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A dolgozatban gyakran előforduló rövidítések jegyzéke 

Jelölés A változó megnevezése Mértékegység 

Ac kontroll párolgásmérő „A” kád - 

Ah hínárral betelepített „A” kád - 

Ai iszappal borított aljaztú „A” kád - 

E párolgás mm 

Ep párolgásmérő „A” kád párolgása mm 

E0  Shuttleworth formulából számolt párolgás  mm nap-1 

ET evapotranszspiráció mm 

ET0 FAO 56 Penman-Monteith formulából  mm nap-1 

számolt párolgás  

ea  tényleges gőznyomás  kPa 

es  telítési gőznyomás  kPa  

H’  szenzibilis hőfluxus W m-2 

Ki Iszappal borított aljzatú „A” kád kádkonstansa - 

Kh Hínárnövénnyel telepített „A” kád kádkonstansa - 

LE  látens hőfluxus  W m-2 

P csapadék mm 

PET  potenciális evapotranszspiráció  mm 

Rn  sugárzási energia W m-2 

RH  relatív páratartalom  % 

T léghőmérséklet °C 

Ta  a levegő napi középhőmérséklete  °C 

TET  tényleges evapotranszspiráció  mm 

Tmax  a napi maximum hőmérséklet  °C 

Tmin  a napi minimum hőmérséklet  °C 

TR transzspiráció mm 

Tw  a vízfelszín hőmérséklete  °C 

u  szélsebesség m s-1 

ΔQ  az „A” kád hőtározása  W m-2 

VPD  telítési hiány haP 

α  albedó -  
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Kivonat 

Az üledék és a hínár hatása a standard „A” kád párolgására 

A vízgazdálkodás területén a párolgást leggyakrabban a vízháztartási mérleg maradék 

tagjaként fejezik ki, vagy tiszta csapvízzel töltött párolgásmérő kád mérési eredményeit 

figyelembe véve becslik. A párolgási folyamat pontos ismerete nemcsak a vízgyűjő-

gazdálkodás szempontjából alapvető fontosságú, hanem a jelen kor egyik legnagyobb 

kihívásának, a klímaváltozásnak is jelentős hatása lehet tavaink és vizes élőhelyeink 

párolgásának megváltozására. A dolgozat egyik fő célja a vízben élő makrovegetáció 

párolgásra gyakorolt hatásának detektálása volt 2014–2018 tenyészidőszakában. Standard 

„A” kádakban (WMO) három kezelés került beállításra: (1) standard „A”kád tiszta vízzel 

(kontroll) (2) iszappal borított fenekű és (3) iszappal és alámerülő gyökerező 

hínárnövényzettel betelepített „A” kádak. Az eredmények azt mutatták, hogy a hínárral 

rendelkezdő kád minden évben meghaladta az iszappal (melegebb, szárazabb években 

szignifikánsan), illetve csapvízzel töltött kád párolgását (minden évben szignifikáns volt a 

különbség). A mért kádpárolgás értékek összevetésre kerültek a két, széleskörben 

alkalmazott referencia párolgás értékeivel: a Penman-Monteith egyenletből számolt párolgás 

nem különbözött szignifikánsan, míg a Shuttleworth formula évjárattól függően 3,6-22,5 %-

al felülbecsülte az alámerülő hínárral rendelkező kád párolgását. A kádkonstansok a 

kezelések hatására vizsgálati évenként kissé eltérően alakultak, de minden esetben a hínárral 

betelepített kád (1,13-1,30) adott magasabb értékeket az iszappal borított aljzatú kezeléshez 

viszonyítva (1,04-1,18). A meteorológiai változók és a kádpárolgások közötti kapcsolat 

korreláció és regresszióanalízis alkalmazásával került meghatározásra. Jelen vizsgálat 

kimutatta, hogy többségében a telítési hiány befolyásolja legnagyobb mértékben a kádak 

párolgását, kezeléstől függetlenül. A vegetációs időszakban a Keszthelyi-öböl területére 

számolt párolgás az iszap jelenlétével számolva 0,9–4,1 millió m3-rel, a hínárt is figyelmbe 

véve pedig 0,4–4,4 millió m3-rel nagyobb párolgást eredményezett, mint a csak tiszta csapvíz 

alkalmazásával mért standard „A” kádból számolt párolgás. 
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Abstract 

Effect of submerged, aquatic macrophyte and littoral sediments on Class A pan 

evaporation 

The evaporation (Ep) of a Class A pan with submerged, freshwater aquatic macrophytes (P. 

perfoliatus, M. spicatum and N. marina) (Ah) and a sediment-covered bottom (Ai) was 

measured at the Agrometeorological Research Station of Keszthely, in the growing seasons 

between 2014 and 2018. Shuttleworth reference evaporation and Penman-Monteith 

reference evapotranspiration were also determined for the study period.  Overall seasonal 

mean Ep rate was lower for the control „A” pan (2.7 - 3.8 mm day−1) than the seasonal daily 

average Ep of Ai (2.8 - 4.2 mm day−1) and the Ep of Ah (3.1 - 4.9 mm day−1). Pan coefficient 

was greater than 1 as determined for the five-season time period in pans with sediment (1.04-

1.18) and emergent macrophytes (1.13-1.30).  Vapour pressure deficit impacted evaporation 

of treated Class A pans the most. On the basis of a simplified water budget, evaporation rate 

of Keszthely-Bay increased with 0.9–4.1 million m3, when macrophytes (5%) and sediment 

cover (95%) were accounted. The seasonal difference in total evaporation of Keszthely-Bay 

depended on actual weather conditions.  
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Zusammenfassung 

Die Wirkung der submersen Seegras und der Teichsediment auf die 

Wasserverdunstung aus der Verdunstungskessel „A“ 

An der Agrometeorologische Forschungsstation in Keszthely haben wir die 

Wasserverdunstung mit (unter Wasser tauchende) submersen Seegras (P. perfoliatus, M. 

spicatum und N. marina) (Ah) und Sediment innhaltende Verdunstungskessel (Ai) von 2014 

bis 2018 untersucht. In Interesse der Untersuchung war die Shuttleworth Referenz 

Evapotranspiration und die Penman-Monteith Pflanzen Evapotranspiration auch festgelegt. 

Die tägliche durchschnittliche Wasserverdunstung war niedriger in Vergleich zu den 

Kontrollen (2,7–3,8 mm pro Tag), als der Ai (2,8–4,2 mm pro Tag) und Ah (3,1–4,9 mm pro 

Tag). Die Verdunstungskessel-Konstant war größer als 1 in den fünf Untersuchungsjahren 

(Ki 1,04–1,18 und Kh 1,13–1,30). Die Wasserverdunstung aus der Verdunstungskessel „A“ 

war von Sättigungsdefizit am meisten beeinflusst. Aufgrund der vereinfachter Wasserbilanz 

hat sich die Verdunstung des Keszthely-Buchts mit 0,9–4,1 Millionen m3 gestiegen, wie die 

Berechnung beim Seegras (5%) und beim Sediment (95%) berücksichtigt war.  
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1. Bevezetés és célkitűzések 

 A párolgás a hidrológiai ciklus kulcsfontosságú eleme, kapcsolódik a vízkörforgás 

egyensúlyához és a vízcseréhez, valamint a felszíni energia egyensúlyhoz, ennél fogva a 

vízciklus összes alkotóeleme közül a párolgás az a tényező, amelyet a klímaváltozás 

közvetlenül befolyásol (Thom et al., 1981; Bruton et al., 2000; Stanhill, 2002; Sabziparvar 

et al., 2010; Limjirakan & Limsakul, 2012). E folyamat szerepének megértése a bolygónkon 

komoly kihívást jelent a meteorológusok és a hidrológusok számára (Dolman & de Jeu, 

2010) elsősorban a talaj, a víz és a légkör közötti összetett összefüggések alaposabb 

megértése miatt (Adnan et al., 2019; Ghorbani et al., 2018; Salih et al., 2019; Yaseen et al., 

2020). A párolgás elemzése fontos elméleti és gyakorlati következményekkel jár az 

éghajlatváltozás hidrológiai ciklusra gyakorolt hatásának megértése szempontjából is (Liu 

et al., 2009). Az 1990-es évek előtt Európa, Ázsia, Dél- és Észak-Amerika, illetve Ausztrália 

területén a párolgás csökkenéséről számoltak be (Wang et al., 2012; Vicente-Serrano et al., 

2016). Az 1990-es évek után Ázsia, Dél-Amerika, Ausztrália és Európa egyes részein a 

párolgás növekedését mutatták ki (Vicente & Rodrigues, 2004; Ji & Zhou, 2011; Xu et al., 

2005; Stanhill & Möller, 2008; Wentz et al., 2007), és egyes régiókban ingadozásokról írtak 

(Wang et al., 2012; Stephens et al., 2018).  

 A klímaváltozás nem csupán melegedő tendenciát jelent, hanem a szélsőséges 

időjárási események (csapadékhiány, hőmérsékleti szélsőségek alakulása, stb.) 

gyakoriságának növekedését is (IPCC, 2014; Bartholy et al., 2019). Ezen extrém jelenségek 

hatással vannak a felszíni vízbázisokra, azok ökológiai környezetére és az ott lejátszódó 

fizikai, kémiai és biológiai folyamatokra is. A szabad vízfelszín párolgása időben szinte 

állandó folyamat, melynek intenzitása attól az energiamennyiségtől függ, amelyet a 

víztömeg a külső energiaforrástól (napsugárzás) kap. A vízfelszínnel érintkező légréteg 

sajátosságai közül pedig a levegő párabefogadó képessége (VPD) játsza az egyik 

legfontosabb szerepet (Antal et. al., 1977). 

 A párolgás rendkívül összetett folyamat, melynek több fajtája ismeretes. Az élettelen 

felszínek vízvesztése - köztük a szabad vízfelszíné – az evaporáció (E). A növények 

biológiai úton is szabályozott párolgása a transzspiráció (TR). A két párolgás együttesen adja 

a növénnyel borított talaj párolgását, az evapotranszspirációt (ET). Ez utóbbi 

párolgásfajtának több változatát különböztetjük meg, melyek közül a levegő nedvesség 

befogadó képességének maximuma a potenciális evapotranszspiráció (PET), a referencia 
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növény(ek) felett adott körülmények között mért vízvesztés, a tényleges evapotranszspiráció 

(TET) és a mesterséges körülmények között, korlátlan vízellátás mellett mérhető párolgás 

pedig az optimális evapotranszspiráció (ETopt). Szinte valamennyi párolgásfajta egyformán 

nehezen közelíthető. A lehetőségek közül a mérés és a számítás (modellezés) áll 

rendelkezésünkre, melyek mindegyike kisebb-nagyobb hibával terhelt. Az irodalomban 

számtalan publikáció áll rendelkezésre a különböző párolgásfajták meghatározására. Ezek 

részletezése az irodalmi fejezetben olvasható. 

 A szabad vízfelületek párolgását az úszó párolgásmérő kádak kivételével közvetlenül 

nem tudjuk mérni, helyette ismert térfogatú, zárt rendszer vízmennyiségének 

(térfogat)változását határozzuk meg (Dunay, 1965). A WMO által javasolt „A” kád immár 

évtizedek óta uralja az evaporáció mérésére szolgáló, helyenként meglehetősen eltérő 

méretekkel, elhelyezéssel rendelkező párolgásmérő kádak körét. A leírás, mely nemcsak a 

kád méretét, hanem az elhelyezés körülményeit is részletesen tartalmazza, garancia lehet az 

eltérő éghajlati viszonyok között mért párolgások összehasonlíthatóságára. Ugyanakkor 

ismeretes, hogy a kádból elpárolgott víz pótlása, – s maga a kád feltöltése is – csapvízzel 

történik. A tiszta vízzel töltött „A” káddal mért E alapján történik a szabad vízfelületek 

vízvesztésének becslése. A természetben a víztestek összetétele biztosan eltér a csapvízétől; 

azok egymástól is különbözhetnek, mely tulajdonságok befolyásolhatják az E mértékét is. A 

disszertáció egyik legfontosabb célkitűzése az „A” kádból eredeztetett párolgás 

felhasználhatóságának javítása a Balaton térségének (Keszthelyi-öböl) E-becslésében. 

