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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. 

Az egyik egy folyamatorientált biogeokémiai modell, a Biome-BGC, melynek egy újabb 

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

trágyázás, aratás) is figyelembe vehető. A másik modell a 4Mx mezőgazdasági modell, 

melyet az MTA Talajtani kutatóintézet fejlesztett ki.  

Az elmúlt években létrehozott (a korábbi doktori beszámolókban már bemutatott) saját 

fejlesztésű FORESEE klímaadatbázis idén további fejlesztéseken esett át. Egyrészt 

készítettünk egy kérdőívet, mellyel felmértük a hazai és környező országokban élő, 

klímaváltozás hatásaival foglalkozó kutatók meteorológiai adatigényét, valamint azt, hogy 

milyen eszközökkel, tudással rendelkeznek a klímaadatok használatával kapcsolatban. Az 

eredményekre tekintettel létrehoztunk egy térképes lekérő felületet 

(http://nimbus.elte.hu/FORESEE/map_query), ahol az adott rácspontra kattintva, egy 

egyszerű űrlap kitöltésével tetszőleges időszakra kérhetünk le pontbeli meteorológiai adatokat 

a FORESEE adatbázisból. 

Elkészült a FORESEE adatbázist bemutató cikk, melyet benyújtottunk a Regional 

Environmental Change nevű Springer folyóirathoz közlésre, azonban ők a tárgyát tekintve 

máshová javasolták, így jelenleg folyamatban van az adatbázis létrehozását dokumentáló 

technikai rész leválasztása és benyújtása, valószínűleg a Geoscience Data Journal-hoz. A 

lektorok véleménye alapján frissítettem az adatbázist, úgy, hogy a mérések és modell adatok 

közötti elválasztó évet 2009-ről 2013-ra változtattam. Ehhez az E-OBS adatbázis legújabb, 

pár hónapja megjelent 10. verzióját használtam, és a korrekciós eljárást megismételve 

létrehoztam a FORESEE 2.0 verzióját. 

Az adatbázis frissítésén kívül jelentős előrehaladást értem el a modellezés terén, és többször is 

lehetőségem volt betekintést nyerni a szén-dioxid fluxus mérésekbe. Még a tanév kezdete 

előtt nyáron, a témavezetőm OTKA pályázata keretében részt vettem a Szent István Egyetem 

józsefmajori kutató telepén végzett mérési munkában, melynek során a talaj szén-dioxid 

kibocsátását mértük kamrák segítségével. Az ősz folyamán részt vettem egy kéthetes nyári 

iskolán (2nd TTorch Summer School, “Challenges in measurement and modeling of 

greenhouse gas concentrations and fluxes”) a finnországi Hyytiälä mérőállomáson, ahol mind 

elméleti, mind gyakorlati feladatokat végeztünk. Lehetőségem nyílt a legkorszerűbb mérési 

technikák megismerésére, valamint kreatív, gyakorlati mérési feladatok elvégzésére. A 

méréseken kívül modellezési munkát is végeztünk. Szintén ősszel részt vettem a GHG-Europe 

éves találkozóján, ahol poszteren mutattam be, a korábban CarpathCC projekt keretében 

elvégzett kutatásainkat a Kárpátok gyepeinek szénmérlegével kapcsolatban.  

A tél folyamán részt vettem a Biome-BGC MuSo modell internetes futtatási környezetbe való 

integrálásában. Ennek célja, hogy megkönnyítse a modell használatát olyan kutatók számára, 

akik nem végeznek programozó munkát. A modell futtatásához szükséges bemenő adatokat 



 

 2 

egy ún. Biome-BGC Projekt Adatbázisba (http://ecos.okologia.mta.hu/bbgcdb/) kell 

feltöltenie a felhasználónak, melyet különböző űrlapok segítenek. Ezek után a modell 

futtatása pár kattintással elvégezhető a BioVeL projekt portálján (https://portal.biovel.eu/). A 

futtatások mögött ún. workflow-k állnak, melyek tulajdonképpen előre meghatározott 

munkafolyamatokat megvalósító programok. A workflow-kat a BioVeL projekt keretében, az 

MTA Ökológiai Kutatóintézet munkatársaival közösen hoztuk létre. A modell egyszerű 

futtatásán kívül lehetőség van az eredmények kiértékelésével kapcsolatos workflow-k 

futtatására is. A fejlesztéseinknek köszönhetően érzékenység-vizsgálatra vagy kalibrációra is 

van ma már lehetőség. A rendszer kialakítása olyan, hogy az elvégzendő munkafolyamatokat 

ki lehet osztani különböző számítógépeknek/szervereknek (SZTAKI-Desktop Grid), így a 

futási idő jelenősen lecsökkenthető. 

