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1. Bevezetés és célkitűzések 

 

A csapadék egy kiemelten fontos meteorológiai változó, mivel a víz – közvetve vagy 

közvetlenül – kisebb-nagyobb mértékben minden emberi tevékenységet befolyásol (az 

olyan jelentős tényezőktől kezdve, mint például a mezőgazdasági termelés, az olyan 

egyszerű esetekig, mint egy-egy szabadtéri elfoglaltság). A doktori kutatás keretében a 

múltbeli csapadéktendenciákat és csapadékextrémumokat, valamint ezek jövőre becsült 

változásait és a lefolyásra gyakorolt lehetséges következményeit vizsgáltuk. A téma 

aktualitását indokolja, hogy napjainkra már érzékelhető a globális éghajlatváltozás hatása, 

amely nem csupán magasabb hőmérsékleti értékekkel jár: az extrém időjárási helyzetek is 

gyakrabban fordulnak elő, amelyek komoly természeti-, környezeti- és gazdasági károkat 

okozhatnak. Eredményeink fontosságát alátámasztja a különböző hatásvizsgálatok iránti 

megnövekedett igény, mind hazai, mind nemzetközi szinten, hiszen a megváltozott 

körülményekhez való alkalmazkodásnak kiemelt szerepe van és lesz az elkövetkezendő 

években a potenciális károk mérséklésének érdekében. 

 

2. Adatok és módszerek 

 

A múltbeli (1961–2010) csapadéktendenciák elemzéséhez az állomási mérések alapján 

összeállított, homogenizált és szabályos rácsra interpolált CARPATCLIM adatbázist 

használtuk fel. A jövőre – XXI. századra – vonatkozó vizsgálatokhoz az ENSEMBLES 

projekt keretében 1951–2100 időszakra futtatott regionális klímamodell-szimulációkat 

alkalmaztunk; összesen 11 különböző RCM idősora alapján végeztük el számításainkat, 

hogy a becslések bizonytalanságát is számszerűsíthessük. Az RCM-ek csapadékmezőit egy 

múltbeli időszakra validáltuk, amely során a CARPATCLIM adatbázist tekintettük 

referenciának. A validáció során tapasztalt szisztematikus hibák kiküszöbölésének 

érdekében percentilis-alapú korrekciót hajtottunk végre az RCM-outputokon, hogy a 

valósághoz közelebb álló adatokkal dolgozhassunk. A nemzetközi szakirodalomban az 

egyik legjobb eljárásnak tartott hibakorrekció a tapasztalati eloszlásfüggvények illesztésén 

alapul, amelyet minden modellre, minden hónapra és minden rácspontra külön 

elvégeztünk, a stacionaritás feltételezésével. 

Az éghajlatváltozás lefolyásra gyakorolt hatásának vizsgálatához a fizikai alapú, osztott 

DIWA hidrológiai modellt használtuk, amelynek a szükséges bemeneti meteorológiai 
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idősorait a RegCM4 regionális klímamodell biztosította. Az éghajlati modellek 

megbízhatósága a hatástanulmányok során különösen fontos kérdés. Mivel a RegCM4 

esetén is tapasztalhattunk szisztematikus alul-, illetve felülbecsléseket, ebben az esetben is 

hibakorrekciót alkalmaztunk. Mint tudjuk, a korrekciós eljárásoknak is vannak hátrányai, 

ezért a nyers modelleredmények alapján is elvégeztük elemzéseinket, így lehetőségünk 

adódott azok összehasonlítására. A lefolyás egy összetett, nemlineáris elemeket tartalmazó 

folyamat, ahol egy-egy tényező apró megváltozása is jelentős eltéréseket okozhat az 

eredményekben, így már a historikus időszakra vonatkozó elemzéseinket sem csak egy 

idősor alapján végeztük el. Annak érdekében, hogy megkapjuk a valós statisztikai 

jellemzőket, Monte-Carlo rendszerbe ágyazva időjárás-generátorral számtalan lehetséges 

alakulását állítottuk elő a meteorológiai változóknak, amelyekkel aztán mind meghajtottuk 

a DIWA hidrológiai modellt. Ily módon több száz, azonos valószínűséggel bekövetkező 

szcenárió állt rendelkezésünkre a historikus időszakra, valamint két jövőbeli időszakra 

(XXI. század közepe és vége) vonatkozóan is. A célterületre (Felső-Tisza vízgyűjtő) 

végzett validációs vizsgálatok kielégítőnek bizonyultak, így az összekapcsolt modell-

rendszerünket megfelelőnek tekinthetjük a klímaváltozás hidrológiai következményeinek 

elemzésére. 

