. ábrán az RCM-szimulációk (a) nyers és (b) hibakorrigált outputjainak Kárpát-

medencére vonatkozó Taylor-diagramjait láthatjuk. A 14. ábrán a referencia adatokat 

(CARPATCLIM) a fekete négyzet, míg az egyes RCM-szimulációkat a különböző színes 

szimbólumok jelölik. Ezen ábra alapján is észrevehetjük, hogy a nyers szimulációk nyáron 

alul-, míg az év többi részében felülbecslik a csapadékmennyiséget (13.a ábra). Ebből 

adódóan negatív korrelációs együtthatók jelennek meg a Taylor-diagramon (14.a ábra), 

hiszen egyes esetekben a csapadék éven belüli eloszlása éppen ellentétes jelleget mutat a 

megfigyelthez képest. Az átlagos négyzetes eltérés és a szórások aránya meglehetősen 

magas a nyers outputok esetén (megjegyezzük, hogy ha GCM meghajtás helyett reanalízist 

használunk a kezdeti- és peremfeltételek megadásához, ezek a hibák kisebbek, hiszen az 

RCM hibáihoz nem adódnak hozzá a GCM-ekből eredő pontatlanságok). 

Ahogyan vártuk, a hibakorrigált RCM-szimulációk statisztikai szempontból 

egyértelműen közelebb állnak a referenciához (14.b ábra): a korrelációs együttható minden 

egyes szimuláció esetén meghaladja a 0,95-öt, az átlagos négyzetes hiba pedig 0,4 mm alá 

csökken, továbbá a szórások aránya is javul a hibakorrekció hatására. 
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14. ábra: Taylor-diagramok az 1971–2000 időszakra vonatkozóan a 11 RCM-szimuláció 

(a) nyers és (b) hibakorrigált outputjai alapján a Kárpát-medence térségére 

(referencia: CARPATCLIM adatbázis). 

 

4.2. Évszakos és havi csapadékösszegek a múltban és jövőre becsült változásaik 

 

Az 5. táblázatban és a 15. ábrán a 11 RCM-szimuláció hibakorrigált outputjai alapján 

számított havi átlagos csapadékösszegeket tüntettük fel a Kárpát-medencére, a referencia 

időszakra, valamint a XXI. század közepére és végére vonatkozóan. Az 1971–2000-es 

időszakot tekintve kirajzolódik a hazánkban is jellemző évi menet: a legtöbb csapadék 

nyáron, a legkevesebb télen hullik. A legcsapadékosabb hónap a június (átlagosan 90 mm), 

a legszárazabb a január (átlagosan 39 mm); a két hónap között az átlagos különbség 

51 mm. Ebben az időszakban (a hibakorrekció eredményeként) az egyes modellek közti 

szórás alacsony. 2021–2050-re a modellek a nyár kivételével minden évszakra egy kisebb 

mértékű növekedést becsülnek. Az évszázad közepére a regionális klímamodellek több 

mint fele szerint a legszárazabb hónap továbbra is a január (átlagosan 40 mm), a 

legnedvesebb hónap pedig – egy szimulációtól eltekintve – a június (átlagosan 90 mm) 
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marad. Az RCM-ek közötti szórás már nagyobb a referencia időszakhoz képest; az egyes 

szimulációk közti legnagyobb eltérések július és augusztus hónapokban tapasztalhatók. 

 

5. táblázat: Havi átlagos csapadékösszegek a referencia időszakban, valamint a 

XXI. század közepén és végén a Kárpát-medencében, a 11 hibakorrigált RCM-szimuláció 

becslése alapján. A kék szín a referencia időszakhoz képest a csapadékösszeg növekedését, 

a barna annak csökkenését jelzi. 

Csapadék [mm] J F M Á M J J A Sz O N D 

1971–2000 39 40 42 53 74 90 85 71 58 45 51 50 

2021–2050 40 43 42 56 76 90 78 65 62 49 52 58 

2071–2100 48 48 46 59 68 76 61 53 55 49 58 58 

 

A távolabbi jövőre markánsabb változások várhatóak a hibakorrigált RCM-szimulációk 

átlaga alapján: nyáron egyértelmű csökkenés, télen pedig növekedés valószínűsíthető az 

átlagos havi csapadékösszegeket tekintve. Azaz az évszázad végére a csapadék időbeli 

eloszlása meg fog változni a regionális klímamodellek szerint: a korábban jellemző nyári 

maximumok és téli minimumok továbbra is megfigyelhetőek lesznek, viszont a két évszak 

közötti csapadékmennyiség-különbség kisebb lesz. 2071–2100-ra a becslések alapján 

átlagos értéket tekintve a legszárazabb hónap március lesz (46 mm), de az egyes RCM-

szimulációk között meglehetősen nagy a szórás. 

 

 

15. ábra: Havi csapadékösszegek az 1971–2000 (kék), 2021–2050 (zöld) 

és 2071–2100 (lila) időszakokra vonatkozóan a 11 RCM-szimuláció hibakorrigált outputjai 

alapján a Kárpát-medence térségére. A „+” szimbólumok az egyes RCM-eket jelölik, az 

időszakokat eltérő színekkel különítettük el. A hosszabb vízszintes folytonos vonalak 

a 11 RCM-szimuláció átlagát mutatják. 
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A legcsapadékosabb hónap továbbra is a június (átlagosan 76 mm) marad a szimulációk 

többsége szerint; a legszárazabb és legnedvesebb hónap átlagos csapadékmennyisége közti 

különbség azonban az évszázad végére csupán 30 mm-re becsülhető. A változások 

bizonytalanságát mutatja az egyes RCM-ek által szimulált értékek jelentősebb szóródása a 

júniustól szeptemberig tartó időszakban. Tehát a csapadék éves menete valószínűsíthetően 

kiegyenlítettebb lesz a jövőben a regionális klímaszimulációk szerint (39–90 mm helyett 

46–76 mm tartományban mozog a havi átlagmennyiség); azaz a téli és nyári átlagos 

csapadékösszegek közötti különbség csökkenni fog. 

A 16. ábrán az átlagos évszakos csapadékösszegek (1971–2000 és 2071–2100), 

valamint a becsült relatív változás (2071–2100 vs. 1971–2000) térbeli szerkezetét mutatjuk 

be a 11 hibakorrigált regionális klímaszimuláció alapján. A múltban a legcsapadékosabb 

évszakunk a nyár volt – az Alföldön jellemzően 175 mm, a hegyvidékeken akár 350 mm-t 

meghaladó csapadékösszegekkel –, ám a jövőben jelentős szárazodásra számíthatunk 

ebben az évszakban. A modellbecslések szerint a relatív változás a 25%-ot is 

meghaladhatja a Kárpát-medence déli területein, az Alföldön pedig 20% körüli 

csapadékcsökkenést jeleznek a klímamodellek, ami a mezőgazdasági termelés 

szempontjából különösen kritikus lehet. Télen ugyanakkor az évszázad végén várhatóan 

több lesz a csapadék régiónkban a referencia időszakhoz képest. Az átlagos relatív 

változást 20%-ra becsülhetjük a Kárpát-medencében, de egyes területeken, elsősorban 

északon, a 25%-ot is meghaladhatja a csapadéknövekedés mértéke (délen csupán 5–10% a 

becsült változás). Ha a becsült csapadékösszegeket tekintjük, akkor például az Alföldön a 

korábban jellemző 100–125 mm téli évszakos átlagértékek helyett 125–150 mm lesz a 

lehullott átlagos csapadékmennyiség. Az átmeneti évszakokban nem várható jelentős 

változás; ősszel inkább növekedés, tavasszal a déli régiókban csökkenés, északon 

növekedés valószínűsíthető az évszakos csapadékösszegeket tekintve. 
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16. ábra: Átlagos évszakos csapadékmennyiségek (mm) 1971–2000-re (első oszlop) és 

2071–2100-ra (második oszlop) a 11 hibakorrigált RCM-szimuláció alapján. Az utolsó 

oszlopban a becsült relatív változást (%) tüntettük fel (2071–2100 vs. 1971–2000). 

 

4.3. Csapadékindexek a múltban és jövőre becsült változásaik 

 

Eredményeink azt mutatják, hogy az egyes indexek várható változásának iránya 

hasonló, ám az indexek értéke és a változások mértéke különböző lehet a nyers, illetve a 

korrigált RCM-szimulációk esetén (Kis et al., 2014a, 2014b). A következő alfejezetekben a 

szárazsággal, majd az extrém csapadékokkal és intenzitással kapcsolatos indexekről 

mutatunk be egy-egy összefoglaló ábrát a hibakorrigált szimulációk alapján, kiemelve a 

fontosabb eredményeket. Az indexek vizsgálatakor három 30 éves időszakot tekintettünk: 

a múltra vonatkozóan az 1971–2000-es referencia időszakot, a jövőre vonatkozóan pedig a 

XXI. század közepét (2021–2050) és végét (2071–2100). Az eredmények bemutatása során 
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elsősorban a relatív változások térbeli átlagát ábrázoljuk, ám a szövegben a tényleges 

számértékekre és a területi különbségekre is utalunk. 

 

4.3.1. Szárazságot és kis csapadékokat jellemző indexek és becsült változásuk 

 

Nem csupán a csapadéktöbblet, hanem a csapadékhiány is problémákat okozhat, ezért 

dolgozatomban néhány, a szárazság jellemzésére szolgáló index 1961–2010-es 

átlagértékeit (17. ábra) és a XXI. század közepére és végére valószínűsíthető változásait 

egyaránt bemutatjuk (18. ábra). 

Elsőként a hazánkban detektált változásokat ismertetjük két kiválasztott 

csapadékindexre (RR1 és CDD) vonatkozóan a CARPATCLIM adatbázis alapján. A napi 

léptékű idősorból meghatároztuk évenként az évszakos értékeket az 1961 és 2010 közötti 

időszakra, amelyek eredményének területi átlagát a 17. ábrán jelenítjük meg. Egyik 

bemutatott index esetén sem tapasztalhatunk szignifikáns trendet a vizsgált időszak egyes 

évszakjaiban; meglehetősen nagy az évek közötti változékonyság. Kiemelhető a 2003-as 

év, amikor csupán 72 nap volt a csapadékos napok éves száma az átlagos 95 nap helyett. 

Ez év (2003) telén az átlagnál ~20%-kal volt alacsonyabb az RR1 értéke, tavasszal pedig 

csupán az átlagos érték 56%-a lépett fel. A vizsgált időszakban a CDD maximuma 1978 

őszén fordult elő: ekkor közel 40 napig tartott az egybefüggő szárazság; ezzel szemben 

1970 nyarán csupán 8 nap volt az index értéke. Jól látszik továbbá, hogy 2010 valóban egy 

rendkívül csapadékos év volt (Móring, 2011): ekkor a legmagasabb az RR1 éves értéke 

(127 nap). Továbbá 2010 minden évszakában több volt a csapadékos napok száma: télen 

58%-kal, tavasszal 34%-kal, nyáron 18%-kal, ősszel pedig 32%-kal haladta meg az átlagos 

értéket az RR1. A CDD is csupán 14 nap volt ősszel, a többi évszakban ennél is 

alacsonyabb értékek fordultak elő. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált években 

az RR1 ősszel volt a legkevesebb és nyáron a legtöbb (a szórás is nyáron volt a 

legalacsonyabb), a CDD pedig ezzel összhangban ősszel volt a legtöbb és nyáron a 

legkevesebb. Az 1961–2010 időszakban nem figyelhetünk meg egyértelműen csökkenő 

vagy növekvő tendenciákat a vizsgált indexek esetén, azonban az átlagosnál szárazabb (pl. 

2003), illetve nedvesebb évek (pl. 2010) jól kirajzolódnak az idősorokból. 

Az indexek területi eloszlását tekintve megállapíthatjuk, hogy a CDD a vizsgált 

időszakban hazánk északkeleti felén vette fel a legnagyobb értékeket, a legalacsonyabbak 

pedig a délnyugati országrészben voltak tapasztalhatóak. Az RR1 esetén meglehetősen 
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homogén képet kaptunk az 1960–2010 időszak átlagát tekintve, ha viszont külön a 2010-es 

évet vizsgáljuk, akkor a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon láthatunk magasabb értékeket. 

 

 

17. ábra: A csapadékos napok számának (RR1) és az egymást követő száraz napok 

maximális számának (CDD) évszakos értékei 1961–2010 között Magyarországon a 

CARPATCLIM adatbázis alapján. 