Ehhez a standard „A” kádakba a tavat jellemző üledéket, valamint a helyszínen domináns 

víz alá merülő, gyökerező makrofitákat (Myriophyllum spicatum, Potamogeton perfoliatus, 

Najas marina) telepítettünk. Ezzel az eljárással próbáltuk a természetben valóságban 

meglévő állapotot jobban közelíteni, s az üledék és a hínár jelenlétének párolgásra gyakorolt 

hatását számszerűen is megbecsülni. Emellett célunk volt meghatározni a kezelések 

meteorológiai változóktól való függését, továbbá, hogy egy hínárral és üledékkel rendelkező 

víztest párolgását mely referenciapárolgás közelíti jobban (FAO 56 Penman-Monteith, 

illetve Shuttleworth formulák). 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

2.1. A párolgással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak és folyamatok 

A párologás a folyékony víz vízgőzzé történő átalakulásának folyamata, melyet az 

energia ellátás és a gőznyomás gradiens befolyásol (Brutsaert, 1982; Singh, 1992; Sebbar et 

al., 2019; Wu et al., 2020). Ezek nagymértékben függnek a meteorológiai változóktól, mint 

például a felszínre érkező sugárzástól (Rn), a levegő hőmérsékletétől (T), a szél sebességétől 

(u) és a levegő relatív páratartalmától (RH) (Morton, 1968; Vicente-Serrano et al., 2018; Fan 

et al., 2018 a,b). Ezek a meghatározók szorosan kapcsolódnak más tényezőkhöz is, például 

a földrajzi elhelyezkedéshez, az évszakhoz, a napszakhoz és az éghajlat típusához (Lu et al., 

2018). Szász & Tőkei (1997) szerint a nagy térségekről levegőbe jutó vízgőz mennyisége is 

párolgás. 

Evaporációnak (E) nevezzük a víz légkörbe jutását élettelen felszínekről, illetve a 

csupasz talajfelszín párolgását. Ez a fizikai összefüggésekkel leírható folyamat akkor megy 

végbe, amikor a legnagyobb mozgási energiával rendelkező molekulák, külső energia 

felvétellel kiszakadnak a vízfelszín többi mulekulájának vonzásából. A párolgó felszínről 

kiszakadt vízmolekulák eltérő sebességgel és eltérő irányban mozognak, így újra elérhetik a 

párolgó felszínt, s újra a felszín molekuláris vonzása alá kerülhetnek (kondenzáció). Az adott 

párolgó felszínt elhagyó vagy az oda visszajutó molekulaáramok különbségének előjele 

dönti el, hogy párolgásról vagy kondenzációról beszélünk. Az E eredményeként a felszín 

feletti vékony légrétegben a vízmolekulák felgyűlnek, s onnan a vízmolekulák egy része 

rendezetlen hőmozgása következtében távolabb jutnak (diffúzió). A légmozgásnak itt látható 

a meghatározó szerepe az E fokozásában, hiszen az u sokkal gyorsabban gondoskodik a 

molekulák elszállításáról, így a nagy gőznyomású levegő helyére kisebb gőznyomású 

levegőt szállít (Szász, 1988; Szász & Tőkei, 1997; Varga-Haszontis et al., 2004). 

Az E folyamata során a víz legelőször a legnagyobb energiatartalmú molekuláit 

veszíti el, így a visszamaradó molekulák sebessége nagymértékben lecsökken, ez 

eredményezi a víz hőmérsékletének (Tw) csökkenését. Ez az E-re fordított energia a 

párolgáshő. A látenshő (LE) az az energia, amely a víz halmazállapot változásainak 

megtörténéséhez szükséges. Az E intenzitását a párolgó anyag hőkészlete és a folyamat 

fizikai feltétlei határozzák meg. Ezen befolyásoló tényezőket az E termodinamikus 

formulája fejezi ki (Hoffmann, 1956), mely összefüggés szerint az E legfontosabb 
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meghatározói – amennyiben a víz hiánya nem korlátozó tényező – a sugárzó energia 

nagysága, a levegő mozgása, illetve a levegő vízgőz-telítettsége (Allen et al., 1998; Szász, 

1988; Sun et al., 2014). 

Számos más tanulmány született az E intenzitásának meteorológiai változókkal való 

kapcsolatának meghatározására (Doorenbos & Pruitt, 1977; Thom et al., 1981; Cuenca, 

1989; Allen & Pruitt, 1991; Snyder, 1992; Pereira et al., 1995; Raghuwanshi & Wallender, 

1998; Allen et al., 1998; Grismer et al., 2002; Irmak, 2002; Roderick & Farquhar, 2004; Chu 

et al., 2016). Mukkamal & Bruce (1960) úgy találta, hogy az Rn, az RH és az u jelentősége 

az E meghatározásában 80:6:14 aránnyal írható le. 

A vízmolekulák halmazállapotának megváltoztatásához energiára van szükség, lásd 

LE. A közvetlen napsugárzás és kisebb mértékben a helyszínre szállított, illetve az ott 

kialakult léghőmérséklet biztosítja ezt az energiát (Allen et al., 1998). Az Rn az elsődleges 

fontosságú az E-t befolyásoló tényezők közül (Sun et al., 2014). Az Rn határozza meg a 

lehetséges maximális párolgást, ennek kapcsán vezették be az adott időszakra (órára, napra) 

vonatkozó energatikailag lehetséges maximális párolgás fogalmát (Penner, 1948). Ez az 

elméleti E-t kizárólag a sugárzási feltételek szabják meg, azonban a valóságban a többi 

meteorológiai tényező alakulása ezt nagyban befolyásolja.  

A levegőben lévő vízgőz telítettségi állapota nagymértékben befolyásolja az E 

intenzitását (Merlivat & Jouzel, 1979; Gat, 1996; Gat et al., 2003; McCulley et al., 2006; 

Uemura et al., 2008). Az (RH) a párolgás egyik gyakran használt mutatója (Xu & Singh, 

1998). Minél telítettebb a párolgó felületet környező levegő, annál kisebb az egységnyi 

felületről kilépő vízmolekulák száma (McCulley et al., 2006; Kurita, 2011, 2013; Kurita et 

al., 2011; Benetti et al., 2014). A párolgó felülettől felfelé távolodva a vízgőz-koncentráció 

egyre kisebb, s e függőleges mentén kialakuló vízgőzkoncentráció-különbség fokozza az E-

t (Varga-Haszonits et al., 2004).  

A meglehetősen nagyszámú légnedvesség jellemző közül a leggyakrabban használt 

párolgást befolyásoló légnedvesség jellemző a telítési hiány (VPD), mely a telítési (es) és a 

tényleges (ea) vízgőzkoncentráció különbsége (Allen et al, 1998). A VPD kiemelt 

jelentőségét az E-ben gyakran alkalmazott kifejezés, a „driving force” is alátámasztja. 

Magyar megfelelője a párolgás mozgató rugója. 
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A T jelentős szerepet tölt be a párolgás alakulásában (Richardson, 1981; Coulibaly, 

2004; Fan et al, 2007; Chu et al., 2010), ugyanis a T emelkedésével exponenciálisan 

növekszik az 1 °C növekedésére eső telítettségi gőznyomás-változás nagysága (Szász, 1988; 

Szász & Tőkei, 1997).  

 Az u is nagymértékben befolyásolja a párolgást, ugyanis minél nagyobb a 

szélsebesség, annál gyorsabban szállítja el a vízgőzzel gazdagodott levegőt a párolgó felület 

közeléből (Brutsaert, 1982; Rayner, 2007; McVicar et al. 2008; Rodderick et al., 2009). Az 

intenzívebb E miatt a Tw csökken, amely erőteljesebb, mint amit a sugárzás és a 

vezetőképesség lehetővé tenne. Ez a fokozott párolgási energiavesztés hosszú távon nem 

szokott fennmaradni, s ezért a későbbiekben a Tw új, alacsonyabb egyensúlyi értéket 

közelíthet meg, s ennek megfelelően az E csökkenhet. Hosszú távon az u 10% -os változása 

a meteorológiai tényezőktől függően csak 1-3% -ot változtathat az E-n (Linsley et al., 1982). 

 A Tw is kiemelkedő fontosságú az E szempontjából. Ha az Rn és a többi meteorológiai 

elem egy bizonyos ideig állandó maradna, a Tw és az E intenzitása is stabilizálódna (Linsley 

et al., 1982; Boyd, 1986). A T emelkedésével a párolgáshő csökken, azonos 

energiamennyiségnél magasabb felszíni hőmérséklet több vizet párologtat el. Továbbá 

befolyásolja az adott felületre jellemző es és a VPD értékét. 

 A mikroadvekciónak jelentős szerepe van a kisebb párologtató felületek esetében, 

így például a kisebb tavak vagy az öntözött növényállományoknál, ahol a környezet kis 

hőkapacitású, száraz. Azaz minél kisebb a párolgó felület, és minél kisebb a környezet 

hőkapacitása (tehát minél szárazabb), annál erőteljesebb mikroklimatukus eltérések 

mérhetőek a párolgó felület mikroklímájában. A mikroadvekció egyik következménye, hogy 

a párolgó felszín energiához juthat a fölé jutó, eltérő meteorológiai tulajdonságú levegőből, 

mely jelenséget oázishatásnak nevezzük. A mikroadvekció hatása jelentős lehet, egyes 

felületek párolgását akár 5-20%-al is növelheti (Varga-Haszonits et al., 2004), például a 

párolgásmérő kádak esetében. 

 Transpriációnak (TR) nevezzük a növényzet szöveteiből (kutikuláris transzspiráció, 

TRkut) vagy a sztómákon keresztül (sztomatikus transzspiráció, TRsz) a levegőbe jutó vízgőz 

mennyiségét. E két típuson felül megkülönböztetjük még a lenticellás traspirációt (TRlent) is. 

Ezen jelenségek már nemcsak fizikai, hanem bonyolult élettani folyamatok befolyása alatt 

állnak.  
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A TR három típusa közül a legtöbb növényfajnál a TRsz a domináns, ami a növények 

vízveszteségének legnagyobb részéért felelős. Ez a levelekből kijutó víz 90-95% -át teszi ki. 

A folyékony vizet a növény először a talajból gyökerein keresztül felveszi, majd a xilém 

szövetein keresztül folyamatosan áramlik a levelek mezofillum sejtjei felé. Vagy a 

mezofillum sejtekben, vagy a sztómákban a folyékony víz átalakul vízgőzzé, ezután kilép a 

sztóma pórusán, amikor az nyitva van, hogy lehetővé tegye egyrészt a vízgőz eltávolítását, 

másrészt a CO2 bejutását, ill. az O2 felszabadulását. 

A TRkut felelős a növényekben a kutikula révén történő vízvesztésért, mely a legtöbb 

növényfajnál a növényekből származó teljes vízveszteségnek csak körülbelül 5-10% -át teszi 

ki (Hopkins, 1999). A vízgőz a levélen és a száron a kutikulán keresztül közvetlenül 

diffundál ki, és jut a légkörbe. A kutikula viaszos vagy gyantás réteggel bevont, vastag 

bőrszövet, amely a levelek és más növényi részek külső részét (epidermiszét) takarja. A 

kutikula vastagsága növényfajonként változik, ez a réteg gátolja a víz kijutását, de némi 

áteresztőképességgel rendelkezik a vízgőz számára. 

A TRkut-hoz hasonlóan a TRlent méréke is igen alacsony a sztómás transzspirációhoz 

képest. A lenticella a fás szárú növények hajtásán található pórus, ami végső soron lehetővé 

teszi a gázcserét a légkör és a belső szövetek között. Elsősorban a nagyon száraz 

körülményeknél van szerepe, amikor a sztóma bezáródik, illetve a mérsékelt övi lombullató 

fák esetében, a téli időszakban jelentkezhet. 

Ezek mellett említést érdemel még az intercepció, mely a növény felületén felfogott 

és arról közvetlenül elpárolgott vízmennyiséget jelenti. Walkovszky (1982) leírta, hogy ez a 

jelenség befolyásolja a transzspirációt, alacsony, sűrű állományban a legnagyobb 

párologtatást csökkentő hatásként tartja számon. 

Az ET a talaj és növényzet együttes párolgását jelenti. Az E-vel szemben, mely 

fizikai törvényszerűséggel leírható, az ET értékét a fizikai folyamatok mellett agronómiai 

(biológiai) módosító tényezők is befolyásolják. Az agronómiai módosító tényezők kiváltó 

okai biológiai, vagy kémiai eredűek is lehetnek, azonban szintén fizikai folyamatok útján 

fejtik ki hatásukat. Az ET-nek három változatát tudjuk megkülönböztetni: a PET, a TET és 

az ETopt (Szász, 1988).  

A PET (Thornthwaite, 1948) értékét a meteorológiai változók határozzák meg (Rn, 

u, VPD, T, illetve a párolgó felület hőmérséklete és a mikroadvekciós hatások), ennél fogva 
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ez a mutató egyben a légkör maximális nedvességbefogadó képességét is reprezentálja, az 

adott talajnedvesség mellett. A PET maximális értékét meghatározza a felszínre érkező Rn 

nagysága; amennyiben azt feltételezzük, hogy ez az energia teljes egészében a párolgásra 

fordítódik, akkor az energetikailag lehetséges párolgás fogalmához jutunk. 