 

3. Tézisek 

 

A doktori kutatás eredményeit az alábbi tézispontokban foglalhatjuk össze: 

 

1. A regionális klímamodellek múltra vonatkozó csapadékszimulációi eltérnek a 

referenciának tekintett, állomási mérések alapján összeállított CARPATCLIM 

adatbázistól. Hibakorrekció segítségével elimináltuk a szisztematikus eltéréseket. 

 A modellek nyáron jelentősen alulbecslik, míg a többi évszakban, különösen télen, 

felülbecslik a CARPATCLIM alapján számított átlagos havi csapadékösszegeket. 

 A szisztematikus eltérések következtében a modellek többsége nem tudja helyesen 

reprodukálni a csapadék éves menetét. 

 A térbeli szerkezetet tekintve nem tapasztaltunk jelentősebb eltérést a szimulációk 

és a referencia adatbázis között. 

 A tapasztalati eloszlásfüggvények illesztésén alapuló, modellenként, havonta és 

rácspontonként alkalmazott percentilis-alapú hibakorrekció eredményeként kapott 
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idősorok statisztikai értelemben megegyeznek a valós éghajlati viszonyokkal. A 

hibakorrigált szimulációk térbeli szerkezete nem sérült, a csapadék éven belüli 

eloszlása helyesen jelenik meg, nyári maximumokkal és téli minimumokkal, 

valamint a havi átlagos csapadékösszegek is jó egyezést mutatnak a 

CARPATCLIM alapján számított értékekkel. 

 A hidrológiai folyamatok becsléséhez egy összetettebb eljárást választottunk, amely 

nem csupán egy idősort tekint referenciaként, hanem az éghajlat akár több száz, 

azonos valószínűséggel bekövetkező független realizációját veszi figyelembe. A 

Monte-Carlo ciklusba ágyazott időjárás-generátor segítségével megismerhetjük az 

éghajlat statisztikai jellemzőire adott vízgyűjtő-válaszok statisztikai jellemzését, 

valamint számszerűsíthetjük a becslések bizonytalanságát is. 

 A jövőre becsült változások iránya nem változik a korrekció hatására, azonban a 

változások mértékében eltérés lehet a nyers RCM-outputok alapján számított 

értékekhez képest. 

2. A XXI. századra vonatkozó RCM-szimulációk szerint a csapadék időbeli eloszlásának 

megváltozása valószínűsíthető a Kárpát-medencében. Nyáron szárazodás várható, míg 

télen a csapadék növekedése becsülhető. Ennek következtében a jövőben a csapadék 

éven belüli eloszlása valamelyest kiegyenlítettebb lesz, hiszen a jelenleg legszárazabb 

évszakunkban több, míg a jelenleg legnedvesebb évszakunkban kevesebb csapadék 

várható majd. 

3. A különböző, szárazságra és kismennyiségű csapadékra vonatkozó éghajlati indexek 

átlagos értékeiben a tél kivételével növekedésre számíthatunk, amely a XXI. század 

végén lesz hangsúlyosabb. 

 A Kárpát-medencében az RCM-szimulációk becslései alapján 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 

legtöbb modell szerint szignifikáns a változás). A szárazodó tendencia a vizsgált 

terület délebbi régióiban (Horvátország, Szerbia, Dél-Magyarország) lesz 

markánsabb. 

 Télen az északi területeken (Szlovákia, Ukrajna) kismértékű csökkenés várható, 

míg délen szinte változatlan marad a CDD
1
, MDS

2
, DD

3
 értéke. Az RR1

4
 és az 

                                                           
1
 CDD: Egymást követő száraz napok maximális száma 

2
 MDS: Egymást követő száraz napok átlagos száma 
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RR5
5
 index jelentősebb növekedése becsülhető ebben az évszakban. A 

XXI. század közepére rendre 4%-kal, illetve 10%-kal növekszik a csapadékos 

napok száma a teljes CARPATCLIM régió területi átlagait tekintve. 

 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. 

4. Az extrém csapadéktevékenység a jövőben intenzívebb és gyakoribb lesz térségünkben a 

modellszimulációk szerint, elsősorban télen és ősszel. 

 A két jövőbeli 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 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
6
-

et és az SDII
7
-t, amelyek esetén térbeli elkülönülés figyelhető meg: északon 

növekvő, délen csökkenő tendencia várható. 