 

A jövőre vonatkozó becsléseinket az ENSEMBLES projekt keretében futtatott 11 RCM 

szimulációja alapján határoztuk meg. Szembetűnő, hogy a nyarak mind a 11 szimuláció 

szerint szárazabbak lesznek 2021–2050-re és 2071–2100-ra is az 1971–2000 időszakhoz 

képest. A legnagyobb mértékű változás a CDD esetén becsülhető (18. ábra): a referencia 

időszakban jellemzően 13 nap volt az egymást követő száraz napok maximális száma, ám a 

szimulációk szerint ez 19 napra növekedhet az évszázad végére (az átlagos relatív változás 

tehát +38%). A legjelentősebb változás a délebbi régiókban tapasztalható, ahol a 40%-ot is 

meghaladhatja a CDD növekedése (19. ábra). Emellett 35%-kal lehet több az MDS a 

jövőben, a DD esetén pedig 15%-os emelkedés várható 2071–2100-ra (18. ábra); mindkét 

index esetén az összes vizsgált modell az eloszlásfüggvények szignifikáns megváltozását 

mutatja a Mann-Whitney-Wilcoxon próba alapján (Moses, 2008). Ez azt jelenti, hogy a 

Kárpát-medencében a korábban átlagosan 57 száraz nyári nap 66 napra növekszik a 

XXI. század végére; Magyarországon 60–65 napról 70 napra, Romániában 50 napról 
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60 napra emelkedik a DD a becslések szerint. A legnagyobb mértékű szárazodás a vizsgált 

tartomány délebbi régióiban, Szerbiában, Horvátországban, Romániában és Magyarország 

déli területein valószínűsíthető. 

 

 

18. ábra: A szárazságot és a kis csapadékokat jellemző indexek várható változása a 

XXI. közepén és végén a Kárpát-medence térségében 11 RCM-szimuláció alapján, 

valamint azok átlagos értékei a három vizsgált időszakban. 

Az indexek pontos definíciója a 4. táblázatban található. 

 

A fent ismertetett változásokkal összhangban az RR1 és az MWS csökkenni fog nyáron. 

Az RR1 a teljes vizsgált területen átlagosan 8%-kal, illetve 25%-kal lesz kevesebb a 

XXI. század közepére, illetve végére (átlagosan rendre 34, 31 és 25 nap az index értéke a 

három vizsgált időszakban). Regionálisan természetesen eltér a várható változások 

mértéke; a kirajzolt térképeken zonális szerkezet figyelhető meg: Szerbiában átlagosan 

30%-os, míg Szlovákiában csupán 21%-os a csökkenés. Az RR5 esetén is csökkenésre 

számíthatunk: 16 nap helyett átlagosan 11 nap lesz az 5 mm-t meghaladó csapadékú napok 

száma 2071–2100-ban (ami 27%-os csökkenésnek felel meg); a legjelentősebb változások 
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a délebbi régiókra becsült. Ez a nyári szárazodó tendencia különösen fontos lehet a 

vízgazdálkodás, illetve a mezőgazdaság (vetőmag kiválasztása, öntözőrendszerek 

kiépítése) szempontjából. 

 

 

19. ábra: A CDD (nap) átlagos évszakos értékei 1971–2000-re (első oszlop) és 

2071–2100-ra (második oszlop) a 11 hibakorrigált RCM-szimuláció alapján. Az utolsó 

oszlopban a becsült relatív változást (%) tüntettük fel (2071–2100 vs. 1971–2000). 

 

Télen a Kárpát-medence területi átlagát tekintve a szárazságot jellemző indexek 

értékeiben nem valószínűsíthető számottevő módosulás, de a modellek között viszonylag 

nagy a szórás: egyes szimulációk csökkenő, mások növekvő tendenciát jeleznek. 

Regionális átlagok összehasonlítása esetén a becsült változások iránya már egyértelműbb: 

az északi területeken (Szlovákia, Ukrajna) kismértékű csökkenés várható, míg délen szinte 
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változatlan marad a CDD, MDS, DD értéke. Az RR1 és RR5 index jelentősebb növekedése 

becsülhető: a XXI. század közepére rendre 4%-kal, illetve 10%-kal; az évszázad végére 

pedig rendre 6%-kal, illetve 22%-kal lesz több az értékük a teljes CARPATCLIM régió 

területi átlagait tekintve. Az RR5 esetén mind a 11 szimuláció növekedést valószínűsít 

2071–2100-ra, míg a 2021–2050-es időszakban nagyobb a bizonytalanság. 

Az átmeneti évszakokban a nyárhoz hasonlóan szárazabb éghajlati viszonyok várhatóak 

a jövőben. A CDD tavasszal az é. sz. 48°-ától dél felé haladva egyre erőteljesebb növekvő 

tendenciát mutat, ősszel pedig a teljes vizsgált területen nagyobb értékek 

valószínűsíthetőek a referencia időszakhoz képest (19. ábra). Ősszel a DD is növekedést 

mutat, tavasszal viszont az északi területeken kismértékű csökkenés valószínűsíthető. A 

DD 2071–2100-ra becsült változásának irányát elválasztó zóna térbeli eltolódása 

figyelhető meg: télen az é. sz. 46°-a körül, míg tavasszal az é. sz. 48°-ától északra húzódik. 

 

4.3.2. Extrém csapadékot és intenzitást jellemző indexek és becsült változásuk 

 

A szárazság után a nagy csapadékokra, illetve a csapadékintenzitás elemzésére térünk 

át. Elsőként két kiválasztott index (RR10 és RX5) múltra vonatkozó tendenciáit 

ismertetjük a CARPATCLIM adatbázis felhasználásával számított értékek alapján 

(20. ábra). Az előző alfejezetben ismertetett szárazsággal kapcsolatos indexekhez 

hasonlóan nem tapasztalhatunk egyértelműen növekvő vagy csökkenő trendet az indexek 

múltbeli idősoraiban, területi átlagot tekintve. A 10 mm-nél nagyobb csapadékú napok 

nyáron fordulnak elő gyakrabban, hiszen konvektív helyzetekben jellemző inkább az 

extrém csapadéktevékenység. A vizsgált időszakban 12 olyan év fordult elő, amikor 

területi átlagot tekintve az RR10 értéke legalább 8 nap volt. Nyáron, az RR10 1962-ben 

volt a legkevesebb (3 nap). A csapadékképződési folyamatok éven belüli jellemzői miatt 

télen alacsonyabb az index értéke; a vizsgált időszakban a legmagasabb érték 6 nap volt, 

amit 1969-ben ért el. 

Az átmeneti évszakokban a nyárhoz képest szintén kevesebb az RR10, azonban 1961–

2010 között ősszel kettő, tavasszal pedig egy évben előfordult, hogy az RR10 meghaladta a 

8 napot. Ezúttal is kiemelendő volt a 2010-es év, amikor tavasszal és nyáron is meghaladta 

a nyolcat a 10 mm-nél nagyobb csapadékú napok száma. Az RX5 általánosságban szintén 

nyáron a legtöbb: szinte minden évben meghaladja a 40 mm-t (ezzel szemben télen szinte 

soha nem lépi át ezt a küszöbértéket). 1961–2010 között kilenc olyan év fordult elő, 

amikor évszakos értéke a 60 mm-t is meghaladta. Ezek az esetek nyáron fordultak elő, 
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kivéve 2010-et, amikor nyáron 63 mm, tavasszal – az évszázados rekordcsapadékú 

májusban (Móring, 2011) – pedig 84 mm-nél több csapadék hullott le öt egymást követő 

nap alatt. A változékonyságot tekintve észrevehetjük, hogy az RX5 alakulása télen a 

legkiegyenlítettebb (20–40 mm közötti), míg a többi évszakban meglehetősen nagy lehet 

az egyes évek közötti eltérés (40 mm-t meghaladó nagyságú intervallumokat láthatunk). 

A két kiválaszott index területi eloszlását tekintve megállapíthatjuk, hogy hazánkban 

keletről nyugat felé haladva az 1961–2010 időszak átlaga alapján magasabb értékeket 

tapasztalhatunk. 

 

 

20. ábra: A 10 mm-nél nagyobb csapadékú napok számának és az öt egymást követő nap 

alatt lehullott maximális csapadékmennyiség évszakos átlagértékei 1961–2010 között 

Magyarországon a CARPATCLIM adatbázis alapján. 
 

A 21. ábrán a nagycsapadékokat és a csapadékintenzitást jellemző indexek jövőben 

várható alakulását tüntettük fel. A két időszakot tekintve megállapíthatjuk, hogy 2071–

2100-ban számíthatunk markánsabb változásokra, és a változások 2021–2050-re becsült 

iránya a nyár kivételével minden évszakban ugyanaz marad a XXI. század végére is. Télen 

az extrém csapadék és a csapadékintenzitás is növekedni fog a szimulációk szerint, habár 

az RR10, a CWD5, az R90p és az R95p indexek nagyobb bizonytalanságot mutatnak 

(különösen a 2021–2050-es időszakban, amikor területi átlagot tekintve még a változások 
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iránya sem egyértelmű). A legnagyobb relatív változás az RR10 és RR20 esetén 

tapasztalható, amely elsősorban a 10, illetve 20 mm-t meghaladó csapadékú napok 

alacsony számából ered (így egy kismértékű változás is jelentősnek tűnik százalékos 

formában kifejezve). Az RR20 értéke a teljes referencia időszakban (30 év) átlagosan 

12 nap volt; 2071–2100-ra ez az érték meghaladhatja a 21 napot (mely 84%-os relatív 

változás). A XXI. század közepén és végén mind a 11 szimuláció szerint intenzívebb lesz a 

csapadék, az SDII átlagos relatív változása rendre 6% és 14%. Az RX1 és az RX5 értékei 

is növekedni fognak a becslések szerint, különösen az északi régiókban. Az egymást 

követő öt nap alatt lehullott csapadék Kárpát-medencére vonatkozó átlagos mennyisége 

2071–2100-ra elérheti a 39 mm-t, míg a referencia időszakban csak 32 mm volt (19%-os 

növekedés). Ha a vizsgált tartomány régióit külön elemezzük, megállapíthatjuk, hogy a 

legnagyobb mértékű változás (+27%) télen Ukrajnára becsülhető az RX5 esetén (21. ábra). 

Szlovákiában és Magyarországon az évszázad közepére kisebb, 6%-os növekedés adódik a 

szimulációk szerint, ám a 2071–2100-as időszakra már 21% a becsült változás. Az R90p, 

R95p és R99p esetén is emelkedés valószínűsíthető; minél magasabb percentilis értéket 

vizsgálunk, annál nagyobb a becsült változás mértéke (21. ábra). A percentilis alapú 

indexek esetén télen a teljes régióban növekedés várható. 

Nyáron általánosságban az extrém csapadék csökkenése valószínűsíthető, a Kárpát-

medencére vonatkozó területi átlagot tekintve. Fontos azonban megjegyezni, hogy az 

alkalmazott modellek hidrosztatikusak, így csak korlátozottan képesek a jellemzően nyáron 

előforduló konvektív csapadékesemények szimulálására. A XXI. század végére mind a 11 

szimuláció szerint csökkenni fog az RR10, a CWD5, az R90p és az R95p értéke (a multi-

modell eredmények alapján a vizsgált területen átlagosan rendre 25%-kal, 15%-kal, 26%-

kal illetve 16%-kal); a többi index esetén nagyobb a modellek közti bizonytalanság. 

Területi átlagot tekintve az RX1 és az SDII is változatlan marad, azonban ha regionálisan 

vizsgáljuk a becsléseket, akkor megállapíthatjuk, hogy az északi területeken növekedés, 

míg délen csökkenő tendencia valószínűsíthető. Az RX5 esetén csökkenést mutatnak a 

modellek; a legnagyobb mértékű változás (–13%) Szerbiára becsülhető a XXI. század 

végére (a középső időszakban nincs változás a referencia időszakhoz képest; 22. ábra). A 

többi régióban 2021–2050-re még az RX5 növekedése valószínűsíthető, ám 2071–2100-ra 

már a teljes területen csökkenő tendencia jelenik meg. A napi csapadék vizsgált 

percentilisei is kisebbek lesznek a szimulációk szerint, bár az évszázad közepén, illetve az 

R99p esetén jelentős az egyes modellek közti különbség (21. ábra). Nyáron az R90p és 

R95p csökkenni fog a területen a becslések szerint, amely a délebbi régiókban lesz 



63 

 

markánsabb; ám az R99p már egy térbeli választóvonalat mutat a változások irányát 

illetően (északon növekedés, délen csökkenés valószínűsíthető). 

 

 

21. ábra: Az extrém csapadéktevékenységet és a csapadékintenzitást jellemző indexek 

várható változása a XXI. közepén és végén a Kárpát-medence térségében 11 RCM-

szimuláció alapján, valamint azok átlagos értékei a három vizsgált időszakban. 

Az indexek pontos definíciója és mértékegysége a 4. táblázatban található. 

 

Az átmeneti évszakokban a télhez hasonlóan a csapadékintenzitással, illetve az extrém 

csapadéktevékenységgel összefüggő indexek növekedése várható az RCM-szimulációk 

szerint. Ősszel több index (RR20, SDII, R95p, R99p, RX1, RX5) egyértelmű növekedése 

becsülhető a Kárpát-medencére vonatkozó területi átlagokat tekintve, mivel mind a 11 

RCM-szimuláció azonos irányú változást jelez. Ezen indexek várható relatív változása a 

XXI. század végére a multi-modell átlag alapján rendre 40%, 13%, 8%, 16%, 18% és 14%. 

Így az RX1 értéke 2021–2050-re átlagosan 26 mm, 2071–2100-ra pedig 28 mm lesz az 

RCM-szimulációk szerint a Kárpát-medence térségében (a referencia időszakban 23 mm 
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volt). Tavasszal is az indexek növekedése becsülhető a 2021–2050 időszakra, különösen a 

csapadék intenzitásával kapcsolatos indexeké: az RX1, RX5 és SDII valószínűsíthető 

változása rendre +10%, +8% és +6% az 1971–2000 referencia időszakhoz képest. A 

XXI. század végére nagyobb bizonytalanságok jelennek meg ebben az évszakban, hiszen 

például az RR20, az RX5 és az R99p indexek esetén sem egyértelmű a becsült változás 

előjele. 