A TET a természetben ténylegesen mérhető párolgást fejezi ki, tehát a víz időnként 

csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, így a párolgás intenzitása erősen függ a 

rendelkezésre álló vízkészlettől is. Az ETopt mesterséges körülmények között, korlátlan 

vízellátás biztosítása mellett mérhető speciális párolgásfajta, melynek meghatározására 

külön műszereket konstruáltak, melynek részleteit a következő alfejezet tartalmazza.  

2.2. A párolgás meghatározása méréssel 

A vízháztartási mérleg tagjaiból a csapadék (P) könnyen, a felszín feletti- és alatti 

vízmozgások nehezebben meghatározhatóak. Ezek mellett a párolgás közelítése az egyik 

legnehezebben megfogható vízmérleg tagnak számít. A 20. század eleje óta számos 

technikát fejlesztettek ki az E mérésére, melyek részletezését Thornthwaite & Holzman 

(1939) és Swinbank (1951) publikációiban olvashatjuk. Általában kétféle módon lehet 

becsülni a szabad E-t, illetve ET-t: az egyik a meteorológiai paraméterek alapján történő 

számítás, a másik a közvetlen – félig zárt rendszerben történő – mérés (Fu et al., 2004). 

A legrégebbi párolgásmérő a Wild-féle párolgásmérő (1. ábra). E műszer esetében a 

párolgó víz tömegének csökkenését egy mérleg mutatja. A tál 250 cm2 felületű, tehát a benne 

található víz 1 mm-nyi rétege 15 g súlyú. Az edény mélysége körülbelül 35 mm. 

Használatánál ügyelni kell, hogy a közvetlen sugárzás és az u hatása ne érvényesüljön, ennek 

érdekében a műszert angol rendszerű műszerházban (árnyékolásban) szokás elhelyezni. 

Napjainkban már kevés helyen alkalmazzák (Szász & Tőkei, 1997). 
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1. ábra A Wild-féle párolgásmérleg  

(http://www.noa.gr/museum/english/organo_8a_en.html) 

A Piche-féle párolgásmérő egy 32 cm hosszú, 1 cm belső átmérőjű csőből áll, mely 

egyik végén zárva van (2. ábra). A cső másik vége nyitott, melyet szűrőpapír borít. A csövet 

desztillált vízzel töltik, majd a párolgásmérőt ezután fordított helyzetbe lógatják. A csőben 

lévő vizet a szűrőpapír átitatja, amely elpárolog. A csőből származó vízveszteség mértéke 

megadja az E-t. Ez a műszer nagyon érzékeny az u-ra (Prescott & Stirk, 1951; de Vries & 

Venema, 1954). 

 

2. ábra A Piche-féle párolgásmérő (http://www.rfuess-

mueller.de/html/evaporimeter__piche_type.html) 
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Az egyik legegyszerűbb módszer a szabad vízfelszín E-jének mérésére a 

párolgásmérő kádak alkalmazása, amely látszólag egyszerű, bár közismerten komplex 

meteorológiai kölcsönhatások alatt áll; melyek például az Rn, T, RH és u. Noha az Ep nem 

képes teljes mértékben képviselni egy tó párolgását, a vizes felületek – például tavak – TET 

értékével arányosnak találták (Kahler & Brutsaert, 2006). 

Magyarországon használatos az „U” típusú kád (3. ábra), mely magyar tervezésű 

párolgásmérő kád. Ez a típusú eszköz a talajba süllyesztve helyezkedik el úgy, hogy a 

peremét 10 cm-rel a talaj felszíne felett helyezik el. Felszíne 3 m2, mélysége 50 cm (Huzsvai 

et al., 2005). 

 

3. ábra „U” típusú párolgásmérő kád (Varga, 2009) 

A Sunken-típusú párolgásmérő kádak egy, a 4. ábrán bemutatott változata 3 mm 

vastag, horganyzott vas kád, mely 92 cm átmérőjű és 46 cm mély. A vízbe, vagy földbe 

süllyesztik, pereme a felszín felett 10 cm magasságban helyezkedik el. A víz/talaj szintjét 

általában 1 cm-rel a külső szint felett tartják (Kohler, 1954; Hounam, 1973). 
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4. ábra Sunkan-típusú kád (Allen et al., 1998) 

Napjainkban a Meteorológiai Világszervezet (WMO, 1966, 1976) a következő 

eszközöket javasolja alapfelszereltségként a szabad vízfelszín párolgásának mérésére: FSU 

20 m2-es párolgásmérő kád, FSU GGI-3000 és világszerte elterjedt standard párolgásmérő 

„A” kád. Emellett napjainkig használatosak az E601B és a D20 kádak is (Fu et al., 2004; 

McVicar et al., 2012; Zuo et al., 2016). 

 
5. ábra 20 m2 típusú kád (Varga, 2009) 

AZ FSU 20 m2 típusú kád (5. ábra) felülete 20 m2 és mélysége 2 m, és az 

összehasonlítható Tw fenntartása érdekében a kádban lévő vizet gyakran tóvízzel töltik. Az 

ilyen nagy kádból történő párolgást hasonlónak tekintik a természetes tavak tényleges 
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párolgásával (Brutsaert, 1982). A 20 m2-es kádak azonban költségesek az építés és 

karbantartás szempontjából, és csak néhány kísérleti állomáson találhatók meg.  

 

6. ábra Fém (amerikai típusú) és fehér párolgásmérő „A” kád (Chu et al., 2016) 

Az irodalomban a legelterjedtebb párolgásmérő kád az „A” típusú kád (6. ábra). A 

hagyományos párolgásmérő „A” kádak (WMO, 1966, 1976) 1,21 m átmérőjű és 0,255 m 

mély, nagyjából 1,15 m2 felületű kádak, melyek 0,15 m magasságú farácsra vannak 

helyezve. A csapvízzel feltöltött kád vízszintjének 5 cm-rel a perem alatt kell lennie, illetve 

a vízszint nem csökkenhet a peremtől számítva 7,5 cm-nél mélyebbre (Brouwer & Heibloem 

1986). Kiemelkedően fontos az említett vízszint tartása, ugyanis ha a vízszint 10 cm-rel az 

elfogadott szabvány alá esik, az így keletkező hibák a párolgásmérés során akár a 15% -ot is 

elérhetik (Brouwer & Heibloem 1986). E műszernek a pontossága azonban nagymértékben 

korlátozott heves esőzések vagy erős szél esetén (Ghaemi et al., 2019). 

Az FSU GGI-3000 kád (7. ábra) többnyire Oroszországban és Kínában használatos. 

Kínában a D20 kád és a módosított GGI-3000, az úgynevezett E601 párolgásmérő kád a 

gyakori (Fu et al., 2009). 

 

7. ábra GGI-3000 párolgásmérő kád (Oroszország) (Zuo et al, 2016) 
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 A GGI-3000 típusú párolgásmérő kád acélból (vagy műanyagból) készül, párologtató 

felülete 3000 cm2, átmérője 61,8 cm, mélysége 68,7 cm, ebből 60 cm mélységig henger, az 

alsó 8,7 cm-en pedig hengeres kúp (Fu et al., 2004). Általában földbe süllyesztik annak 

érdekében, hogy minimalizálják a levegővel érintkező oldalfal hatását, azonban pereme 7,5 

cm-rel a talaj felett van (Kohut et al., 2014).  

 

8. ábra D20 típusú párolgásmérő kád (Kína) (Zuo et al, 2016) 

A D20 típusú párolgásmérő kád (8. ábra) átmérője 20 cm, magassága 10 cm, és a 

talajtól 70 cm-re van felszerelve. A párolgó vízfelület 0,0314 m2, a falfelület 0,0628 m2, és 

a függőleges fal a diffúz és a visszavert sugárzásnak ki van téve (Linacre, 1994; Fu et al., 

2004; McVicar et al., 2007; Liu et al., 2011; Yang & Yang, 2012; Li et al., 2013). 



19 

 

9. ábra E601B típusú párolgásmérő kád (Kína) (Wang et al., 2017) 

 Az E601B típusú párolgásmérő kád (9. ábra) méretei megegyeznek a GGI-3000-rel, 

de két módosítással rendelkezik: az E601B-t egy 22,5 cm magas rács támasztja alá az alján, 

így a perem 30 cm-rel a föld felett van; illetve az E601B négy, 20 cm széles ívvályúval 

rendelkezik. Ez a négy vályú egy kört alkot a párolgásmérő kád körül annak érdekében, hogy 

csökkentse a műszer pereme által okozott turbulencia hatásait (Jacobs et al. 1998; Fu et al. 

2004; Xiong et al., 2012; Ma et al., 2015). 

A csupasz, vagy növényzettel borított talajfelszín párolgásának meghatározására 

lizimétereket és evapotranszspirométereket alkalmaznak (Weidinger, 2012). A csupasz 

talajfelszín párolgásának meghatározására a Popov-féle evaporiméter (10. ábra) is alkalmas, 

melyet napjainkban ritkán alkalmaznak.  

 

10. ábra A Popov-féle evaporiméter (Szász & Tőkei, 1997) 
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A Popov-féle evaporiméter két edényzetből áll, a belső edény (13,71 dm3 térfogatú) 

a talajt tartalmazza. A kettős henger alatt egy, csapadék esetén vizet felfogó edényzet 

található. A vízveszteség egy 25 kg-os, 0,5 g (mely 0,1 mm vízoszlopnak felel meg) 

pontosságú mérleg segítségével állapítható meg (Szász & Tőkei, 1997). 

A Thornthwaite-Mather típusú kompenzációs evapotranszspirométer (11. ábra) az 

ETopt meghtározására alkalmas műszer.  

 

11. ábra  A Thornthwaite-Mather típusú kompenzációs evapotranszspirométer (saját 

fotó) 

A berendezés két fő részből áll: a szabadföldön elhelyezett, 4 m2 felületű és 1 m mély 

tenyészedényből, és egy mérőpincéből, melyek vezetéken keresztül vannak összekötve. A 

kádban a talajt a természetes rétegződésnek megfelelően helyezik el, melynek aljában 

kavicsréteg található A kompenzációs evapotranszspirométer a közlekedőedények működési 

elvén alapul (Anda & Soós, 2014). 

 A liziméterek igen változatosak lehetnek, általában néhány m2 területű, földbe 

süllyesztett tenyészedények. A mérési elv, illetve a kialakítás alapján több típusát 

különböztethetjük meg, mint például gravitációs liziméterek, súlyliziméterek, stb. (Gombos, 

2011). 
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Az egyszerűség és az alacsony költségek miatt a párolgás mérési hálózatokat 

világszerte a meteorológiai szolgálatok intézményi keretein belül hozták létre (Stanhill, 

2002; Lim et al., 2013). Számos terepi megfigyelés kimutatta, hogy az „A” kád párologása 

szorosan korrelál a környező terület párolgásával (Brutsaert, 1982). Emellett a párolgásmérő 

kádak lehetővé teszik a T, RH, u és az Rn E-re gyakorolt hatásainak mérését (Majidi et al., 

2015; Kim et al., 2013). Az „A” kád párolgásának mérése fontos referenciapont a vízkészlet 

értékelésében, a hidrológiai és az éghajlati kutatásban, illetve az éghajlatváltozás 

monitorozásában is (Thom et al., 1981; Bruton et al., 2000; Stanhill, 2002; Terzi & Keskin 

2005; Tanny et al., 2008; Sabziparvar et al., 2010). 

A párolgásmérő kádak párolgása közötti különbségek (például az anyag típusa, a 

geometriai alak és a beépítési módszer) miatt a mért E nagyban változhat, még a hasonló 

környezetekben alkalmazott párolgásmérő kádak esetében is (Yang & Yang, 2012). Ezért a 

különféle kádak segítségével megállapított E értékek közvetlenül nem hasonlíthatók össze 

(Li et al., 2016a,b). A szakirodalomban az átváltáshoz különböző együtthatókat használnak, 

mielőtt az eredményeket felhasználnák az E tendenciák meghatározásánál és a vízkészlet-

változások vizsgálatánál (Fu et al., 2009; Li et al., 2016a,b).  

Ha a párolgásmérő „A” kád párolgásának közvetlen mérése nem áll rendelkezésre, 

akkor más meteorológiai változókból, többek között a maximum (Tmax) és a minimum (Tmin) 

léghőmérséklettől, az u-ból, az RH-ból és az Rn-ből közvetlenül becsülni lehet (Kisi, 2015). 

Számos modell létezik az E intenzitásának becslésére, melynek alapja a Penman-Monteith 

(FAO-56) egyenlet (Monteith, 1965; Penman, 1948; Thom et al., 1981; Pereira et al., 1995; 

Rotstayn et al., 2006; Chu et al., 2010). 