 Az átmeneti évszakokban a télhez hasonlóan a csapadékintenzitással, illetve az 

extrém csapadéktevékenységgel összefüggő indexek növekedése várható az RCM- 

szimulációk szerint. Tavasszal nagyobb bizonytalanság jelenik meg a XXI. század 

végére vonatkozó becslések esetén. 

5. A XXI. század során a napi középvízhozamok csökkenése várható (mind a nyers, mind a 

korrigált szimulációk szerint) a Felső-Tisza tiszabecsi szelvényében. 

 A nyers és a hibakorrigált meteorológiai paraméterekkel meghajtott Monte-Carlo 

ciklusba ágyazott időjárás-generátor által előállított azonos valószínűségű, 

független meteorológiai idősorokkal futtatott DIWA-szimulációk a változások 

irányát illetően megegyeznek, azonban a szimulált lefolyás-jellemzők jelentősen 

                                                                                                                                                                                
3
 DD: Száraz napok száma 

4
 RR1: Csapadékos napok száma 

5
 RR5: Az 5 mm-t meghaladó csapadékú napok száma 

6
 RX1: Az 1 nap alatt lehullott maximális csapadékmennyiség 

7
 SDII: Csapadékintenzitás 
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eltérnek egymástól (mivel a korrekció hatására csökkent az általános csapadék-

felülbecslés). 

 A havi léptékű vizsgálatok során a jövőre becsült csapadék- és 

hőmérsékletváltozásoknak megfelelően kirajzolódott a nyári hónapok lefolyásának 

jelentős csökkenése (különösen júliusban és augusztusban), valamint a januárra és 

februárra valószínűsíthető kisebb mértékű növekedés. 

 A távolabbi jövőre becsült változások (a lefolyás csökkenése) áprilistól októberig 

szignifikánsnak bizonyultak a Kolmogorov-Szmirnov próba alapján (a nyers 

szimulációk szerint a téli hónapokra jelzett növekedés is szignifikáns). 

6. A harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó esetek száma várhatóan 

kevesebb lesz a XXI. század közepére és végére. 

 A hőmérsékletnövekedés következtében a havazás, illetve a hóban tárolt vízkészlet 

mennyisége elenyészőbb lesz, amely a tavaszi áradások csökkenését hozza 

magával. 

 A nyári áradások is kisebb valószínűséggel fordulnak majd elő, hiszen az általános 

csapadékcsökkenés, illetve a hosszabb száraz tartamok következtében alacsonyabb 

lesz az árhullám kezdetekor a mederteltség, így az esetleges jelentősebb 

csapadékesemények okozta nagyobb árhullámokat könnyedén el tudja majd 

vezetni a folyó. 

 Habár kevesebb lesz a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó 

esetek száma, azonban azok időnként súlyosabbak lesznek a jelenleg 

megszokottaknál. 

7. A kritikusan alacsony mederteltségek számának növekedésére számíthatunk a július és 

október közötti időszakban a jövőben. 

 A változások a távolabbi jövőre vonatkozóan jelentősebbek. 

 A nyers és a korrigált klímaszimulációk alapján kapott értékek eltérnek egymástól, 

azonban a jövőre becsült tendenciák iránya a szignifikáns esetekben megegyezik. 

 

4. Következtetések 

 

Kutatásunk alapján megállapíthatjuk, hogy a Kárpát-medencében a csapadék éven belüli 

eloszlásának változása valószínűsíthető a jövőben, továbbá az extrém csapadékesemények 

száma és a csapadékintenzitás is növekedni fog a legtöbb hónapban. Ezek a becsült 
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változások a lefolyásra is jelentős hatással lesznek: a regionális klímamodell-outputokkal 

meghajtott hidrológiai szimulációnkat alkalmasnak találtuk ennek részletesebb elemzésére. 

A vizsgálatban rejlő bizonytalanságok miatt célszerű lehet együttesen vizsgálni a nyers és a 

hibakorrigált éghajlati szimulációkat, hogy reálisabb adatokkal dolgozhassunk, de 

meggyőződhessünk róla, hogy a korrekció nem okozott-e eltérést a becsült változások 

irányát illetően. Eredményeink alapján levonhatjuk a következtetést, hogy az árvizekkel 

szembeni védekezés mellett elsődlegesen a kisebb levonuló vízmennyiségre kell megfelelő 

tározással felkészülni. A sikeres alkalmazkodás érdekében a becsült éghajlati tendenciák 

figyelembevételével átgondolt vízkészlet-gazdálkodási stratégiát szükséges kidolgozni 

annak érdekében, hogy a XXI. századra valószínűsíthető jelentős vízhozam-csökkenés ne 

okozzon súlyos problémát a jövőben. 
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