 

 

22. ábra: Az RX5 évszakos relatív változása a 11 hibakorrigált szimuláció átlaga alapján a 

2021–2050 (y-tengely) és 2071–2100 (x-tengely) időszakokra vonatkozóan, öt régióban 

(különböző szimbólumokkal jelölve). A vastagabb szürke vonal a lineáris változást jelöli 

(azaz ha XXI. század végére becsült változás éppen kétszer akkora, mint a század közepére 

becsült), a vékonyabb szürke vonal pedig azt jelzi, ha a XXI. század második felében már 

nem várható további változás (azaz a két időszakra azonos változás becsülhető). 

Referencia időszak: 1971–2000. 

 

4.4. Diszkusszió 

 

Az általunk vizsgált RCM-szimulációk nyáron jelentősen alulbecslik, míg a többi 

évszakban, különösen télen, felülbecslik a CARPATCLIM alapján számított átlagos havi 

csapadékösszegeket. Az ilyen jellegű szisztematikus eltérések más RCM-outputok esetén, 

más területekre vonatkozóan is megjelennek. Például Jacob et al. (2007) a PRUDENCE 

projekt keretében futtatott szimulációkat értékelték Európa teljes térségére, és úgy találták, 

hogy Észak-Európában a csapadék felülbecslése, Dél-Európában annak alulbecslése 

jelenik meg. A Kárpát-medence régióját nem emelték ki külön az elemzésben, a zonális 

különbségek a fentebb tárgyalt vizsgálataink során kapott eredményekben szezonálisan 
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jelennek meg: a téli időszakban Észak-Európához hasonlóan felülbecslést kaptunk, a nyári 

hónapokban viszont a dél-európai alulbecslés északra nyúlása érződik a szimulációk 

Magyarországra vonatkozó értékeiben. Jacob et al. (2007) az egyes modellek között is 

eltéréseket tapasztaltak a hibákat illetően: például a referencia adatbázishoz képest a 

RegCM csapadékosabb, a PROMES szárazabb éghajlati viszonyokat szimulált. Pongrácz 

et al. (2011) az E-OBS adatbázis segítségével validálta a PRUDENCE-futtatások utáni 

újabb, ENSEMBLES projekt keretében futtatott, ERA40-meghajtású RCM-eket, és a havi 

csapadékösszegeket illetően több modell is gyengébben teljesített a jelenlegi klíma 

reprodukálását tekintve (általában télen és kora tavasszal jelentős felülbecslés, 

augusztusban alulbecslés jelentkezett). Van Haren et al. (2013) úgy találták, hogy a GCM-

ekből származó határfeltételek játszanak fontos szerepet az RCM-ek validációjában; a 

szimulációk értékelésekor a csapadékban általában felülbecslést tapasztaltak. Ennek oka a 

modellekben alkalmazott felhőképződésre és a csapadékra vonatkozó közelítések, sémák 

hibájára vezethető vissza. Az EURO-CORDEX RCM együttesét Kotlarski et al. (2014) 

elemezték, és a csapadék esetén ±40% tartományban mozgó hibaértékeket találtak egyes 

régiókra, évszakokra vonatkozóan. Általános hibája volt a szimulációknak a 

csapadékfelülbecslés az év nagy részében Európa szinte teljes térségében, ám nyáron 

alulbecslés jelent meg Dél- és Délkelet-Európában, melybe a Kárpát-medence régiója is 

beletartozik. Az általunk alkalmazott RegCM4 szimulációit tekintve is hasonló jellegű 

eltérések adódtak, melyek közül kiemelhető a Kelet-Európai síkságon kapott alulbecslés, 

ugyanakkor a kontinens területének nagy részén felülbecslés lépett fel (Bartholy et al., 

2015a). 

Ezen hibák kiküszöbölésére különböző hibakorrekciós eljárásokat szokás alkalmazni. 

Ilyen lehet például az egyik legegyszerűbb módszer, a delta-korrekció (Hawkins et al., 

2013), vagy az empirikus eloszlásfüggvények illesztésén alapuló metódus (Piani et al., 

2010). Összehasonlító vizsgálatok során megállapították, hogy az egyik legjobbnak 

tekinthető módszer a percentilis-alapú korrekció (Teutschbein & Seibert, 2012, 2013) – a 

csapadéktendenciák és csapadékindexek elemzéséhez mi is ezt az eljárást választottuk. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a Kárpát-medence térségében a csapadék éven 

belüli eloszlása a jövőben a becslések szerint jelentősen átrendeződik majd, amely egyezik 

a PRUDENCE projekt alapján kapott eredményekkel (Christensen et al., 2007a). Bartholy 

et al. (2008) az A2 és B2 forgatókönyvek figyelembevételével is a nyár szárazodását, 

valamint a tél csapadékosabbá válását valószínűsítik Magyarországon és a környező 

térségben. A várható csapadéktendenciák előjelükben tehát függetlenek az alkalmazott 
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szcenáriótól – akár kisebb antropogén hatást feltételezünk, akár nagyobbat: az évszázad 

végére a jelenleginél jóval szárazabb nyarak és a valamelyest csapadékosabb telek a 

legtöbb modellszimulációban egyértelműen megjelennek, különösen a XXI. század 

második felére vonatkozóan. A várható változások irányát tekintve észak-déli elkülönülést 

figyelhetünk meg: északon nedvesebbé válás, délen szárazodó tendencia valószínűsíthető – 

e területi különbségek Bartholy et al. (2008) kutatásaiban is megjelennek és az európai 

várható változások zonális szerkezetének szezonális eltolódásával (van der Linden & 

Mitchell, 2009) hozhatók kapcsolatba. A Kárpát-medencén belül az évszakos 

csapadékmennyiség térbeli eloszlása továbbra is hasonló marad a referencia időszakhoz az 

RCM-szimulációk szerint, hiszen bizonyos – az éghajlat szempontjából fontos – fizikai 

hatások (domborzat, óceántól való távolság) a jövőben is változatlanok maradnak. 

A különböző, szárazságra és kismennyiségű csapadékra vonatkozó éghajlati indexek 

értékeiben a tél kivételével növekedésre számíthatunk. A Kárpát-medencében az RCM-

szimulációk becslései alapján nyáron a csapadékos napok száma 20–30%-kal csökkenni 

fog; a PRUDENCE-szimulációk felhasználásával végzett számítások alapján Bartholy et 

al. (2008) is hasonló eredményekre jutottak: az A2 szcenárió esetén a csapadékos napok 

számának júliusban 31%-os, a B2 szcenárió esetén 19%-os csökkenését valószínűsítik. 

Eredményeink szerint az egymást követő száraz napok maximális száma és a száraz 

időszakok átlagos hossza mintegy 40%-kal növekedni fog (a legtöbb modell szerint 

szignifikáns a változás), mely ebben az esetben is a várható változásának irányában a 

szcenárióktól független jövőbeli trendre utal. A szárazodó tendencia a vizsgált terület 

délebbi régióiban (Horvátország, Szerbia, Dél-Magyarország) lesz markánsabb; télen az 

északi területeken (Szlovákia, Ukrajna) kismértékű csökkenés várható.  

Az extrém csapadéktevékenység a jövőben intenzívebb és gyakoribb lesz térségünkben 

a modellszimulációk szerint, elsősorban télen és ősszel – ezen évszakokban más RCM-

outputok alapján is növekedés valószínűsíthető (Bartholy et al., 2008, 2011). Télen a XXI. 

század végére a multi-modell átlag alapján átlagosan 10–20%-kal fognak megnövekedni a 

csapadék intenzitására vonatkozó indexek értékei. A változások az északi régiókban 

lesznek jelentősebbek a szimulációk szerint. Nyáron a vizsgált indexek csökkenését 

valószínűsítik a modellek, kivéve az RX1-et és az SDII-t, amelyek esetén térbeli 

elkülönülés figyelhető meg: északon növekvő, délen csökkenő tendencia várható. 
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5. Az éghajlatváltozás lefolyásra gyakorolt hatásának elemzése a Felső-

Tisza vízgyűjtőjén 

 

A csapadéktendenciák várható változása és az általánosságban becsült melegedő 

tendencia a lefolyás éves eloszlásának átrendeződéséből fakadóan számos vízkészlettel 

kapcsolatos problémát, s ezáltal a társadalom széles körét érintő következményt vonhat 

maga után. Példaként említhetjük a hajózhatóság vagy a vízenergia felhasználhatóságához 

szükséges feltételek gyakoriságának esetleges átrendeződését, az alapvető élelmiszerek 

fenntartható előállíthatóságát, a minőségileg és mennyiségileg is megfelelő ivóvíz 

ellátásának biztosíthatóságát. Jelen kutatás keretében ezért a csapadékváltozások elemzése 

mellett, célunk volt kimutatni annak a lefolyás jellemzőire gyakorolt hatásait is (éves 

vízkészlet és szélsőértékek) egy közepes méretű (9707 km
2
) vízgyűjtő példáján keresztül. 

A doktori kutatás részét képező hidrológiai elemzés első lépése a vízgyűjtőterület 

kiválasztása volt. Kezdetben a Kapos folyó kurdi szelvénye feletti vízgyűjtőt vizsgáltuk, 

azonban a kutatás korai szakaszában kiderült, hogy megfelelő referencia adatok híján csak 

nagy bizonytalansággal készíthetünk becsléseket. Ezért áttértünk egy másik, 

vízgazdálkodási szempontból különösen fontos vízgyűjtőre, a Zagyva-Tarna 

vízrendszerére. Ennek előnyei között szerepelt, hogy a vízgyűjtő teljes egészében hazai 

területen van (akárcsak a Kapos) és rendelkezésünkre állt hat mérceszelvényre vonatkozó 

12 év napi kétszeri lefolyás adatai. A vizsgálat előrehaladtával azonban úgy találtuk, hogy 

a hidrológiai modell-kalibrációs eredmények – habár szisztematikus hiba nem fordult elő 

(Kis et al., 2015b; Pongrácz et al., 2016) – nem hozták a várt eredményeket, amelynek oka 

a területen később felderített közel 30 tározó volt, melyek üzemeltetésére vonatkozó 

dokumentáció, napi üzemeltetési adat nem állt rendelkezésünkre – ezek részletes 

felderítése pedig nem tartozott a célkitűzéseimhez.  A számunkra ismeretlen üzemeltetésű 

tározók összességükben képesek voltak a hidrológiai modell vízmérlegét félrevezetni, így 

alkalmatlanná tenni egy, a céljainknak megfelelő kombinált hatáselemzés reális 

kivitelezését. Ezért végül a Felső-Tisza vízgyűjtőjét választottuk célterületnek, amely 

ugyan nem teljes mértékben hazai vízgyűjtő, de az árvízvédelem és vízkészlet-gazdálkodás 

szempontjából kiemelten fontos terület, különösen a belépési pont, a tiszabecsi szelvény. 

2012-ben a FETIVIZIG kezdeményezésére a Svájci Alap finanszírozása keretében 

előzetesen már vizsgálták – többek között – a klímaváltozásnak az árvízi felszíngörbékre 

gyakorolt hatását a területen (HYDROInfrom, 2012a), amelynek eredményeit nemzetközi 
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szinten Pongrácz et al. (2013b) foglalta össze. Jelen kutatás a korábbi elemzésekhez képest 

nagyobb hangsúlyt fektet az RCM-szimuláció hibakorrekciós módszerének 

megválasztására; célunk volt, hogy ne csak az éghajlati normálértékeket legyenek képesek 

megfelelően reprezentálni a korrigált klímamodell-outputok, de a hidrológiai szimuláció 

eredménye is közel legyen a referenciánkhoz. Továbbá vizsgálatunkhoz az újabb RCP 

forgatókönyveket alkalmazó (RCP8.5) és finomabb horizontális felbontással (~10 km) 

rendelkező RegCM4 éghajlati modell szolgáltatta a szükséges bemeneti adatokat a 

korábban használt 25 km-es horizontális felbontással rendelkező PRECIS (Wilson et al., 

2010) helyett, amely az SRES (Nakicenovic & Swart, 2000) forgatókönyv-családot vette 

figyelembe. 

A következő alfejezetben a célterületet jellemezzük, majd rátérünk a DIWA-val végzett 

szimulációink elemzésére, kiemelve a különböző meghajtó meteorológiai adatok 

használatából eredő eltéréseket. A negyedik alfejezetben a hidrológiai extrémumok 

vizsgálatával foglalkozunk – figyelembe véve a harmadfokú árvízvédelmi készültségi 

szintet meghaladó, valamint a kritikus alsó szintet el nem érő esetek gyakoriságait, és azok 

jövőre becsült alakulását. Ezek ugyanis azok a legfőbb paraméterek, amelyek egy terület 

vízgazdálkodásának hosszú távú tervezését alapvetően befolyásolják. 