Többen módosították Penman-Monteith egyenletét, melynek főbb befolyásoló 

tényezői az Rn, az u és a VPD.  Rotstayn et al. (2006) PenPan modellje mind a sugárzási, 

mind az aerodinamikai modelleket összekapcsolja az E pontosabb becslése érdekében. Az E 

sajátosságait figyelembe véve a fizikai modellek, beleértve a Penman-egyenletet (Penman, 

1948), a megközelítés fizikai hiányosságai miatt nem a legmegfelelőbb módszerek a nyílt 

víz párolgásának pontos meghatározásához (Yang & Yang, 2012). McMahon et al. (2013) 

és Lim et al. (2013) szerint az E részletes fizikai leírása nem gyakori. 



22 

2.3. A párolgás meghatározása számítással 

A meteorológiai változók ismerete lehetőséget ad az E, TET illetve az ET becslésére. 

Aszerint, hogy az egyes forumlák milyen tényezőkre épülnek, különböző típusú számítási 

módok alakultak ki.  

2.3.1. Az evaporáció meghatározására alkalmas formulák 

Az E becslésére legkorábban alkalmazott formula a Dalton formula volt (Dalton, 

1802), mely leírja, hogy az u és a levegő nedvessége a legfontosabb tényezők, amelyek 

befolyásolják az E (mm) sebességét: 

𝐸 = 𝑐 × (𝑎 + 𝑏𝑢) × (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎) () 

ahol az es és ea mértékegysége kPa, az u mértékegysége m s-1, továbbá a, b és c empirikus 

együtthatók. 

 Ezt követően Dalton formula számos módosítása és kiterjesztése jelent meg a 

szakirodalomban, melyek javították az E becslés pontosságát. Ilyen Dalton (tömegátviteli) 

típusú egyenleteket írtak le többek között Fitzgerald (1886), Trabert (1896), Meyer (1915, 

1926), Horton (1919) és Rohwer (1931) is. A későbbiekben számos, az E pontosabb 

meghatározását célzó formulát írtak le. Ezek közül az egyik legfontosabb Priestley és Taylor 

módszere (Priestley & Taylor, 1972), melyet nagy kiterjedésű földfelszín feletti adatokra 

támaszkodva írtak le, minimális advekciót feltételezve (Priestley,  1959; Slatyer  &  McIlroy,  

1961;  Priestley  &  Taylor, 1972). A de Bruin (1978), illetve a de Bruin & Keijman (1979) 

által kidolgozott formula – Rn és G nehézkes mérése miatt – a Priestley-Taylor, valamint a 

Penman formulát egyesítette.  

 A csupasz talajfelszín párolgásának vizsgálata során a csupán csak meteorolgóiai 

elemkre való támaszkodás (annak komlexitása miatt) gyakran az E túlbecsléséhez vezethet 

(Camillo & Gurney, 1986; Kondo et al., 1990, Bittelli et al., 2008). Ennek kiküszöbölésére 

Monyin-Obuhov (1954) egy új turbulencia-paraméter mérőszámot dolgozott ki (Brogmus 

(1959) nyomán).  

2.3.2. A tényleges evapotranszspiráció meghatározására alkalmas formulák 

 A TET meghatározására számos összefüggést publikáltak. Ezek közül kiemelendő a 

Dunai et al. (1968) által leírt módszer, mely a meteorológiai megfigyelőhálózat méréseire 

épül, és ezen összefüggés csak a vegetációs időszakra vonatkoztatható. Thornthwaite és 
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Holzmann (1939) módszere csak abban az esetben alkalmazható, amikor a hőmérsékleti 

gradiens azonos az adiabatikus gradienssel, azaz semleges a légrétegződés. A 

Konsztantyinov-féle módszer (1968) a turbulens diffúzió módszerét használja a TET 

értékének megállapítására. Említést érdemel még a Jensen et al. (1971) által kidolgozott 

formula, ami a relatív talajnedvesség változására épül, melyet a formula kidolgozói 

logaritmikusnak tekintenek. A Holmes módszer (1962) magas, illetve alacsony 

talajnedvesség mellett is lassan csökkenő párolgási viszonyokat feltételez, azonban a 

Holmes-Robertson módszer esetében (1959) már kétfázisú módszert alkalmaztak, ahol az 

első fázisban a potenciálisnak, majd a második fázisban, a kritikus érték alatt, a 

talajnedvesség csökkenésének hatását az E-re exponenciálisnak tekintették. 

2.3.3. A potenciális evapotranszspiráció meghatározása 

2.3.3.1. Energiamérleg alapján 

Az 1940-es években a kutatók rájöttek, hogy nem elegendő kutatásaikat egyszerűen 

az E-re korlátozni, ugyanis az E nem csak a talaj és a víz felszínén történik, hanem a csupasz 

felületeket borító növények is párologtatnak (Xiang et al., 2020). Penman (1948) rámutatott, 

hogy a „felszíni energia” nagy hatással van az E-re. Penman (1948) különféle felületek (nyílt 

vízfelszín, csupasz talaj és fű) E-jét vizsgálta, amely már tartalmazta az energiamérleget is.  

𝑃𝐸 =
𝛥𝑅+𝛾(𝑒𝑠−𝑒𝑎)𝑓(𝑢)

𝛥+𝛾
 (2) 

ahol Δ a telítési gőznyomás függvény meredeksége (kPa °C-1), γ a pszichrometrikus 

konstans (kPa °C-1), R a felületen rendelkezésre álló nettó sugárzási energia (MJ m-2 nap-1), 

es az átlagos hőmérsékleten vett telítési gőznyomás (kPa), es a tényleges gőznyomás (kPa), 

f(u) a vízszintes szélsebesség függvénye (m s-1). 

A Penman (1963) egyenlet a Penman (1948) egyenlet módosított formája, amely 

magában foglalta az u-t is, Monteith (1965) pedig új koefficienst írt le a növényi felület 

érdességére. Más kutatók a Penman (1948) és Penman (1963) egyenleteket eltérő vizsgálati 

körülmények között módosították, mint például Wright & Jensen (1972), Thom & Oliver 

(1977), Linacre (1977) és Jensen et al. (1970). A Shuttleworth formula víztest napi 

referenciapárolgását adja meg (Shuttleworth, 1992; Billy et al., 2013). Kezdetben a Penman 

(1948) és Penman (1963) egyenleteket használták az ET becslésére, ám ezeket kombinálták 

a Monteith (1965) egyenlettel a különféle növényborítottságú felszíni viszonyokhoz. Az 

úgynevezett „Penman-Monteith” egyenletet később az FAO javasolta az ET-t becslő 
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standardizált módszerként (Allen et al., 1998). A Linacre-formula (1992) leegyszerűsítette a 

Penman-Monteith egyenletet. 

A Penman módszert alapul véve számos előrejelzési modellt készítettek a világon az 

„A” kád párolgásának becslésére is, melyekre jellemző, hogy az Rn, az u és a VPD a fő 

befolyásoló tényezők, mint például Thom et al. (1981), Pereira et al. (1995), Rotstayn et al. 

(2006) és Chu et al. (2010) által leírt egyenletekben. A Makkink (1957) formula a 

globálsugárzás napi összegét veszi figyelembe.  

Rotstayn et al. (2006) egy kád-párolgási modellt írt fel Thom et al. (1981) és Linacre 

(1994) modelljeinek kombinálásával, melyet PenPan modellnek neveznek. E modellt, illetve 

módosításait (például PenPan-V3 modellt (Wang et al., 2018) és annak további módosításait 

(Wang et al., 2019a)) szélsekörben alkalmazzák a világ számos pontján (Padmakumari et 

al., 2013; Azorin-Molina et al., 2015; Liu & Sun, 2016; Li et al., 2018; Xiang et al., 2020). 

A Bowen-arányt (1926), illetve annak számos pontosítását és módosítását ma már 

széleskörben alkalmazzák. Az ET becslésére használt Bowen-arány módszer a légköri 

fluxusokkal kapcsolatos energiamérleg alakulásán alapszik (látens hőfluxus, LE és 

szenzibilis hőfluxus, H). 

2.3.3.2. Aerodinamikai formulák 

Az ET becslésére használt aerodinamikai formulák között is vannak Dalton típusú 

egyenletek, melyek formájukban hasonlóak. Doorenbos & Pruitt (1977) által leírt 

egyenletben a szélfüggvény pontatlansága okozta a legnagyobb gondot. Budiko (1956) a 

szél kihagyásával és egy diffúziós tag bevonásávaldolgozta ki egyenletét (azonban a 

diffúzión keresztül a szél hatása is megjelenik, az ugyanis leírható vagy horizontális 

szélfüggvényként, vagy az átkeveredés mértékeként). A Hamon-formulát (1962) 

széleskörben alkalmazták egyszerűsége miatt, ugyanis annak számításához csupán 

légnedvesség adatokra és a napsütéses órák számára volt szükség. Ezek az egyenletek 

évtizedekkel ezelőtt fontos szerepet játszottak az ET vizsgálatában (Yiang et al., 2020). Ha 

kevés meteorológiai adat állt rendelkezésre, ezek az egyenletek alkalmasak voltak az ET 

becslésére (Rim, 2000; Azhar & Perera, 2010; Zhai et al., 2010; Jakimavičius et al., 2013; 

Valipour, 2014). A tisztán aerodinamikai alapú formulák nagy részét azonban elhagyták, 

mivel az azokban leírt mechanizmusok meglehetősen különböztek a jelenlegi ET becslésben 

alkalmazott mechanizmusoktól, és az ezekkel az egyenletekkel becsült eredmények nagy 

eltéréseket mutattak (Bormann, 2011). 
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2.3.3.4. Empírikus formulák 

A hőmérséklet-alapú empírikus egyenletek leírása az 1920-as évekig nyúlik vissza 

(Jensen et al., 1990), és a legkorábbi ET becslő módszerek közé tartoznak (Xu és Singh, 

2001). Thornthwaite (1948) egy hőmérséklet-alapú ET becslő egyenletet javasolt, miután 

összehasonlította a P, a T és a vízváltozás kapcsolatát az Egyesült Államok több államában, 

s az általa leírt formula elsősorban nagy térségek párolgásösszegeinek meghatározására 

alkalmas. Azóta további T alapú egyenleteket javasoltak és alkalmaztak. A Hargreaves-

formula (Hargreaves et al., 1985) T adatokból (Ta, Tmax és Tmin) számol napi párolgást. A 

Blaney-Criddle (1950) egyenletet szintén gyakran használták az ET becslésére, mivel 

általában jó eredményt ad és könnyű az adatgyűjtés (Tabari et al., 2011; Rácz et al., 2013). 

A Blaney-Criddle (1950) módszer a növénytakaró által felhasznált vízmennyiséget becsli, 

melyet elsősorban mezőgazdasági vízgazdálkodási számítások során alkalmaznak. A Turc 

módszer (1954, 1955, 1958) egyszerűsített formula a PET meghatározására, azonban e 

módszer hátránya, hogy a levegő nedvességtartalmának hatását nem veszi figyelembe. 

 Az Antal-féle módszer (1966) a hazai kísérleti mérések adataira épül. Figyelembe 

veszi, hogy a T és a VPD növekedése egyaránt exponenciálisan növeli a párolgást. A Szász-

féle (1973a, 1973b) formula a víz párolgását nagymértékben meghatározó meteorológiai 

elemeket és folyamatokat veszi figyelembe, s ezen összefüggés hitelesítése is hazai mérési 

adatok alapján történt. 

2.4. A párolgás meghatározása egyéb módszerekkel 

A fent említett módszereken felül megkülönböztetünk még vízháztartási mérleg 

alapú módszereket is. E módszerek alapelve, hogy a vízháztartási egyenlegből a többi 

változó ismeretében kifejezhető a párolgás. Szász (1997) nevéhez fűződik a vízháztartási 

alapegyenlet leírása, a hazai gyakorlatban Dunay et al. (1969) írt le egy könnyen 

alkalmazható formulát. 

Napjainkban egyre több kutatás foglalkozik a távérzékelési eljárások széles köre által 

kínált E-meghatározási módszerekkel.  Az in situ és számításos eljárások mellett 

távérzékeléses módszerrel, közvetett módon is nyerhetünk a párolgásra vonatkozó adatokat, 

melynek egyik legnagyobb előnye, hogy nagy területekről egyidőben kaphatunk 

információkat (Njoku & Entekhabi, 1996; Mészáros, 2013). A távérzékelés tulajdonképpen 

műholdképek (pl. MODIS, LANDSAT, SENTINEL) vizuális elemzése, mely a 
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legalapvetőbb vizsgálati módszernek tekinthető, azonban szoftveres segítséggel (pl. IMAPP) 

különböző meteorológiai információk is nyerhetők, melyekből a légkörre vonatkozó 

származtatott paraméterek állíthatók elő (Strabala et al., 2004, 2003; Huang et al., 2004).  

