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Doktori munkám célja a szárazföldi növényzet, azon belül az emberi beavatkozásnak kitett 

mezőgazdasági területeken termő haszonnövények produkciójának és szénmérlegének 

modellezése. A vizsgálatokhoz két, jellegét tekintve eltérő matematikai modellt választottunk 

ki. Az egyik egy folymatorintált biogeokémiai modell, a BIOME-BGC, melynek egy újabb 

hazai fejlesztésében (BIOME-BGC MuSo) már az emberi beavatkozás (vetés, szántás, 

trágyázás, aratás) is figyelembe vehető. Az új verzió tesztelése is része a munkának. 

A másik modell a 4Mx mezőgazdasági modell, melyet az MTA Talajtani kutatóintézet 

fejlesztett ki. 

Mindkét modellnek számos bemenő adatra van szüksége, melyek közül az egyik 

legjelentősebb a napi léptékű meteorológia. Munkám során mind múltbeli, mind lehetséges 

jövőbeli folyamatok szimulálására is sor kerül, így minél pontosabb illetve megbízhatóbb, 

reális múltbeli és jövőbeli meteorológiai adatokra van szükségünk. A múltbeli adatok 

kinyerése méréseken alapuló adatbázisokból történhet, míg a jövőre vontakozóan regionális 

klímamodell eredményeket használhatunk (ez utóbbi globális klímamodellek leskálázásának 

fogható fel).  

Köztudott, hogy minden regionális klímamodell eredmény kisebb-nagyobb szisztematikus 

hibával terhelt. A hibák különböző ún. bias korrekciós (hibakorrekciós) eljárásokkal 

eltávolíthatók. Doktori munkám elején felismertük, hogy nem áll rendelkezésre olyan 

meteorológiai adatbázis (maximum illetve minimumhőmérséklet és napi 

csapadékmennyiség), mely a jelen munkához hasonló hatásviszgálatok készítéséhez alkalmas 

bemenő adatokat szolgáltatna.  

Így a doktori tanulmányaim első másfél évében létrehoztam és továbbfejlesztettem egy olyan 

közép-európai térséget lefedő, napi léptékű meteorológiai adatbázist, mely szabadon 

felhasználható klímaváltozással kapcsolatos hatásvizsgálatok elvégzéséhez. Az általam 

használt hibakorrekciós eljárást a tavalyi beszámolómban részletesen taglaltam. Az ily módon 

elkészített FORESEE adatbázis az 1951-2009 időszakra méréséken alapuló adatokat 

tartalmaz, míg a 2010-2100 időszakra 10 bias korrigált klímamodell eredmény áll 

rendelkezésre. Mára az elkészült adatbázist több nemzetközi projektben is használják  

(BioVeL, CarpathCC). Az adatbázis elérésére és információs anyagok közzétételére 

létrehoztunk egy honlapot (http://nimbus.elte.hu/FORESEE). A honap létrehozására télen 

került sor. 

A 2012/2013 tanévben került sor az adatbázisban foglalt klímamodell eredmények bővítésére 

(ma már 8 helyett 10 modellt tartalmaz a FORESEE adatbázis). Sor került a méréseken 

alapuló adatbázis további tesztelésére, javítására. Az elvégzett munka a FORESEE honlapján 

is nyomon követhető. A végleges múltbeli adatbázis létrehozása után a bias korrekciót újra 

elvégeztem, így jött létre a FORESEE jelenlegi verziója (v1.1).  

A tanév elején kezdtem el dolgozni a 4Mx modellel. Próbafuttatásokat végeztem több Vas 

megyei pontra. Az 1986-2009 időszakra szimuláltam a búza és kukorica termésátlagát, és 

összehasonlítottam a KSH által feljegyzett Vas megyei termésátlagokkal. Kísérletképpen 

elvégeztem az első „ensemble” (együttes) vizsgálatot a FORESEE klímaprojekciók 
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felhasználásával. Az adatok segítségével egy pontban becsültem az éves termésátlagok 

alakulását a 2010-2100 időszakra, 8 bias korrigált klímamodell eredmény felhasználásával. A 

modelleredmények meglepően konzisztens becslést adtak a termésátlagok jövőbeli alakulását 

illetően (azaz értelmezhető eredményt kaptunk a nagy számú, esetenként igen eltérő jellegű 

klímaprojekciók ellenére). A modellek átlagát tekintve a szimulációk a termésátlagok 

csökkenését becsülték mindkét haszonnövény esetében. Az eredményeket az Európai 

Meteorológiai Társaság (EMS) éves találkozóján poszteren mutattam be a lengyelországi 

Łodz-ban. 

Az év további részében számos projektfeladat teljesítésében vettem részt, melyek során 

teszteltük a létrehozott FORESEE adatbázist és megismerkedtem a modellezéshez szükséges 

lépésekkel. 

Szlovák kollégákkal közösen vizsgáltuk a klímaváltozás lehetséges hatásait a Kárpátok 

bükköseire. Számos klímaindexet és bioklimatikus változót számítottunk a FORESEE 

adatbázis 4 kiválasztott klímaszcenáriója alapján. A bioklimatikus változók közül a 

Holdridge-féle éves biohőmérséklet valamint az Ellenberg-féle klimatikus hányados (EQ) 

játsszák a legjelentősebb szerepet a bükkösök elterjedésében. A vizsgálat azt mutatta, hogy az 

egyre melegedő éghajlat hatására az EQ értéke egyre több helyen haladja meg 30-40 

értékeket, mely a bükkösök visszaszorulását okozhatja. Az ezzel kapcsolatos eredményeket 

Jiři Trombik mutatta be a győri Science for Sustainability konferencián. 