 

5.1. A Felső-Tisza vízgyűjtő jellemzése 

 

A Felső-Tisza-vidék a Duna legnagyobb vízgyűjtő területtel rendelkező 

mellékfolyójának (Tisza) részeként terül el Európa szívében. Az általunk vizsgált terület 

ugyan nem teljes egészében hazai vízgyűjtő (Ukrajna, Románia és Magyarország osztozik 

rajta), de árvízvédelmi és vízkészlet-gazdálkodási szempontból kiemelten fontos régió. Itt 

található a Tiszának a belépési pontja Magyarországra (tiszabecsi vízmérce szelvény). A 

Felső-Tisza vízgyűjtőn a domborzatból és a klimatikus körülményekből adódóan 

meglehetősen gyakoriak az árvizek. A nagyobb árhullámokat általában a hóolvadás vagy 

egy-egy nagyobb csapadékesemény okozza, sőt, az is előfordulhat, hogy a két hatás 

összeadódik, amely aztán extrém árvízi eseményhez vezet (ilyen volt például 2001 

tavaszán bekövetkezett minden idők rekord árvize). A Felső-Tisza vízgyűjtő változatos 

domborzattal rendelkezik (23.a ábra): legmagasabb csúcsa meghaladja a 2200 m-t, de 

előfordulnak 400 m alatti síkságok is a délnyugati területeken; a teljes vízgyűjtőt tekintve 

az átlagos tengerszint feletti magasság 800–900 m. A hegyoldalak igen meredekek, ezért a 

hegyi patakok meglehetősen nagyesésűek (80–200 m/km), ahol az árhullámok nagyon 
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gyorsan elérik a befogadó vízfolyásaikat (Andó, 2002). A Felső-Tisza vízgyűjtő talaj-

textúráját tekintve, jelentős része homokos vályog talaj, amely a nagyobb homokszemcsék 

mellett finomabb összetevőket is tartalmaz, így valamelyest képes tápanyag-raktározásra, 

ám a víztartó-képessége meglehetősen rossz. A terület délkeleti régióiban homok, agyagos 

vályog, vályog és agyag is található. A vízgyűjtőt alapvetően lombhullató, az északi 

régiókban pedig tűlevelű erdők borítják, de előfordulnak legelők, vegyes használatú 

mezőgazdasági területek, illetve természetes gyepek is (23.b ábra). 

 

 

23. ábra: A Felső-Tisza vízgyűjtő (a) domborzata és (b) felszínborítottsága. 

 

A vízgyűjtő éghajlati jellemzését jól szemlélteti a 24. ábra, amelyen a Felső-Tisza 

vízgyűjtő átlagos éves középhőmérsékletének és csapadékmennyiségének térbeli eloszlásai 

láthatóak az 1972–2001 időszak alapján meghatározva, a CARPATCLIM adatbázis 

alapján. A teljes vízgyűjtőt tekintve az évi átlagos középhőmérséklet 6,1 °C; szórása nem 

haladja meg a 0,7 °C-ot. A vizsgált időszakban a legmelegebb év 1994, a leghidegebb 

1980 volt, rendre 7,5 °C és 5,0 °C átlagértékekkel. A hőmérséklet maximumai jellemzően 

nyáron, minimumai télen jelentkeznek; a legmelegebb hónap a július (átlagosan 15,8 °C), a 

leghidegebb a január (átlagosan –4,4 °C). A csapadékot tekintve az évi átlagos összeg 

1075 mm a Felső-Tisza vízgyűjtőn, de az egyes évek között természetesen vannak 

nagyobb eltérések is. A vizsgált időszakban két kiemelkedően csapadékos év fordult elő 

(1998 és 2001 – mindkettő 1400 mm-t meghaladó évi csapadékösszeggel), az átlagosnál 

szárazabb pedig egy, az 1990. év volt (900 mm alatti csapadékösszeggel). A 

legcsapadékosabb hónapok a június és a július (~130 mm/hó), a legszárazabb a február 

(54 mm/hó) a Magyarországon jellemző éven belüli eloszláshoz hasonlóan. A térképekről 

(19. ábra) jól látható amint azt tudni véltük, hogy a vízgyűjtő éghajlatára jelentős hatással 

van a domborzat: a nagyobb tengerszint feletti magassággal rendelkező területek jelentősen 

hűvösebbek és nedvesebbek a síkvidéki régióknál. A Felső-Tisza-vidék keleti-északkeleti 
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felén (jellemzően 1000 m feletti magasságokban) 3–6 °C az évi átlaghőmérséklet, s az éves 

átlagos csapadékösszeg itt meghaladja az 1200 mm-t. Ezzel szemben a 600 m alatt fekvő 

nyugati-délnyugati területeken az évi átlaghőmérséklet 8–10 °C-ra emelkedik, miközben 

az évi átlagos csapadékösszeg már 900 mm alá csökken. 

 

 

24. ábra: A Felső-Tisza-vidék (a) átlagos évi középhőmérsékletének és 

(b) csapadékmennyiségének térbeli eloszlása a CARPATCLIM adatai alapján, 

az 1972–2001 időszakra vonatkozóan. 

 

A 25. ábrán a Felső-Tisza vízgyűjtő két állomásának (Tiszabecshez közeli síkvidéki 

rácspont: é. sz. 48,1°; k. h. 22,8°; hegyvidéki rácspont: é. sz. 48,6°; k. h. 23,9°) Walter-

Lieth féle klímadiagramja (Walter & Lieth, 1960) látható, amely a CARPATCLIM 1972–

2001 időszakra vonatkozó adatai alapján készült. Ezek a diagramok is alátámasztják, hogy 

a terület éghajlata alapvetően hűvös és nedves, de a domborzat igen jelentős hatást 

gyakorol a klimatikus viszonyokra, ezért a vízgyűjtőn belüli egyes régiók közötti 

különbség meglehetősen nagy. A középhőmérséklet évi menete mindkét rácspont esetén 

hasonló a teljes vízgyűjtőn jellemző eloszláshoz, nyári maximumokkal és téli 

minimumokkal. A leghidegebb hónap a síkvidéki rácspontban a január (–1,9 °C), a 

hegyvidéki pontban a február (–9,3 °C). A legmelegebb hónap mindkét esetben a július 

(rendre 20,3 °C és 9,2 °C). A vizsgált időszak abszolút minimumhőmérsékletei között nem 

olyan markáns a két rácspont különbsége (síkvidék: –26,4 °C; hegyvidék: –29,9 °C), ám az 

abszolút maximumhőmérséklet esetén már jelentős, 10 °C-ot meghaladó eltérés 

mutatkozik (36,6 °C és 24,9 °C). Az abszolút hőingás mindkét esetben meglehetősen nagy. 

Összességében tehát a síkvidéki rácsponton magasabb a hőmérséklet (évi átlag: 9,8 °C); a 

havi átlagérték három hónapban esik 0 °C alá, bár fagyveszélyes időszak a nyári hónapok 

kivételével bármikor előfordulhat. A kiválasztott magasabb tengerszint feletti rácspontban 

az éves átlaghőmérséklet csupán 0,2 °C és a novembertől márciusig tartó időszakban a 

minimumhőmérsékletek átlaga fagypont alatti (fagyveszély az év bármely hónapjában 
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felléphet). A csapadékösszeg a hegyvidéki rácspont esetén egyértelműen magasabb, a 

vízellátottság szempontjából több hónap is a szuperhumid kategóriába esik (> 100 mm/hó). 

A csapadék éven belüli eloszlása a Tiszabecshez közeli rácspontban jellegzetes évi menetet 

mutat, nyári maximumokkal (~85 mm/hó) és tél végi-kora tavaszi minimumokkal 

(~40 mm/hó). A hegyvidéki rácspont esetén kiegyenlítettebb az eloszlás, bár a nyári 

maximum (akár 240 mm/hó) itt is megjelenik, a minimum (~80 mm/hó) pedig januárban és 

októberben figyelhető meg. 

 

  

25. ábra: A Felső-Tisza-vidék két kiválasztott rácspontjára (Tiszabecshez közeli síkvidéki 

rácspont: é. sz. 48,1°; k. h. 22,8°; hegyvidéki rácspont: é. sz. 48,6°; k. h. 23,9°) vonatkozó 

Walter-Lieth féle klímadiagram a CARPATCLIM 1972–2001 időszakának adatai alapján. 

 

Áttérve a vízgyűjtő hidrológiai jellemzésére, általánosan jellemző, hogy a legmagasabb 

vízhozamok tavasszal jelentkeznek (> 280 m
3
/s az egyes hónapokban; 26. ábra), amikor a 

csapadékmennyiség ugyan nem túl magas, azonban a hóban tárolt vízkészlet jelentős 

szerepet játszik a lefolyás alakulásában. 

 

 

26. ábra: Átlagos és maximum vízhozamok (m
3
/s) a tiszabecsi szelvényre vonatkozóan 

az 1960–2003 időszak megfigyelései alapján. 
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A legalacsonyabb átlagértékek augusztus–október között figyelhetőek meg (az egyes 

hónapokban kevesebb, mint 140 m
3
/s az átlagos vízhozam), amelyet az alacsony 

csapadékösszegek mellett a fokozott párolgás is eredményezhet. Az 1960–2003 időszak 

megfigyelései alapján elmondható, hogy az átlagos napi vízhozam a tiszabecsi szelvényben 

212 m
3
/s volt. Maximumát (3940 m

3
/s) 1970 májusában, minimumát (11 m

3
/s) 1994 

augusztusában érte el. 

 

5.2. A Felső-Tisza vízgyűjtőjének jövőre becsült éghajlata 

 

A hidrológiai elemzések esetén elengedhetetlen az éghajlati viszonyok ismerete, hiszen 

a hidrológiai mérleg legfontosabb komponenseit (csapadék, léghőmérséklet, evaporáció, 

transzspiráció) a meteorológiai idősorok határozzák meg. Elemzésünkben a csapadék és 

átlaghőmérséklet (mint a két legfontosabb, lefolyást befolyásoló klimatikus faktor) jövőre 

valószínűsíthető alakulását, trendjét tekintjük át a Felső-Tisza vízgyűjtőre vonatkozóan a 

MC ciklusba ágyazott, nyers, illetve korrigált paraméterekkel meghajtott időjárás-generátor 

segítségével előállított szintetikus idősorok alapján. 

Az átlaghőmérsékleteket tekintve megállapíthatjuk, hogy az évi menetben nem várható 

lényeges módosulás sem a nyers, sem a korrigált szimulációk szerint (27. ábra). 

Ugyanakkor némi különbségre számíthatunk az egyes hónapok/évszakok melegedési 

ütemében. A közelebbi jövőben télen 1–1,5 °C-os emelkedés várható, az átmeneti 

évszakokban ~2 °C a becsült növekedés, nyáron pedig a 3 °C-ot is megközelítheti a 

melegedés mértéke. A távolabbi jövőre markánsabb változások becsülhetők a területre: a 

hőmérsékletnövekedés mindkét szimuláció szerint minden hónapban meghaladja a 3,5 °C-

ot. Ennek eredményeként a korrigált szimulációk szerint minden hónap középhőmérséklete 

fagypont feletti lesz, hiszen a leghidegebb hónap, a január átlaghőmérséklete 

valószínűsíthetően 0,3 °C-ra növekszik (a nyers szimulációk alapján azonban a januári és 

februári átlaghőmérséklet is 0 °C alatt marad a XXI. század végére). A legnagyobb 

mértékű növekedés a nyers szimuláció alapján 6,4 °C, amely a távolabbi jövő júliusára és 

augusztusára jellemző, melynek eredményeként a 25 °C-ot is meghaladhatja a havi 

átlagérték. A korrigált szimuláció valamelyest mérsékeltebb emelkedést becsül: 6,2 °C-os 

növekedés valószínűsíthető a távolabbi jövőben augusztusban – így az átlagérték 22 °C 

fölötti lesz. 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a jövőben a Felső-Tisza vízgyűjtőn 

magasabb hőmérsékleti értékek lesznek jellemzőek az év minden hónapjában és a 
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legnagyobb mértékű melegedés nyáron valószínűsíthető. A nyers és a korrigált 

szimulációk azonos változási irányt mutatnak, bár az abszolút számértékeket tekintve 

előfordulnak eltérések: a nyers szimulációk télen kisebb, nyáron nagyobb mértékű 

melegedést becsülnek a korrigált szimulációkhoz képest, így kb. 0,5 °C-kal magasabb évi 

hőingást jeleznek az évszázad végére. 
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27. ábra: Havi átlaghőmérséklet a Felső-Tisza vízgyűjtőn a három vizsgált időszakban a 

MC ciklusba ágyazott, nyers és a hibakorrigált paraméterekkel meghajtott 

időjárás-generátor szimulációjának átlaga alapján. 

 

A csapadék vizsgálata során nagyobb eltéréseket tapasztalhatunk a nyers és a korrigált 

szimulációk alapján számított értékek között. A 99%-os megbízhatósági tartományt 

tekintve megállapíthatjuk, hogy a nyers szimulációk nagyobb terjedelmet ölelnek fel; a 

korrigált esetben valamelyest kisebb az egyes szimulációk által becsült értékek közötti 

különbség. A historikus időszakban a nyers szimuláció az évi menetet sem tudja helyesen 

reprodukálni: nyáron jellemzően alacsonyabb értékek jelennek meg, míg a többi évszakban 

felülbecslés tapasztalható (28.a ábra). Ezzel szemben a korrigált szimulációk átlaga esetén 

megjelenik a nyári maximum és a februári minimum a referencia időszakban (28.b ábra) a 

valós éghajlati viszonyoknak megfelelően. 