A műholdfelvételeken kívül légi felvételek segítségével is meghatározható a területi 

párolgás. Ezekben az eljárásokban kulcsszerepet kapnak a felszínhőmérséklet értékei. Hazai 

példák alapján növényállományokra vonatkozóan vegetációtérképek felhasználásával 

meghatározott terület adatok és a méréssel megállapított növénykonstansok segítségével a 

területi párolgást Kelly et al. (2011), Zlinszky (2011), Bakó (2012), Anda et al. (2014), Soós 

et al. (2014) becsülték. 

A Magyarországra is elkészített területi párolgásmodellhez, a CREMAP-hoz 

(calibration-free evapotranspiration mapping technique) két összetartozó pontpár szükséges 

(lineáris transzformáció), s az összetartozó pontpárok meghatároznak egy egyenest (Szilágyi 

& Kovács 2010, 2011; Szilágyi et al., 2011). E pontpárok a nappali felszíni hőmérséklet és 

a hozzá tartozó területi párolgás, valamint a felszín hideg pontjaiból számolt 

átlaghőmérséklet és a hozzá kapcsolódó nedves környezeti párolgás. Egyben utóbbi azt is 

feltétlezei, hogy a hideg pontok egyben nedves pontok is. Az eljárás alkalmas a havi 

párolgásértékek cellánkénti meghatározására a felszínhőmérséklet alapján (Szilágyi & 

Kovács 2010, 2011; Szilágyi et al., 2011).  

A párolgás becslése különféle algoritmusokkal is elvégezhető, többek között a GEP 

(gene expression programming), az ANN (neural network), az ELM (extreme learning 

machine), a MARS (multivariate adaptive regression splines), a KNEA (kernel-based 

nonlinear Arps decline) vagy az RF (random forests) (Rahimikhoob, 2009; Abghari et al., 

2012; Keshtegar et al., 2016; Kisi et al., 2016; Wang et al., 2017; Behrooz et al., 2019; Wang 

et al., 2020). 

2.5. A globális klímaváltozás és a párolgás kapcsolata 

Az antropogén üvegházhatású gázok kibocsátásából eredő globális felmelegedés, a 

T változásai és annak változékonysága nagy figyelmet kapott az elmúlt néhány évtizedben 

(El Kenawy et al., 2019). Ezt nemcsak az olyan jelenségek mutatják, mint a gleccserek 

olvadása, a sarkvidéki tengeri jég visszavonulása, vagy a vegetációs időszak változása, a 

melegedést a világ több ezer időjárási állomásán végzett közvetlen T mérésekkel is 

dokumentálták (Hansen et al., 2010). A globális felszínhőmérséklet átlagosan körülbelül  
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0,7°C-ot emelkedett a 20. század második felében (Folland et al., 2001; Trenberth & Fasullo, 

2013; IPCC, 2013). A globális felmelegedéssel kapcsolatos párizsi diplomáciai tárgyalások 

során kitűzött célok elérésének mikéntje egyelőre még tisztázatlan. Azonban az nyilvánvaló, 

hogy a nemzeti államok által eddig bejelentett nemzeti kibocsátás csökkentési 

kötelezettségek nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy a globális felmelegedést legfeljebb 

2°C-ra (esetleg 1,5°C-ra) korlátozzák az iparosodás előtti szinthez képest (Feulner, 2019).  

Az T emelkedése mellett a hőmérsékleti szélsőségek intenzitásának és 

gyakoriságának növekedése várható (Evans, 2009; Lelieveld et al., 2016; Zittis et al., 2016; 

Michaelides et al., 2018; Li et al., 2019). A legtöbb természeti katasztrófa a globális 

felmelegedésnek tulajdonítható, a hőhullámok mellett aszályos időszakok és a rövid idő alatt 

lehulló nagy mennyiségű csapadék várhatóan növekedni fognak a jövőben (Ciais et al., 

2005; Patz et al., 2005; Hanemann et al., 2011; Seneviratne et al., 2014; Roldán et al., 2015; 

Martinez et al., 2018), de ezen jelenségek regionális eltéréseket fognak mutatni (Waggoner, 

1989; Balling & Idso, 1990; Groisman et al., 1999; IPCC, 2012; Hasanean, 2004; Orlandini 

et al., 2008; El Kenawy et al., 2013; Trnka et al., 2014; Saeed et al., 2014; Rohini et al., 

2016; Michaelides & Karacostas, 2018; Shi et al., 2018).  

Ha a globális felmelegedés eléri a 2°C-ot, akkor Európa legtöbb régiójában az T 

emelkedése mellett a szélsőséges időjárási események gyakoriságának további növekedése 

is várható (Folland et al., 1999; Vautard et al., 2014; Jacob et al., 2018; Kjellström et al, 

2018).  Például Moonen et al. (2000a) Pisa (Olaszország) 120 éves P mennyiség- és T 

adatsorából kimutatta, hogy az éves P 193 mm-rel csökkent, a Tmin 1,7°C-kal növekedett, a 

Tmax pedig 0,8°C-kal csökkent, a napi T ingása is nagyon meredeken (2,5°C-kal) csökkent. 

Továbbá ugyanitt végzett egyéb kutatások azt mutatták, hogy a rendkívül magas P-vel 

rendelkező évek száma csökkent, míg a rendkívül alacsony P-vel rendelkező évek száma 

nőtt (Mariotti et al., 2000; Moonen et al., 2000b). Később Moonen et al. (2002) leírta, hogy 

a P csökkenése ellenére az aszály kockázata nem növekszik ezen területeken, ez az E 

egyidejű csökkenésével magyarázható, amelyet a Tmin és Tmax aszimmetrikus tendenciái 

okoznak. Tehát az éjszakai Tmin emelkedése és a stabil vagy csökkenő nappali Tmax együtt 

csökkenti az ET-t (Moonen et al., 2002).  

Számos tanulmány dokumentálta, hogy a T-növekedés fokozza az E-t, bár a 

növekedés nagysága számos egyéb tényezőtől függ, például a VPD-től, a légköri 

vízgőztartalomtól, a vegetációs hatásoktól és az u-tól (Cohen et al., 1996; Arnell, 2002).  
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A globális felmelegedés hatását az E-re regionális szinten is vizsgálják világszerte, amely 

azt mutatja, hogy az E-nek csökkenő és növekvő tendenciái a világon egyidőben 

párhuzamosan megfigyelhetők (Jie et al., 2012). 

Növekvő E tendenciákról számoltak be Brazília északkeleti részén (Vicente & 

Rodrigues, 2004), valamint a Liaohe-deltájában északkelet Kínában (Ji & Zhou, 2011).  Xu 

(2001) elemezte a Kínában 20 éven át mért E adatokat, és arról számolt be, hogy a korábbi 

Ep rekordok növekvő tendenciát mutattak Kína száraz régiójában, míg a nedves régióban 

csökkenő tendenciák figyelhetők meg. Ausztráliában több állomáson az Ep növekvő 

tendenciáját (2,6–3,0 mm év-1) dokumentálták, bár általánosan csökkenő tendencia 

figyelhető meg a kontinensen (Roderick & Farquhar, 2004). Az Ep Izrael központi síkságánál 

is statisztikailag szignifikánsan növekvő tendenciát mutat (Cohen et al. 2002). Az 1971–

2000 közötti időszakban növekedett mind a PET, mind az Ep a Tibeti-fennsíkon, Közép-

Kínától Délkelet-Kínáig (Xu et al. 2005). Írországban 1963 és 2005 közötti nyolc vizsgált 

párolgásmérő „A” kád Ep értékei közül négy szignifikáns lineáris tendenciákat mutatott, 

három növekvő és egy csökkenő E-t, ezek a szignifikáns változások  

-0,1 és +0,1 % között változtak (Stanhill & Möller 2008). Wentz et al. (2007) szerint a 

globális E 12,6 ± 4,8 mm év-1-vel nőtt 10 évente, vagyis ez 1,3% ± 0,5%-os emelkedést 

jelent 1987. július és 2006. augusztus közötti időszakban. 

Számos megfigyelés azonban azt mutatta, hogy a mért E sok országban csökkent az 

elmúlt évtizedekben. Ilyen tendencia volt megfigyelhető Kanadában (Burn & Hesch, 2007), 

Venezuelában (Quintana-Gomez, 1997), Új-Zélandon (Roderick és Farquhar, 2005), 

Thaiföldön (Taichi et al., 2005; Limjirakan & Limsakul, 2012), Indiában (Jhaiharia et al., 

2009), Törökországban (Ozdogan & Salvucci, 2004), Puerto Ricoban (Harmsen et al., 2004) 

és a Tibeti-fennsíkon (Zhang et al., 2007). Asanuma & Kamimera (2004) Japánban 13 

állomáson 35 éven keresztül mért Ep-t vizsgálták az éghajlati, illetve hidrológiai rendszer 

hosszú távú trendjeivel együttesen. Megállapították, hogy az Ep csökkenő tendenciát 

mutatott a vizsgálati időszakban Japán nagy részén. 

Más tanulmányok is leírták, hogy Japán jelentős részén az Ep csökkenő tendenciája 

érvényesül, melyet valószínűleg az északi régió csökkenő sugárzásösszege okoz, míg a déli 

régióban a csökkenő VPD-vel társítható. Peterson et al. (1995) az Ep jelentős csökkenését 

írta le közép Ázsia kivételével az általa vizsgált összes területen (az Egyesült Államok 

nyugati részén és az Európára, Közép-Ázsiára és Szibériára felosztott volt Szovjetúnió 
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térségében). Golubev et al. (2001) az 1950-es évektől az 1990-es évek végéig vizsgálták az 

Ep alakulását, ahol pozitív és negatív tendenciát is kimutatott (például az Oroszország 

európai részének északi felén (5,8%) és Szibériában szignifikánsan csökkent (3%), míg 

Közép-Ázsia és Kazahsztán (0,2%), illetve Északkelet és Délkelet USA (0,8%) területén 

nem szignifikánsan nőtt a párolgás.  

Liu et al. (2004) dokumentálta, hogy a párolgásmérő kádakban mérhető Ep átlagosan 

29,3 mm év-1 sebességgel csökkentek Kína 85 meteorológiai állomásánál 1955–2000 között. 

Chattopadhyay & Hulme (1997) 19 megfigyelőállomás adatai alapján az E csökkenéséről 

számolt be Indiában, ahol két periódusban végeztek trendteszteket: egy 32 éves időszakot 

1961–1991 között és egy 15 éves időszakot az 1976–1990 között, valamint a négy évszakot, 

a telet, pre-monszunt, a monszunt és a poszt-monszun időszakot külön-külön vizsgálták. Az 

összes megfigyelő állomás negatív tendenciát mutatott a monszun és a poszt-monszun 

időszakokban, az indiai keleti parton lévő megfigyelő állomások pedig pozitív tendenciákat 

mutattak télen és a pre-monszun időszakban. Az Egyesült Királyságban 1885 és 1968 között 

vizsgált nyolc párolgásmérő kád Ep értékei közül öt statisztikailag szignifikáns lineáris 

tendenciákat mutatott, ezek közül három csökkent és kettő növekedett (-3,7 és  

+2,1 mm év-1 között).  

Jie et al. (2012) 10 meteorológiai állomás adatai alapján az Ep évenkénti csökkenő 

tendenciáját figyelte meg 1961 és 2010 között a Sárga folyó medencéjében, Kelet Kínában. 

A 10 meteorológiai állomás közül 7-nél statisztikailag is szignifikáns eredményt kaptak 

annak ellenére, hogy a hőmérséklet szignifikánsan nőtt 0,23°C-kal 10 évenként, azonban a 

napsütéses órák száma (-97,5 óra/10 év) és az u (-0,27 m s-1/10 év) jelentősen csökkent. 

További szerzők is az E csökkenéséről számoltak be Kína területén (Liu & Zheng, 2004; Liu 

et al., 2010; Liu et al., 2011; Shen et al., 2010; Yang & Yang, 2012, Wang et al., 2019b,c). 

Roderick & Farquhar (2004) megállapította, hogy az Ep Ausztráliában átlagosan 4,3 mm-rel 

csökkent 1970–2002 között, illetve 3,3 mm-rel 1975–2002 között. 