A FORESEE adatbázis segítségével vizsgálni kezdtük a betűzőszú (Ips typographus) 

elterjedését a Kárpátokban, szintén a szlovák kollégákkal együttműködve. A bogár fejlődése a 

hőmérséklet éves menetétől jelentősen függ, bizonyos hőösszegek után lép át a bogár a 

következő fejlődési stádiumba. A biológiai feltételek tisztázása után egy IDL programot 

készítettem a bogár fejlődésének szimulálására az 1951-2100 időszakra. Ebben vizsgáltam az 

bogarak kifejlődésének idejét, éven belüli dátumát, illetve a kifejlődés esetleges elmaradását. 

Az így kapott eredmények még kiértékelés alatt állnak, mindenesetre a melegedés hatására 

úgy tűnik egyre több olyan év lehet, melyben több kifejlődési ciklus is lejátszódhat. Mindez 

az erdők szempontjából nem jó hír, hiszen a betűzőszú jelenős károkat tehet bennük 

(elsősorban lucosok esetén). 

Az adatbázis alkalmazásának következő pontja a BIOME-BGC MuSo modell pontbeli 

futtatásának előkészítése volt. A modell futtatásának előfeltétele a bemeneti fájlok 

létrehozása. Az egyik bemenő fájl (ökofiziológia fájl) tartalmazza a növényi működéssel 

kapcsolatos adatokat. A másik (INI fájl) tartalmaz minden más helyi sajátságot. Az egyik 

ilyen helyi adottság a meteorológia. Napi szinten szükséges maximum, minimum illetve 

középhőmérséklet, csapadék, a légkör telítési hiánya, sugárzás, nappalok hossza. 

Ezen adatokat a FORESEE adatbázisból állítottuk elő egy köztes modell, az MTClim 

segítségével. Az MTClim modell a minimum illetve maximumhőmérséklet és 

csapadékadatok, valamint az adott pont elhelyezkedéséből (földrajzi elhelyezkedés, 

domborzat, a felszín kitettsége, meredeksége) számítja a fenti változókat. A meteorológiai 

adatokon kívül még számos adatot kell megadni, mint például a szén-dioxid koncentráció 

változását, a talaj textúrát, a nitrogénülepedés mértékét, részletes művelési információkat, 

valamint a domborzati adottságokat. 

A tanév második felében a bemenő adatok előkészítésével foglalkoztam. Az volt a cél, hogy 

minden szükséges bemenő adatot előállítsunk a vizsgálni kívánt, közép-eurpópai tartományra, 

NetCDF fájlokba gyűjtve. A NetCDF fájlformátum előnyei, a könnyű kezelhetőség valamint, 

hogy rengeteg önleíró metaadatot tehetünk az adatokhoz. A NetCDF fájlokhoz létrehoztunk 

egy IDL keretprogramot, amivel az adatok könnyen meghívhatók, és a BIOME-BGC MuSo 

futtatásához szükséges bemenő fájlok egyszerűen legyárthatók. A CarpathCC projekt 

keretében a témavezetőmmel együtt futtatásokat végeztünk a Kárpátok gyepeire, melynek 

eredményeit egy projekt jelentésben tettük közzé. A Kárpátok gyepeinek szén-mérlegének 
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becslésén kívül elemeztük a FORESEE adatbázis alapján várható változások a csapadék és 

hőmérséklet tekintetében. 

A FORESEE adatbázis létrehozásáról szóló angol nyelvű szakcikk megírása folyamatban van.  

A továbbiakban a Kárpátokra végzett futtatásokkal analóg módon végeznénk el a hazai 

vizsgálatokat. Tesztelnénk a BIOME-BGC MuSo újonnan beépített funkcióit olyan 

magyarországi célterületeken, ahonnan kellő pontosságú adatok állnak rendelkezésre 

(talajszelvényezés, talajnedvesség mérés). 

A tavalyi évben Barcza Zoltán vezetésével  sikeresen nyújtottunk be egy OTKA pályázatot 

(K104816; Mezőgazdasági művelés alatt álló területek víz- és szénmérlegének mérése és 

modellezése). Ennek keretében a tervek szerint 2016-ig az MTA Talajtani kutatóintézettel 

dolgozunk majd együtt. Az OTKA pályázatban megvalósítandó munka szerves részét fogja 

képezni a doktori munkámnak.  
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Részvétel hazai és nemzetközi projektekben 

 

2012-2016. Participant: Measuring and modelling water and carbon balance of managed 

agricultural lands. (OTKA K/69164) Supervisor: Zoltán Barcza, Eötvös Loránd University, 

Budapest. 

 

2011-2014. Participant: Biodiversity Virtual e-Laboratory Project (BioVeL, FP7-

INFRASTRUCTURES-2011-2, project number 283359). Supervisor: Alex Hardisty, Cardiff 

University, UK. 

 

2011-2013. Participant: Preparatory action on climate in the Carpathian region - Framework 

contract for in-depth assessments of vulnerability of environmental resources and ecosystem-

based adaptation measures (CarpathCC project, ENV.D.1/FRA/2011/0006) Supervisor: Gábor 

Bálint, REC, Szentendre. 

 

 

 

 

 
 