A jövőben a legjelentősebb változás nyáron valószínűsíthető: mind a nyers, mind a 

korrigált szimulációk szerint egy markáns csökkenés jelenik meg a területen (29. ábra). Az 

augusztus kifejezetten száraz lesz, rendre 62 mm, illetve 34 mm átlagos 

csapadékösszeggel, a korrigált és nyers szimulációk szerint (a historikus időszakban 

jellemző 99 mm-rel, illetve 75 mm-rel szemben; 28. ábra). A XXI. század végére 

valószínűsíthető legszárazabb és legnedvesebb hónapok tekintetében eltérés adódik a 
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szimulációk között. A nyers RegCM4 outputok alapján a január lesz a legnedvesebb hónap 

a területen, átlagosan 148 mm/hó csapadékösszeggel, míg a korrigált szimulációk szerint 

megmarad a nyári csapadékmaximum (júniusban 112 mm/hó). A legnagyobb szárazság a 

nyers szimulációk szerint júliusban és augusztusban (34 mm/hó), a korrigáltak szerint 

szeptemberben (55 mm/hó) lesz tapasztalható a távolabbi jövőben. 

 

 

28. ábra: Havi átlagos csapadékösszegek a Felső-Tisza vízgyűjtőn a három vizsgált 

időszakban a MC ciklusba ágyazott, (a) nyers és (b) hibakorrigált paraméterekkel 

meghajtott időjárás-generátor szimulációjának átlaga alapján. 

 

A havi átlagos csapadékösszegek relatív változását tekintve (29. ábra) egyértelműen 

kirajzolódik a nyári csökkenés. A közelebbi jövőre becsült átlagos változás júniusban, 

júliusban és augusztusban rendre –15%, –37% és –39% a nyers, illetve –3%, –22% és 

–18% a korrigált szimulációk alapján. A távolabbi jövőre vonatkozóan ezek az értékek 

–25%, –56% és –55%, valamint –12%, –40% és –38%. Továbbá szeptemberben is egy 

kifejezett csökkenés valószínűsíthető a havi csapadékösszegben: a becsült változás –41%, 

illetve –33% a XXI. század végére vonatkozóan, rendre a nyers és a korrigált szimulációk 
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szerint. Márciusra és novemberre egy kisebb mértékű, 10% körüli növekedés becsülhető. 

Januárban, februárban és áprilisban a változási irány megfordulására számíthatunk a 

XXI. század során. A közelebbi jövőre kis mértékű csökkenést valószínűsíthetünk 

(> –5%), ám a XXI. század végére már egy ~10%-os növekvő tendencia jelenik meg az 

első és a negyedik hónapban. A második hónapban éppen ellentétesen alakul a becsült 

változás: a század közepére 5–7%-os növekedés, a végére kb. 5%-os csökkenést jeleznek a 

szimulációk. Egyedül decemberben figyelhetjük meg a nyers és a korrigált szimulációk 

alapján számított relatív változás irányának eltérését, bár az erre a hónapra becsült változás 

elenyészőnek tekinthető. A csapadék kb. 1%-os növekedését valószínűsíthetjük ebben a 

hónapban, azonban a korrigált szimulációk szerint a távolabbi jövőre mintegy 6%-os 

csökkenés várható. 
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29. ábra: Havi átlagos csapadékösszegek relatív változása a Felső-Tisza vízgyűjtőn 

a két vizsgált időszakban a MC ciklusba ágyazott, nyers és hibakorrigált paraméterekkel 

meghajtott időjárás-generátor szimulációjának átlaga alapján 

a historikus időszakhoz viszonyítva. 

 

Eredményeink szerint a csapadékösszeg tényleges értékeit tekintve tehát meglehetősen 

nagy eltéréseket tapasztalhatunk a nyers és a korrigált szimulációk között. A jövőre becsült 

változások iránya a legtöbb esetben megegyezik, azonban a nyers szimulációk esetén 

relatíve nagyobb változásokat figyelhetünk meg. A legjelentősebb változások a nyári 

félévben várhatóak, amikor is az átlagos csapadékösszeg csökkenése valószínűsíthető a 

területen, különösen július és augusztus hónapokban. 
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5.3. Lefolyási karakterisztikák a közelmúltban és a jövőben 

 

A következőkben a DIWA hidrológiai modell futtatásának eredményeit ismertetjük. A 

MC ciklus keretében több száz, független, azonosan valószínű, 98 év hosszúságú napi 

meteorológiai adatszekvenciákat generáltunk, ami átlagosan (hiszen a futások száma az 

egyes időszakokban különbözött – lásd 3.2. fejezet) 80000 véletlen – mindazonáltal reális 

– szintetikusan előállított év adatait jelenti. A MC ciklusba ágyazott DIWA-SWG által 

sztochasztikusan generált meteorológiai paraméterek felhasználásával potenciálisan azonos 

valószínűséggel bekövetkező időszaki lefolyást generáltunk napi vízhozam idősorok által 

reprezentálva a DIWA modell kimenetén mind a három időszakra vonatkozóan (historikus, 

közelebbi és távolabbi jövő). Mivel elemzéseink szerint a hidrológiai- és az időjárás-

generátor-modell validációja is szisztematikus hibáktól mentes, szimulációink eredményét 

adekvátnak tekinthetjük. 

Elsőként a napi középvízhozamok éves átlagának eloszlását határoztuk meg a három 

vizsgált időszakra (historikus, közelebbi és távolabbi jövő) vonatkozóan a MC ciklusba 

ágyazott DIWA szimulációk alapján (30. ábra; a vékony vonalak az egyes alternatív 

futásokat jelölik, a vastagabb vonalak azok átlagát). Eredményeink szerint a napi 

középvízhozamok éves átlagát tekintve a jövőben a tiszabecsi szelvényben az éves lefolyás 

szignifikáns csökkenésére kell számítanunk. Látható, hogy a változás a XXI. század 

közepén még kisebb mértékű, sőt egyes szimulációk növekedést mutatnak a historikus 

időszakhoz képest, azonban a szimulációk átlaga egyértelmű csökkenést jelez. A 

XXI. század végére még hangsúlyosabb ez a tendencia. A nyers szimulációk szerint 

(30.a ábra) az 50. percentilis rendre 11%-kal, illetve 17%-kal fog csökkenni a XXI. század 

közepére, illetve végére. Megfigyelhetjük továbbá, hogy a kisebb percentilisekhez tartozó 

értékek relatív változása jelentősebb (15–24%), mint a nagyobb percentilisekhez tartozóké 

(9–13%). A korrigált esetben (30.b ábra) az átlagos relatív változás az 50. percentilis 

esetén rendre 12%, illetve 24% (a közelebbi és a távolabbi jövőre vonatkozóan). Az 

eloszlásfüggvények végeit tekintve a nyers esethez hasonlóan megállapíthatjuk, az 

alacsony vízhozamokhoz tartozó átlagos relatív változás (14–30%) nagyobb, mint a 

magasabb percentilis értékek esetén becsült csökkenés (9–18%). 
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30. ábra: A napi középvízhozamok éves átlagának eloszlásfüggvényei 

a három vizsgált időszakban a MC ciklusba ágyazott (a) nyers és (b) hibakorrigált 

paraméterekkel futtatott időjárás-generátor szimulációival meghajtott 

DIWA-outputok alapján a tiszabecsi szelvényre vonatkozóan. 

Az egyes futásokat a vékony vonalak, azok átlagát a vastagabb, sötétebb színűek jelzik. 

 

A könnyebb átláthatóság kedvéért a MC ciklusba ágyazott szimulációk átlagát kiemelve 

is készítettünk egy összefoglaló grafikont a nyers (szaggatott vonal) és a korrigált 

(folytonos vonal) RegCM4 idősorokkal meghajtott hidrológiai szimulációk 

összehasonításához (31. ábra). 

 

 

31. ábra: A napi középvízhozamok éves átlagának eloszlásfüggvényei a három vizsgált 

időszakban a MC ciklusba ágyazott, nyers (szaggatott vonal) és hibakorrigált (folytonos 

vonal) paraméterekkel futtatott időjárás-generátor szimulációival meghajtott 

DIWA-outputok alapján a tiszabecsi szelvényre vonatkozóan. 

 

Az ábrán jól kirajzolódik, hogy mindkét eset azonos tendenciát mutat: a napi 

középvízhozamok éves átlagának csökkenésével számolhatunk a jövőben. Az abszolút 
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mennyiségeket tekintve a nyers szimulációk esetén magasabb értékeket láthatunk, amely 

az általános csapadék-felülbecslésből eredeztethető. A napi középvízhozamok éves 

átlagának eloszlásfüggvénye alakját tekintve meglehetősen hasonló marad a historikus 

időszakéhoz a közelebbi és a távolabbi jövőben is. 

A következőkben az egyes hónapokra vonatkozó eloszlásfüggvényeket mutatjuk be a 

MC ciklusba ágyazott, nyers és hibakorrigált paraméterekkel meghajtott időjárás-generátor 

szimulációival vezérelt DIWA-outputok alapján (32. ábra). Az év legnagyobb részében 

(márciustól októberig) csökkenésre számíthatunk a szimulációk szerint. A legmagasabb 

értékek áprilisban, a historikus időszakban fordulnak elő a nyers szimulációk alapján – 

ebben a hónapban a közelebbi jövőre egy kisebb csökkenés, míg a XXI. század végére 

jelentősebb változások becsülhetők, amely jól látszik az eloszlásfüggvények eltolódásából. 

A legtöbb hónapban előfordulnak átfedések a különböző szcenáriók között, amelyek a 

becsült változások bizonytalanságát mutatják, azonban jól látható, hogy a jelentősebb 

változások a XXI. század végére valószínűsíthetőek. Általánosságban elmondható, hogy a 

nyers paraméterekkel meghajtott szimuláció eredményei szélesebb tartományt ölelnek fel 

és az év nagy részében felülbecslik a valós értékeket. A nagyobb percentilisekhez tartozó 

értékek is extrémebbek a nyers esetben, mint a korrigált szimulációk szerint, de 

összességében nincs jelentős különbség az eloszlásfüggvények alakját tekintve. 
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32.a ábra: A napi középvízhozamok havi átlagainak eloszlásfüggvényei a tavaszi 

hónapokra a három vizsgált időszakban a MC ciklusba ágyazott nyers és hibakorrigált 

paraméterekkel futtatott időjárás-generátor szimulációival meghajtott DIWA-outputok 

alapján a tiszabecsi szelvényre vonatkozóan. Az egyes futásokat a vékony vonalak, azok 

átlagát a vastagabb, sötétebb színűek jelzik. 
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32.b ábra: A napi középvízhozamok havi átlagainak eloszlásfüggvényei a nyári hónapokra 

a három vizsgált időszakban a MC ciklusba ágyazott nyers és hibakorrigált paraméterekkel 

futtatott időjárás-generátor szimulációival meghajtott DIWA-outputok alapján a tiszabecsi 

szelvényre vonatkozóan. Az egyes futásokat a vékony vonalak, azok átlagát a vastagabb, 

sötétebb színűek jelzik. 
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32.c ábra: A napi középvízhozamok havi átlagainak eloszlásfüggvényei az őszi hónapokra 

a három vizsgált időszakban a MC ciklusba ágyazott nyers és hibakorrigált paraméterekkel 

futtatott időjárás-generátor szimulációival meghajtott DIWA-outputok alapján a tiszabecsi 

szelvényre vonatkozóan. Az egyes futásokat a vékony vonalak, azok átlagát a vastagabb, 

sötétebb színűek jelzik. 
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32.d ábra: A napi középvízhozamok havi átlagainak eloszlásfüggvényei a téli hónapokra a 

három vizsgált időszakban a MC ciklusba ágyazott nyers és hibakorrigált paraméterekkel 

futtatott időjárás-generátor szimulációival meghajtott DIWA-outputok alapján a tiszabecsi 

szelvényre vonatkozóan. Az egyes futásokat a vékony vonalak, azok átlagát a vastagabb, 

sötétebb színűek jelzik. 
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A két eset összevetéséhez külön kiemeltük az egyes szcenáriókból számított átlagokat, 

és a 33. ábrán szaggatott vonallal jelöltük a nyers, folytonos vonallal pedig a korrigált 

szimulációkból származó eredményeket. A nyers szimulációk felülbecslése a legtöbb 

esetben ezúttal is megjelenik, de az eloszlásfüggvények alakja és a változások iránya 

hasonló marad a hibakorrekció után kapott meteorológiai mezőkkel meghajtott 

szimulációk alapján kapott eredményekhez. A becsült változás több hónapban is nagyobb 

mértékű a nyers esetben, mint a korrigált szimulációk alapján kapott eredmények szerint. A 

XXI. század végére szignifikáns változásokra számíthatunk az áprilistól októberig tartó 

időszakban a Kolmogorov-Szmirnov próba (Dévényi & Gulyás, 1988) alapján. A közelebbi 

jövőre kisebb mértékű változások becsülhetők, de július és szeptember között már ekkor 

szignifikáns a csökkenés a statisztikai próba alapján. A nyers szimulációk szerint a januári 

és februári növekedés is szignifikánsnak bizonyul a távolabbi jövőre vonatkozóan. 