Ezek a tendenciák ellentétesek azzal a várakozással, hogy a globális felmelegedést 

az E növekedése kíséri, amelyet feltételezhetően a T emelkedésével kapcsolatosak (Fu et al., 

2009). Ohmura & Wild (2002) és Limjirakan & Limsakul (2012) leírták, hogy az Ep 

változását, illetve csökkenését nem kizárólag a T határozza meg. Sok tudós figyelmét 

felkeltette annak feltárása, hogy a meteorológiai tényezők hogy határozzák meg az E 

csökkenő tendenciáját (Roderick et al., 2007; Jhaiharia et al., 2009; Cong et al., 2009; Liu & 
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Xia, 2010; Limjirakan & Limsakul, 2012; McVicar et al., 2012). Xu (2001) összefüggéseket 

talált az éves Ep csökkenő tendenciája és az éves P összeg növekvő tendenciája között 

Japánban és Kínában. Brutsaert & Parlang (1998) a TET és a P növekedését mutatták ki.  

Peterson et al. (1995) és Roderick & Farquhar (2002) lerírták, hogy a megnövekedett 

felhőmennyiséghez és aeroszolokhoz kapcsolódó csökkenő napsugárzás okozhatta az Ep 

csökkenését. Az E sebességének csökkenése nem mindig egyezik meg a besugárzás 

csökkenő mértékével. Például az Ep csökkenő tendenciája és a csökkentett sugárzási 

tendencia közötti kapcsolat Kína nyolc éghajlati régiójában nem mutat pozitív korrelációt 

(Liu et al. 2004). A kínai Huang-Huai-Hai vízgyűjtő Ep tendenciájának tanulmányozása 

során Guo & Ren (2005) arra a következtetésre jutottak, hogy az Ep csökkenését elsősorban 

a gyengülő napsugárzás és a csökkenő napfénytartam okozta, ugyanakkor rámutatattak arra 

is, hogy a gyengülő u is fontos szerepet játszik a folyamatban. Habár az RH a felszín 

közelében állandónak mondható (Dai, 2006; Willett et al., 2008), néhány kutató mégis úgy 

véli, hogy az E csökkenő tendenciáját az egyes régiókban az RH növekedése okozza, mely 

együtt jár a gőznyomás-hiány csökkenésével (Brutsaert & Parlange, 1998; Lawrimore & 

Peterson, 2000; Ji & Zhou; 2011). Néhány tanulmány szerint az E csökkenése a felszíni u 

csökkenésének tulajdonítható (Rayner, 2007; Roderick et al., 2007; Limjirakan & Limsakul, 

2012; Yang & Yang, 2012; McVicar et al., 2012). Az IPCC (2014) alátámasztja azt a 

következtetést, hogy a kísérleti helyszínek vegetációjának változásai miatt bekövetkező, 

vagy a felszín érdességének változása miatti kisebb u változások szintén nagy szerepet 

játszhatnak az Ep adataiban kimutatható csökkenő tendenciákban (McCarthy et al., 2001).   



31 

3. Anyag és módszer 

3.1. A kísérlet leírása 

 A Pannon Egyetem Georgikon Karának Agrometeorológiai Kutatóállomásán (északi 

szélesség 46° 44', nyugati hosszúság 17°14', tengerszint feletti magasság 124 m) egy három 

kezelésből álló vizsgálatot állítottunk be, öt, egymást követő vegetációs időszakban (2014–

2018), az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 projekt keretében. A kísérlet során három „A” típusú 

párolgásmérő kádat állítottunk be a meteorológiai műszerkertben (12. ábra).  

 

12. ábra Az Agrometeorológiai Kutatóállomás észlelőkertje 

 Az „A” kádak köré dróthálót feszítettünk, így az állatok (főként madarak és kisebb 

emlősök) nem tudtak inni a kádak vízéből, melyek akár 7%-al is növelhetik a kádban mért 

párolgásértékeket (Gifford et al. 2005).  A mérést a meteorológiai gyakorlatnak megfelelően 

végeztük, mely során a kádban elhelyezett mérőhenger furatát csavarral megnyitottuk, majd 

a közlekedő edények törvényét követve a hengerbeli vízszint a kádban lévő szintben állt 

meg. A vízszint kiegyenlítődését követően a vízoszlop magasságának meghatározásához a 

furatot elzártuk, majd 0,1 mm beosztású üveg mérőhengerbe töltöttük a vizet. A mérés 
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befejeztével a kivett folyadékot a kádba visszatöltöttük. A napi Ep összeget a két egymást 

követő napon mért vízoszlop magasságok különbsége adta. A vizsgálatok során a napi P 

levonásával meghatároztuk a tényleges evapo(transzspi)rációt (hínár). A mérést reggel 7 

órakor, a szokásos megfigyelési időpontban végeztük. Az elpárolgott víz pótlására csapvizet 

használtunk, melyet 120 literes fehér tartályban tároltunk a mérőkertben, hogy a vízhiány 

utánpótlásánál ne a csapvíz hideg vizével, hanem egy „állott” vízzel történhessen az 

elpárolgott víz utánpótlása. 

   

13. ábra A párolgásmérő „A” kád kezelései jobbról balra: kontroll kezelés (Ac), iszappal 

borított aljzatú kád (Ai), hínárral betelepített kezelés (Ah) 

Egy kádat a meteorológiai gyakorlatnak megfelelően tiszta csapvízzel töltöttünk meg 

(13. ábra) (kontroll kezelés, Ac), a másik két kád fenekére Balatonból származó, homokból 

és iszapból álló üledéket tettünk kb. 0,002 m magasságban (iszap kezelés, Ai; Anda et al., 

2016, 2018a, b). Az egyik iszappal borított kádba a Balatonra jellemző, víz alá merülő, 

gyökerező hínárfajokat ültettünk (Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum és 

Najas marina ‒ hínár kezelés, Ah). 

Az „A” típusú párolgásmérő kádak együtthatóit (Ka), Ki-t és Kh-t, az Ac, illetve Ai és 

Ah kezelés mért párolgásértékeiből  származtattuk az alábbiak szerint: 

𝐾𝑖 =
𝐸𝑖 

𝐸𝑐 
 (3) 

𝐾ℎ =
𝐸ℎ

𝐸𝑐
 (4) 

 Ei az iszappal borított aljzatú kádban mért Ep (mm nap-1); 

 Eh a hínárral betelepített kádban mért Ep (mm nap-1); 

 Ec az „A” típusú párolgásmérő kádban mért Ep (mm nap-1). 

3.2. A vizsgálatba vont hínárfajok 

Napjainkban a Balaton olyan területét, mely hínárvegetáció számára alkalmas 

élőhely, legnagyobb részt két hínárfaj uralja (Bölöni et al., 2007). Balaton egyik fő hínárfaja 
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a Potemogeton perfoliatus (14. ábra), mely iszapos helyeken tenyészik legdúsabban. Télen 

gyöktörzse és kései törpehajtásai a víz mélyén telelnek át. Májusban indul erőteljes 

fejlődésnek. Ősszel a korhadó szár néhol már szeptemberben lefekszik. A hosszú hajtásokat 

az őszi viharok letéphetik, és vagy partra vetik, vagy az ágak apró darabokra töredeznek 

(Virág, 1998; Entz & Sebestyén, 1940, 1942; Borbás, 1900).  

 

14. ábra Potemogeton perfoliatus (kép forrása: https://www.verspreidingsatlas.nl/0999) 

Balatonban másik fő hínár a Myriophyllum spictatum (15. ábra), melynek bokrai 

kitelelnek, a jég elvonultával láthatóvá álnak. Az áttelelő bokrok többnyire csupaszok, mivel 

télen lelegelik a halak (Virág, 1998; Entz & Sebestyén, 1940, 1942; Borbás, 1900). A 

„nyíltvízi hinarasok nem konstans képződmények”, a környezeti viszonyok évi változásával 

megjelenésük és elterjedésük is változhat (Tóth, 1972). A növények a Balaton északi partján 

legfeljebb 2,5–2,6 m mélységig, a déli partjától pedig 1–1,3 m mélységig képesek növekedni 

(Istvánovics et al., 2008; Juhász, 1981, Vári, 2012).  

 

15. ábra Myriophyllum spictatum (kép forrása: 

https://www.chesapeakebay.net/S=0/fieldguide/critter/eurasian_watermilfoil) 



34 

A Najas marina (16. ábra) és a Ceratophyllum demersum szintén nagy mennyiségben 

fordulnak elő, főleg az iszaposabb részeken (Vári, 2012). E két utóbbi hínárfaj közül, csak a 

Najas marina alámerülő gyökerező hínár, ezért a továbbiakban csak három fajjal, a 

Potemogeton perfoliatussal, a Myriophyllum spictatummal és Najas marinaval 

foglalkozunk.  

 

16. ábra Najas marina (kép forrása: https://alchetron.com/Najas-marina) 

A Najas marina egyéves faj, az egész világon elterjedt, azonban különösen a 

melegebb szubtrópusi és a mérsékelt régiókban (Casper & Krausch, 1980). Handley & Davy 

(2005) megállapításai szerint a magvak csírázása április végétől legalább 15°C 

hőmérsékleten kezdődik Angliában. Van Viersen (1982) tanulmányában leírta, hogy a Najas 

marina anaerob körülmények között csírázik a legjobban, viszonylag magas hőmérsékleten 

(24°C). Tehát ennek a fajnak valamivel magasabb hőmérsékleti igénye van, mint a korábban 

említett két alámerülő gyökerező hínárfajnak (Handley & Davy, 2005; Van Viersen, 1982). 

A hínárnövények begyűjtése azok megjelenésekor 1 m2 felületen történt, 10 

ismétlésben. A kísérlet kezdetekor csupán két faj, a Potamogeton perfoliatus és a 

Myriophyllum spicatum volt jelen, a Najas marina hajtásai az iszappal kerültek a kádakba, 

ahol a vegetációs időszak során fejlődtek ki. Az 1 m2-en található hínár átlagos friss tömege 

– mely a vizsgálatok során az „A” kádba beültetésre került – a 17. ábrán látható. A vizsgálati 

időszakok végén a kádakban minden évben 7,7–13,4%-os hínártömeg-gyarapodás történt. 
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17. ábra Az 1 m2-en található hínár friss tömege (kg) a Balatonban a vizsgálati időszakok 

kezdetén 

3.3. A vizsgálati időszakok hosszúságának alakulása 

A vizsgálati időszakok kezdetét, illetve végét a 18. ábra mutatja be. A vizsgálat 

kezdetét minden évben a hínár megjelenése szabta meg, mely általában május végére-június 

elejére esett. Megfigyeléseinkhez hasonlóan Stan et al. (2016) leírta, hogy a vízi vegetáció 

megjelenése május végére esett a Caldarusani-tóban, Romániában. A vizsgálati időszak 

hosszát a kádakba ültetett hínár tenyészidőszak hosszúsága határozta meg, a vizsgálat végét 

minden évben a növényzet pusztulása jelentette. 
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18. ábra A vizsgálati időszakok hosszúsága 2014–2018 között 

A makrofiták 2014-ben jóval később jelentek meg, mint a többi vizsgálati 

időszakban, ennek oka a víz átlátszóságának csökkenése volt, amelyet az időjárási viszonyok 

(u, nagy P mennyiség) befolyásoltak (Anda et al., 2016). Mivel a Balaton vize sekély, az 

erős u felkeveri a tó üledékét, ezáltal romlik a víz átlátszósága. A tavasszal uralkodó időjárási 

viszonyok főszerepet játszanak az alámerülő hínárfajok megjelenésében, ugyanis az erősen 

és tartósan hullámzó víz kitépi és eltöri a növényt (Virág 1997, Borbás, 1900).  

A víz jó átlátszósága kulcsfontosságú tényező, mivel annak csökkenése korlátozza a 

napfény behatolását a tó vízébe, ezáltal akadályozva a víz alatti makrofiták megfelelő 

fejlődését (Chambers & Kalff, 1985; Janse et al., 2010). Jó átlátszóság esetén Tóth & 

Herodek (2002) a hínárnövények fotoszintézis-kompenzációs pontját maximum 2,2 m 

mélységben határozta meg, a Balaton esetében. Scheffer (1998) arra a következtetésre jutott, 

hogy az üledékekből származó tápanyagok túlsúlya egy tó vízminőségére nagy hatással van, 

ez is oka lehet a zavaros állapotnak.  

Az u mellett a 2014-es év tavaszi időszakában hullott nagy mennyiségű P miatt a 

Balaton vízgyűjtőjéről nagyobb mennyiségű hozzáfolyás történt, ami tovább nehezítette a 

víz alatti vegetáció megfelelő fejlődését. A hullámhatás továbbá korlátozhatta a hínár 

elterjedését (Istvánovics et al., 2008). 
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3.4. A meteorológiai elemek mérése 

 A meteorológiai változókat az Agormeteorológiai Kutatóállomáson elhelyezett 

QLC-50 (Vaisala, Helsinki, Finnország) klímaállomás adatai alapján rögzítettük (19. ábra), 

mely az Országos Meteorológiai Szolgálat megfigyelőhálózatának része. Az állomás CM-3 

piranométerrel (Kipp & Zonen Corp., Delft, Hollandia) is fel van szerelve. A piranométer 

magassága kb. 8 m-rel a felszín felett van, mely értékeket az Rn becsléséhez használtunk. 