Mivel számos futtatás (pl. a kalibráció) számítógépes kapacitás-igénye igen jelentős (jó példa 

erra a  Monte-Carlo kísérlet, ahol a modellparaméterek random változtatásával több százezres 

futtatásokra van szükség), a feladatok kiosztása és a lecsökkent futási idő nagy előrelépést 

jelent. A doktori munkám során elvégzendő kalibráció és térbeli futtatások időigénye ezzel 

számottevően lecsökkenhet. 

Megismerkedtem az érzékenység vizsgálat és kalibráció menetével, és az újonnan megtanult 

Python programnyelven beprogramoztam a kalibráció folyamatát, melynek workflow-ba 

illesztése folyamatban van. 

A tél és a tavasz folyamán tovább ismerkedtem a modellekkel. Az eredeti, erdőkre 

kifejlesztett Biome-BGC modell egyik fejlesztése az ANTHRO-BGC modell, melyhez 

szabadon hozzáférhettünk, valamint a Biome-BGC MuSo, melyet a témavezetőm egykori 

doktorandusza (Hidy Dóra) fejlesztett, illetve fejleszti ma is. A modell logikája olyan, hogy a 

modellezett ökoszisztémával kapcsolatos beállításokat ökofiziológiai paramétereken keresztül 

lehet megadni, egy ún. epc fájlon keresztül, mely egy szöveges fájl, a paraméter értékekkel. 

Mivel eredetileg a modell erdőkre illetve természetes gyepekre lett kifejlesztve, így az első 

feladat a mezőgazdasági növények ökofiziológiai paramétereinek becslése, szakirodalomból 

való átvétele. Mivel minden modell más, eltérő paraméter beállításokkal lehet a legjobb 

eredményt elérni. Tehát ha egy modellre a lehető legjobbnak vélt paraméter beállításokat egy 

másik modellben akarjuk használni, egyáltalán nem biztos, hogy jó eredményt kapunk. Az 

érzékenységi vizsgálat, valamint a kalibráció során állítjuk be ezen paramétereket úgy, hogy 

több százezer random módon választott paraméter együttessel futtatjuk a modellt, és azt a 

paraméter-együttest őrizzük meg, melyekkel futtatva a modell a mérésekkel jó egyezést 

mutat. 

Az ANTHRO-BGC modellhez van publikált őszi búzára vonatkozó paraméter beállítás. A 

modell tesztelése során azonban kiderült, hogy a nitrogén limitációt a modell elhanyagolja, 

így felülbecsüli a növényi produkciót Magyarországon. A továbbiakban ennek a modellnek a 

fejlesztésétől, használatától eltekintünk. 

A Biome-BGC MuSo már sokkal reálisabban szimulálja az ember által befolyásolt 

mezőgazdasági növényekre ható folyamatokat. A talaj modul jelentősen javult az eredeti 

modell verzióhoz képest, valamint lehetőség van a vetéssel, aratással, legeléssel, trágyázással, 

szántással kapcsolatos információk megadására. A folyamatok részletessége miatt jelentősen 

jobb eredményt várunk a MuSo-tól mint az ANTHRO-BGC-től, azonban jelenleg még nem 

áll rendelkezésre olyan ökofiziológiai parametrizáció, mely erre a modellre lenne 

optimalizálva. Manuálisan végeztem már teszteket a rendelkezésre álló gyep 

parametrizációval és az ANTHRO-BGC-re beállított értékekkel, valamint próbáltam egy 

köztes, viszonylag jó beállítást létrehozni, mely a legjobban illeszkedik a Hegyhátsáli, vegyes 

mezőgazdasági terület felett mért szén-dioxid fluxusokhoz. Azonban a paraméterek végleges 

beállításához több Európai állomás adatai alapján elvégzett kalibrációt fogunk alkalmazni. 
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A 4M modellel vizsgáltam két hazai helyszínen a talajnedvesség, terméshozam és levélfelületi 

index alakulását trágyázott illetve nem trágyázott esetben. Ennek eredményeit, valamint a két 

helyszínen végzett méréseket poszteren mutatom be egy konferencián a kínai Nanjingban (4th 

iLEAPS Science Conference: Terrestrial ecosystems, atmosphere, and people in the Earth 

system).  

Májusban elindítom a doktori eljárást, valamint szeptembertől kezdve két évig leszek 

alkalmazva egy OTKA projektből, melynek témája szorosan kapcsolódik a doktori 

munkámhoz, ami segíti a doktori dolgozat két éven belüli beadását. 
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