A legjelentősebb változások júliusban és augusztusban valószínűsíthetőek – a teljes 

eloszlásfüggvény eltolódását mutatják a szimulációk. Szeptemberben és októberben is 

nagyobb mértékű csökkenés jelenik meg, amely az alacsonyabb percentilis értékek esetén 

lesz hangsúlyosabb. Áprilisban, májusban és júniusban a csökkenés szintén az alacsonyabb 

percentilis értékek esetén lesz jelentősebb. Januárban és februárban a növekedés irányába 

tolódnak az értékek; az eloszlásfüggvény közepére mutatnak jelentősebb változást a 

szimulációk; a nyers esetben ezt az alacsonyabb percentilis értékeknél figyelhetjük meg, 

akárcsak februárban. Márciusban a közelebbi jövőre még növekedést becsülnek a 

szimulációk, azonban a XXI. század végére már a csökkenő tendencia lesz domináns, az 

extrémumok kivételével. Novemberben az átlagokat tekintve nem számíthatunk jelentős 

változásokra a jövőben, azonban észrevehetjük, hogy az alacsonyabb percentilis értékek 

ebben a hónapban csökkenni (~20%), míg a magasabbak növekedni fognak a szimulációk 

szerint (~10%). A korrigált szimulációk esetén decemberben is a novemberihez hasonló 

tendenciákat láthatunk; a nyers szimulációk szerint csak az alacsonyabb percentilis 

értékeknél jelentkezik ez az előjelváltás. 
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33.a ábra: A napi középvízhozamok havi átlagainak eloszlásfüggvényei télen és tavasszal 

a három vizsgált időszakban a MC ciklusba ágyazott, nyers (szaggatott vonal) és 

hibakorrigált (folytonos vonal) paraméterekkel futtatott időjárás-generátor szimulációival 

meghajtott DIWA-outputok alapján a tiszabecsi szelvényre vonatkozóan. 
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33.b ábra: A napi középvízhozamok havi átlagainak eloszlásfüggvényei nyáron és ősszel a 

három vizsgált időszakban a MC ciklusba ágyazott, nyers (szaggatott vonal) és 

hibakorrigált (folytonos vonal) paraméterekkel futtatott időjárás-generátor szimulációival 

meghajtott DIWA-outputok alapján a tiszabecsi szelvényre vonatkozóan. 
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A 34. ábrán a napi középvízhozamok átlagait tüntettük fel a három vizsgált időszakra 

vonatkozóan a MC ciklusba ágyazott, nyers és hibakorrigált paraméterekkel futtatott 

időjárás-generátor szimulációival meghajtott DIWA-outputok alapján a tiszabecsi 

szelvényre. Ismét tapasztalhatjuk, hogy a nyers esetben felülbecslések jelennek meg; a 

tendenciák azonban ezúttal is megegyeznek, bár a változások mértéke eltérő lehet. A 

bizonytalanság a nyers szimulációk esetén a januártól májusig tartó időszakban magas; a 

korrigált esetben közelebb állnak egymáshoz a lehetséges szcenáriók alapján számított 

értékek. A legmagasabb napi középvízhozamok márciusban és áprilisban figyelhetők meg 

(a nyers szimulációk szerint 600–800 m
3
/s, a korrigált szimulációk szerint ennek csupán 

fele, 300–400 m
3
/s) mind a historikus időszakban, mind a közelebbi jövőben a 

hóolvadásból eredeztethetően. A XXI. század végére a becslések szerint ezekben a 

hónapokban csökkenés valószínűsíthető, de továbbra is ekkor számíthatunk az éven belüli 

legmagasabb értékekre – bár a nyers szimulációk alapján a februárt is ide sorolhatjuk majd, 

illetve a korrigált esetben is megközelíti a maximális értékeket a februárra becsült napi 

középvízhozam. 

 

 

34. ábra: Napi középvízhozamok (m
3
/s) az egyes hónapokban a három vizsgált időszakban 

a MC ciklusba ágyazott, a nyers (zöldes árnyalatok) és a hibakorrigált (kékes árnyalatok) 

paraméterekkel futtatott időjárás-generátor szimulációival meghajtott DIWA-outputok 

alapján a tiszabecsi szelvényben. 

 

A nyers szimulációk szerint a legalacsonyabb értékek (< 200 m
3
/s) nyáron fordultak elő 

a historikus időszakban (valószínűleg a RegCM4 nyári csapadék-alulbecslése miatt), és a 

jövőben ennek további csökkenése várható, amely eredményeként majd a 100 m
3
/s-ot sem 

érik el a havi értékek. Ezzel szemben a korrigált szimulációk azt mutatják, hogy a 

referencia időszakban a legkisebb napi középvízhozamok ősszel és télen fordultak elő. Ez 
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az éven belüli eloszlás reálisabb képet ad, mint amit a nyers szimulációkból kaptunk, 

hiszen jelenleg a tél a legszárazabb évszakunk, továbbá az év ezen részében a csapadék 

egy része hó formájában hullik, amely felhalmozódik, és ezért csak később (az olvadáskor) 

válik a lefolyás részévé – így érthető, hogy ezekben a hónapokban alacsonyabb a napi 

középvízhozam. A jövőre becsült változások előjele alapvetően megmarad a korrekció 

után is, így a korrigált szimulációk esetén is a nyári hónapokra valószínűsíthetőek a 

legalacsonyabb napi középvízhozam értékek (~100 m
3
/s) a XXI. század közepére és végére 

a tiszabecsi szelvényben. 

A 35. ábrán a napi középvízhozamok XXI. század közepére és végére becsült relatív 

változását összegezzük (mindkét esetben a historikus időszak volt a viszonyítási alap). 

Eredményeink egyértelműen azt mutatják, hogy a változások a legtöbb esetben a távolabbi 

jövőre lesznek hangsúlyosabbak. A korrigált szimulációk szerint áprilistól októberig a 

teljes 99%-os megbízhatósági tartományra csökkenés jellemző. Szembetűnő, hogy a 

legnagyobb változás nyáron valószínűsíthető. A közelebbi jövőben ~30% a becsült 

csökkenés a korrigált szimulációk szerint (a nyers esetben a 40%-ot is meghaladják a 

változások). A XXI. század végére már kifejezettebb csökkenés jelenik meg: augusztusban 

–70%, s júliusban és szeptemberben ehhez közeli (–60% körüli) a becsült változás (a 

korrigált esetben valamelyest kisebb értékek jelennek meg: a valószínűsített csökkenés 

51–58%). 

 

 

35. ábra: Napi középvízhozamok relatív változása (%) az egyes hónapokban a három 

vizsgált időszakban a MC ciklusba ágyazott, nyers és hibakorrigált paraméterekkel futtatott 

időjárás-generátor szimulációival meghajtott DIWA-outputok átlaga alapján 

a historikus időszakhoz viszonyítva a tiszabecsi szelvényben. 
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Az év többi részében is alacsonyabb napi középvízhozamokra számíthatunk a 

szimulációk alapján, kivéve a téli hónapokban. Januárban és februárban a korrigált esetben 

a XXI. század közepére a MC ciklusba ágyazott szimulációk ~90%-a, a XXI. század 

végére a szimulációk 98%-a szerint valószínűsíthető növekedés, amely az átlagot tekintve 

10–20%-os változást jelent. A nyers szimulációk ennél is jelentősebb, 50%-os emelkedést 

jeleznek a távolabbi jövőre. A napi középvízhozamok elemzése során kapott eredményeink 

szinkronban vannak a vízgyűjtőre becsült jövőbeli éghajlati viszonyokkal: jól 

megfigyelhető a nyári csapadékmennyiség csökkenésének, valamint az általános 

hőmérsékletemelkedésnek a következménye. 

 

5.4. Extrém alacsony és extrém magas vízállások elemzése 

 

Kutatásunkban kitértünk az extrém lefolyási jellemzők vizsgálatára is. Elemzésünkben 

nem csupán az árvízveszélyes helyzetekre, azaz a harmadfokú árvízvédelmi készültségi 

szintet meghaladó esetek gyakoriságára, de az extremitás másik végére, azaz a kritikus 

vízhiányra egyaránt figyelmet fordítottunk. 

A nyers szimulációk figyelembevételével meghatározott harmadfokú árvízvédelmi 

készültségi szintet meghaladó esetek száma jelentősen magasabb a korrigáltnál, hiszen már 

a korábbiakban is szembesültünk vele, hogy egy markáns felülbecslés tapasztalható a 

csapadék, és ebből eredően a napi közepes vízhozamok tekintetében is – így az 500 cm-es 

küszöb meghaladása is természetesen sokkal gyakrabban következett be. Ebben az esetben 

különösen szembetűnő, hogy fontos az éghajlati modellek korrekciója: a nyers szimulációk 

alapján számított harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó esetek száma 

érezhetően eltér a valóságtól – ha helyes lenne az érték, az azt jelentené, hogy átlagosan 

minden évben két harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó árvizes helyzet 

lett volna jellemző a historikus időszakban a tiszabecsi szelvényben (6. táblázat). A becsült 

változások iránya azonban ez esetben is megegyezik a korrigált esetben tapasztalttal. A 

közelebbi jövőre egy mérsékeltebb, 12%-os, a XXI. század végére egy nagyobb mértékű, 

28%-os csökkenésre számíthatunk a modellbecslések szerint. A korrigált szimuláció 

alapján kapott eredményeink szerint a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet 

meghaladó esetek számában éves szinten szignifikáns csökkenés várható: a közelebbi 

jövőre –30% körüli, a távolabbi jövőre –40% körüli a becsült változás. Ez konkrétabban 

azt jelenti, hogy míg a historikus időszakban 98 éven belül átlagosan 52-szer fordult elő 
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harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó árhullám, addig a XXI. század 

közepére ez már csak 37, a XXI. század végére pedig 31 esetet jelent majd a korrigált 

szimulációk szerint (6. táblázat). Másként fogalmazva, míg a historikus időszakban a 

vízállás átlagosan minden második évben meghaladta a harmadfokú árvízvédelmi 

készültségi szintet, addig a távolabbi jövőben ez átlagosan már csak háromévente fog 

előfordulni. 

 

6. táblázat: A harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó esetek éves száma. 

 Historikus Közelebbi jövő Távolabbi jövő 

Nyers szimuláció alapján 232 203 184 

Korrigált szimuláció alapján 52 37 31 

 

A harmadfokú árvízvédelmi készültségi szint meghaladásának éven belüli (havi) 

eloszlását tekintve megállapíthatjuk, hogy a historikus időszakban a nyers szimulációk 

szerint a januártól júniusig tartó időszakban volt tapasztalható a legnagyobb gyakoriság, 

míg a reálisabb viszonyokat reprodukáló korrigált esetben ez a márciustól júliusig tartó 

időintervallumot jelenti (36. ábra). Ekkor 98 évente átlagosan 11–63 (nyers eset), illetve 

6–10 (korrigált eset) ilyen esemény lépett fel az adott hónapban (ismételten tapasztalhatjuk 

a nyers szimulációk markáns felülbecslését és nagyobb bizonytalanságát). Az éven belüli 

eloszlás jellege várhatóan a jövőben is hasonló marad: a maximális gyakoriságot a 

korrigált esetben március és június között, a nyers esetben januártól áprilisig kaptuk. 

 

 

36. ábra: Harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó esetek előfordulása 

98 éven belül a MC ciklusba ágyazott, nyers (zöldes árnyalatok) és hibakorrigált (kékes 

árnyalatok) paraméterekkel futtatott időjárás-generátor szimulációival meghajtott DIWA-

outputok alapján a három vizsgált időszakban a tiszabecsi szelvényre vonatkozóan. 
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Az esetszámok várhatóan csökkenni fognak a jövőben: még a legnagyobb 

gyakorisággal rendelkező hónapokban sem fordul elő 98 évente átlagosan 6-nál (korrigált) 

többször harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó vízszint a becslések 

szerint. Ebben az időszakban márciusban, valamint áprilisban figyelhetjük meg a 

legnagyobb csökkenést (50–60%), hiszen a jövőre becsült általános melegedés 

következményeként kevesebb lesz a havazás, s így a hóban tárolt vízkészlet is, amely 

jellemzően ezekben a hónapokban okozhat áradásokat. A legjelentősebb csökkenés (90–

100%) a július és szeptember közötti időszakra becsülhető. Eredményeink szerint a 

jövőben augusztusban egyáltalán nem lesz olyan magas a vízállás, hogy az meghaladná a 

harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet. Ebben a nyár végi csökkenő tendenciában az 

erre az évszakra becsült szárazodás is szerepet játszik. A kevesebb csapadék, és a száraz 

napok számának átlagos növekedésének eredményeként a teljes folyóhálozaton 

alacsonyabb mederteltségek lesznek a jellemzőek.  Következésképpen, ha a jövőben meg 

is jelenik egy-egy nagyobb árhullám, azt a korábbiakhoz képest a nagyobb befogadó 

vízfolyások alacsonyabb mederteltségük okán könnyedén el tudják majd vezetni. 

