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A GLOBE Program 

• 1994. április 22-én alapult 

• Nemzetközi környezeti nevelési program 

• Célja: általános és középiskolás diákok tanárokkal 
együttműködve végeznek önálló méréseket → 
globális adatbázis 

• 5 szakterület: meteorológia, hidrológia, 
felszínborítottság, talajtan, fenológia → konkrét 
ajánlások alapján 

• Hazánk 1999-ben csatlakozott → 30 középiskola 

• Hazai sajátosság: művészet, irodalom bevonása 



Bekapcsolódás a GLOBE Programba 

• Budai Középiskola diákjaival 

• Új mérés: mikrometeorológiai mérések → 
léghőmérséklet, nedvesség, felszín 
hőmérséklet, szélsebesség – és irány, felhőzet 
→ több ajánlást lefed 



Városklíma 

• Világ népességének több, mint 50%-a 
városlakó 

• Nagyvárosok megjelenése → új környezeti 
problémák 

• Két alapvető sajátosság: szennyezettebb, 
melegebb  



Városi hősziget 
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Hőmérsékletváltozás a külterületek felől a városba haladva (Unger J. et al., 
2012; S. Pal Arya, 1988) 



Városi hősziget 

• Tényezők: lakosságszám, városgeometria, 
építési anyagok, szennyezés mértéke, stb. 

- Időjárás → derült, szélcsendes, anticiklonális 

- Napszak, évszak→ napi max. napnyugta után 
3-5 órával; nyáron 

• Hatásai: fűtési napok száma csökken, hűtési 
napok száma nő, csökkent komfortérzet 

• Csökkentési módszerek: pl. zöldítés 



Városi hősziget mérési módszerei 

• Mobil klímamérések: gyalogszerrel, biciklivel, 
autóval (2002. ápr. – 2003. márc., Debrecen, 
Szeged) 

• Lokális: mérőállomások, mérőhálózatok 

• Levegő hőmérséklet, inszolációs hőmérséklet, 
felszín hőmérséklet (2009, 2012 nyár, 
Manchester: füvek, fás területek ↔ beton) 

• távérzékelés 

• GLOBE Program: „Felszín hőmérséklet 
kampány” 



Mikrometeorológiai mérések 
Lágymányoson 

• Cél:  

- különböző felszínek sajátosságainak leírása; 

- meteorológiai állapotjelzők napi menete;  

- lokális különbségek bemutatása 

• 7 mérési pont; 1,5 órás körüljárás 

• Mérési napok: 2013. március 25., április 4., 
április 8., április 17.  

 



Mikrometeorológiai mérések 
Lágymányoson 

• Műszerek: 

- Voltcraft DL-120TH → levegő hőmérséklet, 
relatív páratartalom 

- Voltcraft IR-360 kézi infravörös hőmérő → 
felszín hőmérséklet 

- Technoline EA-3010 kézi anemométer (+ 
Georg Rosenmüller kanalas) → szélsebesség 

- Cérnagombolyag → szélirány 



Mérési eredmények 

Levegő hőmérsékletének napi menete az egyes állomásokon 
2013. március 25-én 

 



Mérési eredmények 

Levegő hőmérsékletének napi menete az egyes állomásokon 
 2013. április 8-án 



Mérési eredmények 

• Március 25. max. T → BME: 3,1 °C  

OMSZ Pestszentlőrinc: 1,5 °C → ΔT=1,6 °C 

 

• Április 8. max T → BME: 14,6 °C 

OMSZ Pestszentlőrinc: 9,8 °C → ΔT=4,8 °C 

 

→ városi hősziget 



Mérési eredmények 

Az egyes állomásokon mért átlagos felszín hőmérsékletek relatív különbségei  
2013. április 4-én (8 –19 óra között). 

 (Referencia hőmérséklet: a mért felszín hőmérsékletek átlaga a Duna kivételével) 
 



Mérési eredmények 

Az egyes állomásokon mért átlagos felszín hőmérsékletek relatív különbségei  
2013. április 8-án (8 –20 óra között). 

 (Referencia hőmérséklet: a mért felszín hőmérsékletek átlaga a Duna kivételével) 



Köszönöm a figyelmet! 