 
19. ábra Az Agrometeorológiai kutatóállomáson elhelyezett QLC-50 automata mérőállomás 

A kombinált Ta- és RH-érzékelők a meteorológiai gyakorlatnak megfelelően 2 m-rel 

a talajszint felett vannak elhelyezve. A Ta, az RH, az u és a globálsugárzás adatokat az 

állomás 2 másodpercenként gyűjti, és a 10 perces átlagot rögzít. A szélmérő 10,5 m-rel a 

földfelszín felett helyezkedik el. A P mérése billenőcsészés csapadékmérővel történik. A 

WMO (1989) 30 évet határozott meg elegendő időtartamként az éghajlat elemzéséhez és 

előrejelzéséhez, így a dolgozatban az 1981–2010-es klímanormálhoz hasonlítjuk 

eredményeinket. 
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Az Ep-t jelentős mértékben befolyásoló VPD az es [kPa] és az ea [kPa] 

különbségeként adható meg (Allen et al, 1998): 

𝑉𝑃𝐷 =  𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 (5) 

𝑒𝑠 =
0,6108×𝑒𝑥𝑝  [

17,27× 𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑇𝑚𝑎𝑥+237,3

]+0,6108×𝑒𝑥𝑝 [
17,27× 𝑇𝑚𝑖𝑛
𝑇𝑚𝑖𝑛+237,3

]

2
 (6) 

𝑒𝑎 =
𝑇𝑚𝑎𝑥×

𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛
100

+𝑇𝑚𝑖𝑛×
𝑅𝐻𝑚𝑎𝑥

100

2
 (7) 

ahol RHmin a relatív páratartalom napi minimuma (%) és RHmax a relatív páratartalom 

napi maximuma (%). 

Egy felület által visszavert sugárzás mennyiségének a beeső sugárzás mennyiségéhez 

viszonyított arányát albedónak (α) nevezzük (Oke, 1992). A sugárzást és a különböző 

kádkezelések α-ját CMA11 albedométerrel határoztuk meg (Kipp & Zonen Corp., Delft, 

Hollandia) (20. ábra), melyet körülbelül 0,2–0,25 m magasságban helyeztük el az „A” kád 

vízfelülete felett (Lim et al., 2013). A kádak közötti területen körülbelül 0,25 m magasságban 

BOREAS BWS/s-06 típusú szélmérőt (20. ábra) is elhelyzetünk. 

A vízhőmérséklet (Tw) méréséhez DeltaOHM HD-226-1 típusú adatgyűjtőket 

használtunk, mely 10 percenként rögzített adataiból órás és napi Tw átlagokat képeztünk. 

 

20. ábra Az „A” kád felett elhelyezett Kipp & Zonen CMA 11 albedométer és a kádak szintjén 

elhelyezett szélmérő 
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3.5. A referencia párolgások számítása 

A növényi referencia evapotranszspirációt, ET0-t (mm nap-1) a FAO-56 (Penman-

Monteith) egyenlet segítségével számítottuk (Monteith, 1965; Penman, 1948):  

𝐸𝑇0 =
0,408∆(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾

900

𝑇𝑎+273
𝑢(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆+𝛾(1+0,34𝑢)
 (8) 

ahol az Rn nettó sugárzás (MJ m-2 nap-1), G a talaj hőfluxusa (MJ m-2 nap-1), Ta 2 m 

magasságban (°C), u szélsebesség 10,5 m magasságban (m s-1), es a telítési gőznyomás (kPa), 

ea a tényleges gőznyomás (kPa), Δ a gőznyomás telítési görbe meredeksége (kPa °C-1), 0,408 

konverziós faktor. Az Rn-t a globálsugárzásból számítottuk (Allen et al., 2005). Az albedóra 

(α) 0,23-as fix értéket alkalmaztuk (Allen et al., 1998). 

A víztest napi referenciapárolgását, E0-t [mm nap-1] a Shuttleworth formula 

(Shuttleworth, 1992) alapján számoltuk: 

𝐸0 =
𝑒𝑠𝑅𝑛+𝛾∗6,43(1+0,536∗𝑢2)𝑉𝑃𝐷

𝐿𝐸(𝛥+𝛾)
 (9) 

ahol u2 a szélsebesség (m s-1) 2 m magasságban, VPD a telítési hiány (kPa), LE a látenshő 

(MJ kg-1), γ a pszichrometriai állandó (kPa °C-1). 

3.6. A kádak hőmérlege 

Az „A” típusú párolgásmérő kád hőmérlege a következőképpen írható le: 

𝑅𝑛 =  𝐿𝐸 + 𝐻 + ∆𝑄

∆𝑡
+ 𝐺  (10) 

G-t elhanyagoltunk, ugyanis a kád a talajszint felett, farácson helyezkedik el. 

Valamennyi hőfluxust W m-2 nap-1 mértékegységben fejeztünk ki (Grace, 1983).  

Vizsgálatunkban a H, mint maradék kifejezés nem csak a szenzibilis hőfluxust 

tartalmazza, hanem minden más véletlen hibát is, ezért annak elnevezése a továbbiakban H’.  

Lim et al. (2013) úgy találták, hogy a kád falának rövid és hosszú hullámú sugárzása nincs 

hatással a H mértékére. 

3.6.1. A nettó sugárzás számítása 

Az Rn (MJ m-2 nap-1) a következőképp határozható meg: 

𝑅𝑛 = 𝑅𝑛𝑠 − 𝑅𝑛𝑙 (11) 

Az Rns, nettó rövidhullámú sugárzás (MJ m-2 nap-1) a következőképpen adható meg: 
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𝑅𝑛𝑠 = (1 − 𝛼)𝑅𝑆 (12) 

ahol α a különböző kezelésekhez tartozó (mért) albedó. 

Az Rnl értékét (MJ m-2 nap-1) Allen et al. (1998) alapján számítottuk: 

𝑅𝑛𝑙 = 𝜎[𝑇𝑎](0,34 − 0,14√𝑒𝑎)(1,35
𝑅𝑆

𝑅𝑆𝑂
− 0,35) (13) 

ahol a(z) 

 σ a Stefan-Boltzmann állandó (4,903 10-9 MJ K-4 m-2 nap-1); 

 RS/RSO relatív rövidhullámú sugárzás (legfeljebb ≤ 1,0); 

 RSO a tiszta égbolt számított sugárzása (MJ m-2 nap-1). 

Az RSO (MJ m-2 nap-1) számítása a következő: 

𝑅𝑆𝑂 = (0,75 + 2 × 10−5𝑍)𝑅𝑎 (14) 

 Z az állomás tengerszint feletti magassága (m); 

 Ra az extraterresztriális sugárzás (MJ m-2 nap-1), melyet a következőképpen 

számítottuk: 

𝑅𝑎 =  
24 (60)

𝜋
𝐺𝑆𝐶𝑑𝑟[𝜔𝑆 sin 𝜑 sin 𝛿 + cos 𝜑 cos 𝛿 sin 𝜔𝑆] (15) 

ahol a(z) 

 GSC szoláris állandó (0,0820 MJ m-2 perc-1 (Allen et al., 1998)); 

 dr inverz relatív Föld-Nap távolság; 

 δ a szoláris deklináció (rad); 

 ωs a napnyugta-óraszög (rad); 

  φ a szélesség (rad); Keszthelyen = 0,81. 

Az egyenlet hiányzó tagjai a következők: 

𝑑𝑟 = 1 + 0,0033 cos (
2𝜋

365
𝐽) (16) 

𝛿 = 0,409 sin (
2𝜋

365
𝐽 − 1,39) (17) 

ahol J az év napjainak január 1. és december 31. között (365 vagy 366). 

A napnyugta-óraszög az alábbiak szerint adható meg: 

𝜔𝑆 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠[− tan(𝜑) tan (𝛿)] (18) 
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3.6.2. A látens hőfluxus számítása 

A LE számítási módja:  

𝐿𝐸 = 2,45 × 𝐸𝑝 (19) 

ahol a(z) 

 2,45 az átszámítási tényező (2,45 MJ energia szükséges 1 kg vagy 0,001 m3 víz 

párolgásához), (MJ m-2 nap-1); 

 Ep a napi párolgása (mm nap-1). 

3.6.3. A szenzibilis hőfluxus számítása 

A vizsgálatban a H-t H’-nek neveztük el, mivel ez a tag tartalmazhat más, a kád 

falánál figyelmen kívül hagyott energiát. H’-t az alábbiak szerint számítottuk: 

𝐻′ = 𝑅𝑛 − 𝐿𝐸 −
∆𝑄

∆𝑡
 (20) 

3.6.4. A hőtározás számítása 

A ΔQ napi növekedését a következőképpen számítottuk ki: 

𝛥𝑄 =  𝐶𝑤𝜌𝑤ℎ𝑚
𝛥𝑇𝑤

𝛥𝑡
 (21) 

 ahol 

 Cw a víz fajhője (J kg-1 K-1); 

 hw a vízszint magassága (m) (kb. 0,2 m a kádakban); 

 ΔTw az vízhőmérséklet növekedése (K); 

 t az idő (s). 

A Cw-t a Tw függvényében számított egyenlettel, Lim et al. (2013) után adjuk meg: 

𝐶𝑤 = 4217.4 − 3.3896(𝑇𝑤 − 273.15) + 0.0992(𝑇𝑤 − 273.15)2 − 0.001(𝑇𝑤 − 273.15)3 (22) 

A vízhőmérséklet mérését 10 perces intervallumokban rögzítettük és Cw, illetve ΔQ 

értékeket óránként és napi bontásban számítottuk ki. 

3.7. Az adatok feldolgozása 

 Az adatok (párolgás és meteorológiai elemek) normál eloszlás vizsgálatát Shapiro-

Wilk teszttel végeztük (SPSS 17.0; IBM Corp., New York, USA), mely az egyik 

széleskörben alkalmazott próba a normalitás tesztelésére, továbbá a többi próbával 
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összevetve a Shapiro-Wilk próba általában a legerősebbnek bizonyul (Thode, 2002). A 

dolgozatban felhasznált adatok normál eloszlást mutattak, így Pearson korrelációt, kétutas 

variancia analízist (ANOVA) és lineáris regressziós vizsgálatokat is el tudtunk végezni. 

A napi párolgásadatok összehasonlítását Student-féle t-próbával vizsgáltuk 

(szignifikancia szint 5%, p<0,05). Az éghajlati változókat hosszú távú átlagukkal 

(klímanormál, 1981–2010, a keszthelyi Agrometeorológiai Kutatóállomás adatai alapján) 

hasonlítottuk össze. A meteorológiai elemek („A” kád, Rn, Ta, Tmax, Tmin, Tw, VPD, RH, u, 

P) párolgásra gyakorolt hatását Pearson-féle korreláció segítségével elemeztük (SPSS 17.0; 

IBM Corp., New York, USA). 

 A Pearson-féle korreláció szórásfüggetlen, a korrelációs együttható (R) -1 és 1 

közötti értéket vehet fel. Ez a módszer csak lineáris sztochasztikus kapcsolat fennállása 

esetén alkalmazható. A kapcsolat erősségét az jelzi, ha a korrelációs együttható abszolút 

értéke az 1-hez közelít, azaz minél kisebb az R értéke, annál lazább a kapcsolat. A korreláció 

előjele lehet pozitív (a pontok egy növekvő egyenes mentén helyezkednek el), illetve negatív 

(a pontok egy csökkenő egyenes mentén helyezkednek el). A korrelációs együtthatóhoz 

tartozó hipotézisvizsgálat nullhipotézise, hogy a sokaságra vonatkozó korrelációs együttható 

0. A vizsgálat során eredményül kapott p érték azt jelöli, hogyha a sokasági korreláció nulla 

(tehát ha a nullhipotézis igaz), akkor milyen valószínűséggel kaphatunk a mintában a nullától 

legalább ennyire eltérő korrelációt. 