Novemberben és decemberben növekedés valószínűsíthető; januárban és februárban pedig 

ellentétes tendenciát figyelhetünk meg a nyers és a korrigált szimulációk esetén. A nyers 

szimulációk szerint a legnagyobb mértékű növekedés januárra becsülhető, míg a korrigált 

szimulációk egy kismértékű csökkenést jeleznek. 

A gyakoriságok mellett meghatároztuk minden időszakra, és azon belül minden 98 évre 

az adott szint feletti napi középvízhozamok átlagát is a hibakorrigált esetben, és 

összehasonlítottuk ezek eloszlásait (37. ábra). Eredményeink azt mutatják, hogy a 

XXI. század végén szignifikánsan nagyobb lesz a harmadfokú árvízvédelmi készültségi 

szintet meghaladó víztömeg egy napra eső átlagértéke. Ez, valamint a fenti megállapítások 

együttesen azt a konklúziót valószínűsítik, hogy a jövőben ugyan kevesebb árvízi 

eseménnyel kell majd szembenéznünk, de azok között előfordulnak majd a historikus 

időszakban megszokottaknál súlyosabbak is. 
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37. ábra: A harmadfokú árvízvédelmi készültségi szint feletti napi középvízhozamok 

100 éves átlagainak relatív gyakorisága a hibakorrigált paraméterekkel futtatott 

időjárás-generátor szimulációival meghajtott DIWA-outputok átlaga alapján 

a három vizsgált időszakban a tiszabecsi szelvényre vonatkozóan. 

 

Mivel az extremitás mindkét végletének várható alakulása fontos következményekkel 

jár a vízgazdálkodás szempontjából, a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet 

meghaladó esetek száma mellett meghatároztuk a kritikus alsó szint alatti esetek 

gyakoriságát is. Ehhez elsőként kiszámítottuk a tiszabecsi szelvény elmúlt 100 év 

historikus vízhozam adataiból az éves minimumok sokévi átlagát, mint a referencia 

időszakra jellemző alsó korlátot (ez 110 m
3
/s-nak adódott). Majd mindhárom időszakra 

meghatároztuk, mind a nyers, mind a korrigált szimulációk esetén a MC ciklus minden 

98 évére, hogy hány alkalommal volt ekkora, vagy ennél kisebb a vízhozam havi 

bontásban, és azt átlagoltuk (38. ábra). Az egyértelműen látszik, hogy az év nagy részében 

a kritikus alsó szint alatti esetek számának növekedése valószínűsíthető, amely a 

XXI. század végére késő nyáron-kora ősszel kifejezetten markáns, mondhatni kritikus lesz. 

A legnagyobb gyakoriság a historikus időszakban a korrigált szimulációk szerint 

októberben, a nyers szimulációk szerint augusztusban volt jellemző – mindkét esetben 

viszonylag nagyobb intervallumot ölel fel a bizonytalanság, de abban megegyeznek, hogy 

a minimális előfordulási gyakoriság tavasszal jellemző. A jövőre vonatkozó becslések 

alapján megállapíthatjuk, hogy a XXI. század közepére a korrigált szimulációk esetén 

várhatóan szeptemberre tolódik a maximum az átlagok alapján (bár a teljes bizonytalansági 

tartományt figyelembe véve nincs jelentős különbség a 9. és a 10. hónap között), míg a 

nyers esetben továbbra is az augusztus marad az első helyen. A távolabbi jövőben a 

korrigált esetben augusztus, a nyers esetben július lesz a legtöbb kritikus alsó szint alatti 

esetszámmal rendelkező hónap az átlagokat tekintve. A tavaszi minimum a XXI. század 
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során nem változik; februárban pedig várhatóan egy kisebb csökkenés jelenik meg a 

szimulációk alapján. 

 

 

38. ábra: Kritikus alsó szint alatti esetek számának 98 éven belüli előfordulása a MC 

ciklusba ágyazott, nyers (lilás árnyalatok) és hibakorrigált (narancssárgás árnyalatok) 

paraméterekkel futtatott időjárás-generátor szimulációival meghajtott DIWA-outputok 

alapján a három vizsgált időszakban a tiszabecsi szelvényre vonatkozóan. 

 

5.5. Diszkusszió 

 

Kutatásunkban az éghajlatváltozás lefolyásra gyakorolt hatását is elemeztük a DIWA 

hidrológiai modell szimulációi alapján. Eredményeink szerint a Felső-Tisza tiszabecsi 

szelvényében a napi középvízhozamok csökkenése várható XXI. század során. A havi 

léptékű vizsgálatok során láthattuk, hogy a jövőre becsült csapadék- és 

hőmérsékletváltozások következtében a nyári hónapok lefolyásának jelentős csökkenése 

valószínűsíthető, míg januárra és februárra kisebb mértékű növekedést mutatnak a 

szimulációk. A Kárpát-medence régióján kívül, például Csehországra végzett vizsgálatok 

(Hanel et al., 2012) is hasonló eredményeket adtak: a lefolyás értékeiben csökkenés 

várható (kivéve télen), különösen március-április között a hóolvadás korábbra tolódása 

miatt. Hanel et al. (2012) arra a következtetésre jutottak, hogy további kutatást igényel a 

tározók megfelelő helyekre való telepítésének terve – fontos lenne a téli víztöbblet 

megtartása, hogy nyáron felhasználhassák. 

A harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó esetek száma várhatóan 

kevesebb lesz, azonban azok időnként súlyosabbak lesznek a jelenleg megszokottaknál. 

Más éghajlati és hidrológiai modellek szimulációja is hasonló következtetésre vezet. 

Például a HIRHAM idősoraival meghajtott LISFLOOD modellel végzett kutatások alapján 

is csökkenni fog az árvizek gyakorisága Közép- és Dél-Európában (Dankers & Feyen, 
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2008), míg a kontinens egyes területeire – térségünkkel ellentétben – inkább növekedést 

becsülnek. Eredményeik szerint a havazás arányának csökkenése miatt télen és tavasszal 

összességében kevésbé lesznek súlyosak a levonuló árhullámok. Christensen et al. (2003) 

PRUDENCE-szimulációkból kapott elemzései alapján viszont a súlyosabbak árvizek 

gyakoribbá válásával kell számolnunk más szcenáriók esetén is. Pongrácz et al. (2013b) 

Monte-Carlo ciklusba ágyazva a DIWA egy korábbi verzióját alkalmazva (más 

klímamodell, a PRECIS szimulációinak felhasználásával) is arra a következtetésre jutottak, 

hogy a Felső-Tisza vidéken a jövőben csökkenni fog az árvízveszély, azonban a 

hegylábaknál és a szűk folyóvölgyekben a hirtelen kialakuló árvizek gyakoriságai 

növekedni fognak a lehulló csapadék intenzitás-növekedésének következtében. Radvánszky 

& Jacob (2012) szintén a Felső-Tisza vízgyűjtőt vizsgálták a REMO klímamodell és a HD 

lefolyási modell alkalmazásával (a fentebb tárgyalt vizsgálatokkal ellentétben a 

bizonytalanság érzékeltetésére a REMO-HD-elemzés nem fektetett elegendő hangsúlyt). 

Az eltérő éghajlati és hidrológiai modellek alapvetően hasonló tendenciákat 

valószínűsítenek a jövőben: a Tisza lefolyásában februárban és márciusban átlagosan 12%-

os csökkenés várható (Radvánszky & Jacob, 2012), míg áprilisban és májusban 

növekedésre számíthatunk. Az általunk vizsgált Felső-Tisza vidéken nyáron (és ősszel) a 

lefolyás mennyisége a jövőben csökkenni fog nem csak a saját elemzéseink szerint, hanem 

például Radványszky & Jacob (2012) becslései szerint is. A hidrológiai folyamatokban 

várható változási tendenciákat feltétlenül figyelembe kell venni a helyi és országos szintű, 

rövidebb, illetve hosszabb távra szóló adaptációs stratégiák kialakításánál. 
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6. Összefoglalás 

 

Kutatásunk során a múltbeli csapadéktendenciákat és csapadékextrémumokat, valamint 

ezek jövőre becsült változásait és lehetséges hidrológiai következményeit vizsgáltuk. A 

téma aktualitását indokolja, hogy napjainkra már érzékelhető a globális éghajlatváltozás 

hatása, eredményeink fontosságát pedig alátámasztja a megváltozott körülményekhez való 

elkerülhetetlen alkalmazkodás kiemelt szerepe. A várható hőmérsékletemelkedés mellett 

az extrém időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése is 

valószínűsíthető a jövőben. Elemzésünkben a csapadékra fókuszáltunk, amelynek mind 

hiánya, mind többlete komoly környezeti-, gazdasági-, természeti károkat okozhat, hiszen 

közvetve, vagy közvetlenül számtalan szektor (természetes vegetáció, mezőgazdaság, 

turizmus, energiaellátás) meghatározó tényezője. A jövőre becsült csapadékváltozások 

lefolyásra gyakorolt hatását külön kiemeltük munkánk során mind a napi 

középvízhozamok, mind az extrémumok tekintetében. 

Elsőként a csapadéktendenciákat és néhány csapadékindex értékét vizsgáltuk a múltbeli 

1961–2010 időszakra vonatkozóan, az állomási mérések felhasználásával összeállított 

CARPACTLIM adatbázis alapján. Megállapítottuk, hogy ezekben az években nem 

detektálható egyértelmű trend, mivel meglehetősen nagy az évközi változékonyság. 

Továbbá a havi csapadékösszegek alakulása jól mutatja, hogy hazánkban és a környező 

térségekben a nyár a legnedvesebb, a tél pedig a legszárazabb évszak. Az egymást követő 

száraz napok maximális száma ősszel a legmagasabb a vizsgált időszakban, míg az extrém 

csapadékesemények (10 mm-t, illetve 20 mm-t meghaladó mennyiség) a nyári hónapokban 

figyelhetők meg, hiszen elsősorban konvektív eseményekhez kapcsolódnak. 

A csapadék 1961–2100 időszakra becsült mezőit az ENSEMBLES projekt keretében 

futtatott RCM-szimulációk alapján értékeltük. A jövőre vonatkozó becslések részletesebb 

elemzése előtt megvizsgáltuk, hogy az egyes modellek mennyire megbízhatók a múltra 

vonatkozóan (referenciaként a CARPATCLIM adatbázis szolgált). A validáció során 

megállapítottuk, hogy a legtöbb szimuláció eltér a valós éghajlati körülményektől: nyáron 

alulbecslés, míg a többi évszakban felülbecslés jelent meg a referencia értékekhez képest. 

Annak érdekében, hogy a jövőre vonatkozóan minél pontosabb adatok álljanak 

rendelkezésünkre, és ne csupán a relatív változásokat elemezhessük, hibakorrekciót 

hajtottunk végre az RCM-outputokon. A csapadék és a különböző indexek éghajlati 

jellemzésre szolgáló 30-éves átlagok kiszámítása során megfelelőnek bizonyult a 
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szakirodalom (pl. Teutschbein & Seibert, 2012, 2013) alapján is az egyik legjobb 

eljárásnak tekintett percentilis-alapú korrekciós módszer. Ehhez modellenként, havonta és 

rácspontonként meghatároztuk a korrekciós faktorokat, amelyeket aztán – a stacionaritás 

feltételezésével – a jövőre is alkalmaztunk (Kis et al., 2017a). Az immár korrigált RCM-

szimulációk alapján kapott validációs eredményeket kielégítőnek tekintettük, és 

feltételeztük, hogy a kapott idősorok a jövőre is megbízható becsléseket szolgáltatnak. 

Eredményeink szerint a csapadék éves összegében nem várható jelentős módosulás és 

nem mutatható ki trend az idősorokban. Ezzel ellentétben az évszakos bontásban végzett 

elemzéseink alapján levonhatjuk azt a következtetést, miszerint a jövőben a csapadék éven 

belüli eloszlásának megváltozása valószínűsíthető a Kárpát-medence térségében. A 

legnagyobb mértékű változások nyárra becsülhetők: egyes területeken akár 40%-kal is 

csökkenhet a csapadék mennyisége a XXI. század végére a referencia időszakhoz képest. 

Ezzel összhangban a száraz időszakok maximális és átlagos száma is növekedni fog a 

jövőben, nem csak nyáron, de várhatóan tavasszal és ősszel is. Az extrém események a 

becslések szerint gyakrabban jelentkeznek majd télen és ősszel, intenzitásuk azonban 

valószínűleg minden évszakban növekedni fog. Tehát a jövőre vonatkozó szimulációk 

szerint nyáron kevesebb napon egyszerre több csapadék fog kihullani – ez a mezőgazdaság 

számára különösen nagy problémákat okozhat. A becsült változások eredményeként a 

jelenleg legcsapadékosabb évszakunk (a nyár) szárazabb lesz, a jelenleg legszárazabb 

évszakunk (a tél) pedig csapadékosabb – tehát az éven belüli különbségek csökkenésével 

számolhatunk a XXI. század során az alkalmazott klímamodell-szimulációk szerint. Az 

elemzéseket a nyers RCM-outputok alapján is elvégeztük, és úgy találtuk, hogy a 

változások iránya megegyezik a korrigált esettel, de azok mértéke eltérő lehet. A csapadék 

területi eloszlása hasonló marad a referencia időszakban tapasztalttal. 

A doktori kutatás keretében az éghajlatváltozás lefolyásra gyakorolt hatását is 

megvizsgáltuk a Felső-Tisza vízgyűjtő példáján. Fontos kiemelni, hogy az elemezések 

során csak a klímaváltozást vettük figyelembe, az esetleges vegetáció-borítottságot, 

természetes mederváltozást vagy emberi beavatkozást (folyószabályozás, árvízvédelmi 

rendszer kiépítése) állandónak tételeztük fel. Az elemzésekhez a DIWA fizikai alapú, 

osztott hidrológiai modellt és a RegCM4 regionális klímamodell csapadék- és hőmérsékleti 

idősorait használtuk fel. Annak érdekében, hogy megkapjuk a valós statisztikai 

tulajdonságokat, eloszlásokat, és egy-egy küszöb meghaladásához valószínűségi értéket is 

rendelhessünk (amely az adaptációs stratégiák kidolgozásakor kiemelt jelentőséggel bír), 

MC ciklusba ágyazva időjárás-generátorral több száz, azonosan lehetséges alakulását 



96 

 

állítottuk elő a meteorológiai változóknak, amelyekkel aztán mind meghajtottuk a DIWA 

hidrológiai modellt. Így több száz, azonos valószínűséggel bekövetkező szcenárió állt 

rendelkezésünkre a historikus időszakra, valamint két jövőbeli időszakra (XXI. század 

közepe és vége) vonatkozóan is. A MC ciklusba ágyazott időjárás-generátort a nyers 

RegCM4 paramétereivel, és a CARPATCLIM-hez igazított paraméterekkel is 

meghajtottuk, majd ezekkel újabb futtatásokat végeztünk immár a hidrológiai folyamatokra 

vonatkozóan a DIWA modellel – így a nyers és a korrigált RCM-szimulációk okozta 

különbségeket is összevethettük a hidrológiai elemzés során. Eredményeink szerint a 

XXI. század végére a napi középvízhozamok csökkenése várható (mind a nyers, mind a 

korrigált szimulációk szerint). A havi léptékű vizsgálatok során a jövőre becsült csapadék- 

és hőmérsékletváltozásoknak megfelelően kirajzolódott a nyári hónapok vízhozamának 

jelentős csökkenése (különösen júliusban és augusztusban), valamint a januárra és 

februárra valószínűsíthető kisebb mértékű növekedés. A távolabbi jövőre becsült 

változások áprilistól októberig szignifikánsnak bizonyultak a Kolmogorov-Szmirnov próba 

alapján (a nyers szimulációk szerint a téli hónapokra jelzett növekedés is szignifikáns). Az 

extrémumok elemzésére is nagy hangsúlyt fektettünk, hiszen a megfelelő vízkészlet-

gazdálkodás szempontjából mind az árvízi helyzetek, mind a vízhiányos esetek jövőben 

várható alakulása érdekes – munkánk újszerűségét kiemeli, hogy nem csak az egyes 

küszöbök meghaladására vonatkozóan adunk becslést, de az egyes esetekhez tartozó 

bizonytalanságot is számszerűsítjük a MC ciklusnak köszönhetően. Elemzéseink szerint a 

XXI. század közepére és végére kevesebb lesz a harmadfokú árvízkészültségi szintet 

meghaladó események száma, hiszen a hőmérsékletnövekedés következtében a havazás 

arányaiban csökkenni fog, így a hó felhalmozódása, illetve a hóban tárolt vízkészlet is 

kevesebb lesz, amely a tavaszi áradások csökkenését hozza magával. Ugyanakkor a nyári 

áradások is kisebb valószínűséggel fordulnak majd elő, hiszen az általános 

csapadékcsökkenés, illetve a hosszabb száraz tartamok következtében alacsonyabb lesz a 

mederteltség a teljes vízhálózaton, így az esetleges jelentősebb csapadékesemények okozta 

nagyobb árhullámokat a nagyobb befogadójú folyók könnyedén el tudja majd vezetni egy 

olyan nagyobb vízfolyás, mint például a Tisza. Mindezek mellett fontos kiemelni, hogy bár 

kevesebb lesz az árvizes esetek száma, azok között előfordulhatnak súlyosabbak is lesznek 

a jelenleg megszokottaknál. A kritikus alsó szint alatti esetek gyakoriságában a július és 

október közötti időszakban valószínűsíthető markánsabb növekedés, amely a többi becsült 

változással összhangban várhatóan a távolabbi jövőben lesz hangsúlyosabb. A nyers és a 

korrigált meteorológiai idősorok által meghajtott DIWA szimulációk alapján számított 
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értékek között jelentős különbségeket tapasztalhattunk (különösen a küszöbértékek 

meghaladása esetén, elsősorban a nyers RCM-szimulációk hiányosságából adódóan), de a 

jövőre becsült tendenciák iránya a szignifikáns esetekben megegyezett. 

Összegezve elmondható, hogy a csapadéktendenciák jövőben várható alakulása, éven 

belüli eloszlásának megváltozása a lefolyásra is jelentős hatással lesz. Elemzéseink alapján 

levonhatjuk azt a következtetést, hogy nem csupán az árvizekkel szembeni védekezés kell, 

hogy az elsődleges cél legyen, hiszen az árvíz-védelem nem nyújt megoldást a nyári 

időszakra becsült jelentős lefolyás-csökkenésre, amely szintén kritikus lehet több 

gazdasági ágazat szempontjából is. Ezért megfelelő, a jövőre becsült éghajlati tendenciák 

figyelembevételével kidolgozott vízkészlet-gazdálkodási stratégiára van szükség annak 

érdekében, hogy a XXI. századra becsült jelentős lefolyás-csökkenés ne okozzon komoly 

problémát a jövőben. Az átgondolt vízgazdálkodási stratégiának természetesen része a 

ritkábban, de súlyosabb mértékben jelentkező árvizekkel szembeni védekezés is, de ennél 

is lényegesebb a kisebb levonuló vízmennyiségre tározással készülni. A hazai vízstratégiát 

a Kvassay Jenő terv (2017) összegzi, mely hosszú távú célként jelöli meg az árvízvédelem 

mellett többek között a vízvisszatartást is, vizeink jobb hasznosításának érdekében. 
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A doktori kutatás célja a csapadéktendenciák elemzése és az éghajlatváltozás 

hidrológiai hatásainak vizsgálata korszerű módszerekkel. A téma fontosságát alátámasztja, 

hogy a víz – közvetve vagy közvetlenül – kisebb-nagyobb mértékben minden emberi 

tevékenységet befolyásol: az olyan jelentős tényezőktől kezdve, mint például az 

agrárgazdaság, az olyan egyszerű esetekig, mint egy-egy szabadtéri elfoglaltság. 

A múltbeli csapadéktendenciák elemzéséhez az állomási mérések alapján összeállított 

CARPATCLIM adatbázist használtuk fel, a jövőre vonatkozó vizsgálatokhoz pedig (a 

bizonytalanság érzékeltetésének érdekében) több regionális klímamodell-szimulációt 

alkalmaztunk. Számításaink szerint a modellek nyáron jelentősen alulbecslik, míg a többi 

évszakban felülbecslik a CARPATCLIM alapján számított csapadékösszegeket. A 

validáció során tapasztalt szisztematikus eltérések kiküszöbölésére az eloszlásfüggvények 

illesztésén alapuló hibakorrekciót hajtottunk végre az RCM-outputokon. 

Eredményeink szerint a XXI. században a csapadék időbeli eloszlásának megváltozása 

valószínűsíthető a Kárpát-medencében. Nyáron a csapadékos napok száma 20–30%-kal 

csökkenni, az egymást követő száraz napok maximális száma és a száraz időszakok átlagos 

hossza mintegy 40%-kal növekedni fog a szimulációk szerint. A szárazodó tendencia a 

vizsgált terület délebbi régióiban lesz markánsabb. Télen a XXI. század végére a multi-

modell átlag alapján átlagosan 10–20%-kal fognak megnövekedni a csapadék intenzitására 

vonatkozó indexek értékei; a változások az északi régiókban lesznek jelentősebbek a 

szimulációk szerint. Nyáron több, az intenzitást kifejező index esetén térbeli elkülönülés 

figyelhető meg: északon növekvő, délen csökkenő tendencia várható. 

Az éghajlat vizsgálatán túl hidrológiai szimulációkat elemeztünk, amelyhez a DIWA 

modellel végeztünk futtatásokat a múltra és a jövőre vonatkozóan egyaránt a Felső-Tisza 

vízgyűjtőre. A hidrológiai futtatásokat Monte-Carlo ciklusba ágyazott időjárás-generátor 

által előállított meteorológiai idősorok meghajtásával készítettük el, így több száz, azonos 

valószínűséggel bekövetkező, független adatsor állt rendelkezésünkre – ezáltal 

számszerűsíthettük a becslések bizonytalanságát. A klímamodell szisztematikus hibáit ez 

esetben is kiküszöböltük, az időjárás-generátor paramétereinek illesztésével, de 

elemzésünkben a nyers és a korrigált idősorokkal meghajtott hidrológiai szimulációkat 

egyaránt bemutatjuk. A XXI. század során a napi középvízhozamok csökkenése várható 

(mind a nyers, mind a korrigált szimulációk szerint) a Felső-Tisza tiszabecsi szelvényében, 

amely júliusban és augusztusban lesz a legmarkánsabb. A harmadfokú árvízvédelmi 

készültségi szintet meghaladó esetek száma várhatóan kevesebb lesz a XXI. század 

közepére és végére, azonban azok időnként súlyosabbak lesznek az eddig 

megszokottaknál. Ugyanakkor a kritikusan alacsony mederteltségek számának 

növekedésére számíthatunk a jövőben a július és október közötti időszakban. 

Kutatási eredményeink alapján a döntéshozók, felhasználók számára megfogalmazható 

legfontosabb üzenetünk: annak érdekében, hogy a XXI. századra valószínűsíthető 

csapadék- és hőmérsékletváltozás ne okozzon jelentős problémát a jövőben, az árvizekkel 

szembeni védekezés mellett, a becsült éghajlati tendenciák figyelembevételével 

kidolgozott vízkészlet-gazdálkodási stratégiára van szükség. 
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The aim of the doctoral dissertation is to analyse precipitation tendencies and the impact 

of climate change on hydrology using physically-based approaches. This issue is especially 

important because water plays a key role – directly or indirectly – in our everyday life: 

from key national sectors such as agriculture to simple individual outdoor activities. 

To analyse the past precipitation tendencies, the CARPATCLIM database was used, 

which is based on regular measurements of meteorological stations. For the future, several 

regional climate model simulations were used (in order to assess the uncertainty of 

projections). According to our validation results, RCMs generally underestimate the 

summer precipitation sum, while in the rest of the year overestimation can be found. In 

order to eliminate these systematic errors, a bias-correction method was applied to the raw 

RCM-outputs, based on fitting the monthly empirical distribution functions. 

Our results show that the intra-annual distribution of precipitation is likely to change in 

the Carpathian Basin in the 21st century relative to the late-20th century. Precipitation days 

are estimated to decrease by 20–30% in summer, while the consecutive dry days and mean 

dry spells are projected to increase by about 40%. This overall drying trend is more 

pronounced in the southern subregions according to the simulations. In winter, climate 

indices related to precipitation intensity are estimated to increase by 10–20% based on the 

multi-model mean. These winter changes are more robust in the northern parts of the 

selected Central European domain. Substantial spatial differences can be recognised in the 

projected changes in summer: increasing and decreasing trends are likely to occur in the 

northern and southern subregions, respectively. 

In addition to the climatological analysis, hydrological time series were also evaluated, 

for which simulations were completed for the past and future using the DIWA model 

adapted for the Upper-Tisza catchment. The hydrological simulations were driven by 

meteorological time series, which were provided by a weather-generator embedded in a 

Monte-Carlo cycle resulting in several hundreds independent, equally probable time series, 

hence uncertainty can be assessed, as well. The systematic errors of the RCM-simulations 

were eliminated by fitting the parameters of the weather-generator, however, both the raw 

and corrected results are discussed in this analysis. A decrease of the daily average water 

discharge is estimated at Tiszabecs in the 21st century (both in the case of using raw and 

bias-corrected RCM-outputs in DIWA), especially in July and August. On the one hand, 

the third level of warning is projected to occur less frequently in the future, however, they 

will tend to be more severe (i.e. with higher water levels) than in the historical time period. 

On the other hand, the occurrence of water levels below the critical low level is likely to 

increase between July and October. 

The main message of our research results for decision makers and users can be 

summarised as follows: in order to adapt successfully to the potential hazards because of 

the estimated precipitation and temperature changes for the 21st century, appropriate 

national and regional strategies of water resource management are necessary to prepare. 

These strategies should take into account the projected climate change, and include both 

flood-defence actions (when high water levels are expected) and water storage plans to 

provide sufficient water for different users. 