Az évjárat és az iszap, illetve hínár kezelések párolgásra gyakorolt hatásának 

kimutatására, valamint a mért párolgás és számított referencia párolgások összehasonlításra 

kétutas varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztunk (SPSS 17.0; IBM Corp., New York, 

USA). A párosított t-próba csak párok összehasonlítására alkalmazható, míg az ANOVA 

esetében több csoport átlaga is összehasonlítható, amennyiben azok normál eloszlásúak. Az 

egyutas ANOVA minden tényező hatását külön-külön veszi figyelembe. A kétutas ANOVA 

eredményei megmutatják a főhatást (esetünkben a kezelés, illetve az évjárat hatását) és az 

egyes hatások interakcióját is, ahol az összes tényezőt egyszerre veszi figyelembe. Az 

ANOVA megmondhatja, hogy az egyes hatások összességében szignifikánsak-e, de nem 

képes megmutatni, hol vannak ezek a különbségek. Erre a Tukey HSD post-hoc teszt 

alkalmas, mely alapesetben egyforma mintanagyságú csoportok átlagainak különbségét 

tudja tesztelni. 
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A vizsgálati időszakok  Ep-jét az Ai és Ah kezelések esetében a könnyen hozzáférhető 

meteorológiai elemek bevonásával létrehozott regressziós egyenletekkel becsültük 

(többszörös lineáris regresszió). A lineáris regresszió (SPSS 17.0; IBM Corp., New York, 

USA) egy függő változó és egy (vagy több) független változváltozó közötti kapcsolat 

modellezésére alkalmas. Az eredmény egy lineáris regressziós egyenlet, amely 

felhasználható az adatokra vonatkozó előrejelzések készítéséhez. A regressziós egyenlet 

legegyszerűbb formáját egy függő és egy független változóval az y=b×x+c képlet határozza 

meg.  
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4. Eredmények és következtetések 

4.1. Az időjárás alakulása a vizsgálati években 

4.1.1. Léghőmérséklet 

A vizsgálati évek havi átlaghőmérsékleteinek eltéréseit a klímanormáltól (1981–

2010) a 21. ábra mutatja. A 2014-es évben két hónap (május és augusztus) kivételével az 

összes hónap melegebb volt a sokéves átlagnál. A legnagyobb pozitív anomáliát január, 

február, március és november hónapokban láthatjuk. A 2014-es év Ta-ja 1,3°C-kal haladta 

meg a klímanormált, azonban a tenyészidőszak során (május–szeptember) a tenyészidőszak 

Ta-ja 0,5°C-kal alacsonyabban alakult a sokéves átlaghoz képest.  

A 2015-ös évben az év nagy része melegnek bizonyult, három hónap kivételével az 

összes hónap jelentősen melegebb volt a megszokottnál. A legnagyobb eltérések januárban 

és a nyári hónapokban jelentkeztek, az évi átlag 0,9°C-kal magasabbnak adódott a 

klímanormálnál. Ez év tenyészidőszakát hosszantartó hőhullámok és hőségriasztások 

jellemezték, a nyár Ta-ja 1,4°C-kal magasabb volt a sokévi átlagnál. 

 

21. ábra A vizsgálati időszak (2014–2018) havi átlagos léghőmérséklet (Ta) eltérései a 

klímanormáltól (1981–2010) 

2016-ban két hónap kivételével mindegyik hónap melegebb volt az átlagnál. A 

legnagyobb pozitív anomália februárban jelentkezett, a havi átlag 4,5°C-kal magasabbnak 
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adódott a normálnál. A tenyészidőszak Ta-ja 0,5°C-kal volt magasabb az 1981–2010-es 

átlaghoz képest. 

2017-ben az évi Ta 0,8°C-kal haladta meg az 1981‒2010-es éghajlati normálértéket. 

Ebben az évben csupán 3 hónapban volt alacsonyabb a havi Ta, a január kiugróan hűvösnek 

bizonyult, 3,9 °C-kal maradt el az erre a hónapra jellemző sokéves átlagtól. A tenyészidőszak 

1,1°C-kal volt melegebb. 

 2018-ban csupán két hónapban volt alacsonyabb a Ta (február, március) a 

klímanormálhoz képest. A legmelegebb hónapok az április (+4,3°C) és január voltak (+4°C). 

A tenyészidőszak 1,6 °C-kal volt melegebb az 1981–2010 átlagához képest. 

A Keszthelyi Agrometeorológiai Kutatóállomás adatai alapján a vizsgálati időszak 5 

évében melegedő tendencia figyelhető meg a Keszthelyi-öbölben, az 1981–2010-es éghajlati 

normálhoz képest. A globális felszíni átlaghőmérséklet adatokra illesztett lineáris trend 

0,85°C-os (0,65–1,06°C) emelkedést mutatott az 1880–2012 közötti időszakban. (Stocker et 

al., 2013). O’Reilly et al. (2015) azt találták, hogy az általuk vizsgált tó átlagos felszíni Tw-

je a nyári időszakban 0,34°C-kal emelkedett évtizedenként 1985 és 2009 között, követve a 

T változás globális tendenciáit. Bár a melegedés a 2002–2013 közötti időszakban stagnált, a 

2014-es évtől még nagyobb ütemben folytatódik (NOAA, 2016), a globális T 1990–2100 

között valószínűleg 1,1–6,4°C-kal emelkedik (IPCC, 2007). Ez a melegedési tendencia 

némiképp mérsékeltebb volt az IPCC 2013-as jelentésében (0,5–4,8°C). Bartholy & 

Pongrácz (2019) szerint a globális tendenciákhoz hasonlóan várhatóan folytatódik a 

regionális melegedés a Kárpát-medencében is. Egyes éghajlati modell szimulációk alapján 

a Kárpát-medence T-je 2021–2050-re 1,5°C-kal, 2071–2100-ra 3,5°C-kal várhatóan 

magasabb lesz (Szabó et al., 2011).  

A szélsőséges események nagyobb hatást gyakorolhatnak az éghajlattal szorosabb 

kapcsolatban álló ágazatokra, például a mezőgazdaságra, a vízgazdálkodásra, az élelmiszer-

biztonságra, az erdőgazdálkodásra és a turizmusra (Hlásny et al, 2014). A Ta mellett a napi 

hőmérsékleti szélsőértékek (Tmax és Tmin) is egyre nagyobb változékonyságot mutatnak, a 

jövőben a szélsőséges időjárási események növekedése várható a Kárpát-medencében 

(Bartholy et al., 2019). 
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22. A vizsgálati évek (2014–2018) és a klímanormál (1981–2010) napi maximum (Tmax) és a 

minimum (Tmin) hőmérsékleteinek alakulása a vizsgálati időszakokban (május–szeptember) 

A 22. ábrán látható, hogy a maximum hőmérséklet 2,6-6,7%-os emelkedést mutat a 

Keszthelyen mért adatok alapján, a 2014-es időszakot leszámítva. A minimum hőmérséklet 

minden évben kb. 0,3°C-kal volt magasabb a vizsgálati években, azonban 2018-ban  

1,6°C-kal haladta meg a klímanormált. A Tmax átlaga 2014-ben volt a legalacsonyabb 

(23,6°C), míg 2018-ban a legmagasabb (26,3°C). A Tmin esetében szintén 2014-ben volt a 

legalacsonyabb (12,5°C), míg 2018-ban legmagasabb (14,4°C), azonban az adatok szórása 

2017-ben volt a nagyobb.  

A szakirodalomban sok információ található a Tmax éa a Tmin változásairól, azonban 

ezek területi eltéréseket mutathatnak. Ruíz-Álvarez et al. (2016) jelentős változásokat talált 

a Tmax-ban és Tmin-ben, Mexikó területén, eredményeik szerint ezek a változások okozzák az 

E növekedését ebben a régióban. Jhajharia & Singh (2011) kutatásai azt mutatják, hogy az 

E-növekedés egyik fő oka a Tmax növekedése és a Tmin csökkenése. El Kenawy et al. (2019) 

kutatásai szerint Egyiptomban a Tmax-ot erősebb növekedés jellemzi, mint a Tmin-t. Ezt a 

tendenciát több régióban is megfigyelték, úgymint Olaszországban (Brunetti et al., 2006), 

Spanyolországban (El Kenawy et al., 2012), Dél-Afrikában (Kruger & Shongwe, 2004) és a 

Brit-szigeteken (Horton, 1995). Vose et al. (2005) globális szinten számolt be a Tmax 

emelkedéséről az 1979–2004 közötti időszakban. 

Több más tanulmány is beszámolt arról, hogy a Tmin szinte mindenhol emelkedett, 

továbbá a Tmax és a Ta emelkedését Észak- és Közép-Európában, Oroszország területén, 
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Kanadában (Bootsma, 1994), valamint Ausztráliában és Új-Zélandon (Plummer et al., 1999) 

is leírták. Folland et al. (1999) a globális felmelegedést aszimmetrikus melegedésnek 

nevezte, miszerint az éjszakai Tmin emelkedik, a nappali Tmax-ot csökkenő vagy stagnáló 

tendencia jellemzi. Továbbá többen leírták, hogy ez az aszimmetrikus felmelegedés olyan 

éghajlatra jellemző, amelyet fokozott felhősödés jellemez (Balling & Idso, 1990; Moot et 

al., 1996). 

4.1.2. Csapadék 

A 23. ábrán a vizsgálati évek havi P összegeinek eltérései láthatóak a 

klímanormálhoz képest (1981–2010). A 2014-es év P összege 37,8%-kal volt magasabb az 

1981−2010-es átlagnál. Öt hónapban a normálnál kissé kevesebb P hullott (november, 

december, január, március, június), négy hónap pedig jelentős P többlettel telt. A 

tenyészidőszak során (május-szeptember) 219,1 mm-el hullott több P a 77 db csapadékos 

napon a klímanormálhoz képest.  

A 2015-ös évi P összeg 590,7 mm, mely az 1981−2010-es átlag 92,8%-a. 

Kiemelkedően csapadékosnak számít a májusi és októberi hónap, öt hónap azonban a 

megszokottnál jelentősen szárazabb volt ebben évben (november, december, március, 

április, június). A tenyészidőszak során összességében 49 csapadékos nap volt, ekkor 20,7 

mm-rel kevesebb P hullott a sokéves átlaghoz viszonyítva. 

 

23. ábra A vizsgálati időszak (2014–2018) havi csapadékösszegeinek eltérései a 

klímanormáltól (1981–2010) 
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 Az évi P összeg 2016-ban 142,5 mm-rel magasabb volt a klímanormálhoz képest. A 

legtöbb hónap (március, április, szeptember és december kivételével) az átlagosnál 

csapadékosabb volt. Kiemelkedő a februári hónap P mennyisége, ahol a hónapra jellemző 

sokévi P összeg csaknem négyszeresét mértük. Figyelemre méltó a július is, 2016-ban ebben 

a hónapban az átlagos P mennyiség 198,8%-a hullott le. A tenyészidőszakban 74,9 mm-el 

több volt a P az átlaghoz képest, mely 57 nap alatt hullott. 

 2017-ben a szeptember jelentős csapadéktöbblettel telt, 78,3 mm-rel hullott több P 

az ebben a hónapban a sokéves átlaghoz képest. A tavaszi és nyári hónapok igen száraznak 

bizonyultak, minden hónapban kevesebb P hullott, mint a klímanormál. Az évi P összeg 

csupán 3 mm-rel maradt el a sokévi átlagtól. A tenyészidőszakban – amennyiben a jelentős 

csapadéktöbbletet hozó szeptembert nem vesszük figyelembe – 89,8 mm-rel hullott 

kevesebb P az erre az időszakra jellemző átlagértékhez képest (csapadékos napok száma: 

59). 

 2018-ban 80,5 mm-rel több P hullott a sokévi átlaghoz képest, a legtöbb P március 

és szeptember hónapokban volt. Öt hónapban a megszokottnál jelentősen kevesebb P-ot 

detektáltunk (október-január, április). A tenyészidőszak során 126,3 mm-rel több P-ot 

mértünk a klímanormálhoz képest, összesen 51 csapadékos napon. 

A vizsgálati időszakok közül 2014, 2016 és 2018 P többlettel, míg 2015 és 2017 

kevesebb P hiánnyal telt. Az adatok alapján az is megállapítható, hogy összességében a 

november, december, január és március hónapok mind az öt vizsgálati évben kevesebb P 

összeggel gazdálkodtak, mint a sokéves átlag. 

Kürzselyi et al. (2011) kutatásai szerint 2071–2100-ban a június és a november 

hónapok, melyek a múltban két P maximumot mutattak, a többi hónaphoz hasonló 

mennyiségű P-ot produkálnak majd a Kárpát-medencében. A 2021–2050-es és a 2071–

2100-as időszakban a novemberi hónapok lehetnek a legnagyobb P változékonysággal 

rendelkező hónapok. Továbbá néhány hónapban, elsősorban a téli hónapokban (január, 

február, október) várhatóan csökken a P mennyisége (Nováky, 2011).  

Az elmúlt években a világ számos helyén dokumentáltak az éghajlatváltozás miatti 

megváltozott P viszonyokat. Növekvő tendenciákról számoltak be Argentínában (Viglizzo 

et al., 1995), Ausztráliában és Új-Zélandon (Suppiah & Hennessy, 1998; Plummer et al., 

1999). A P mennyiségének csökkenését Oroszország területén (Gruza et al., 1999), 



49 

Törökországban (Türkes, 1996, 1998), Afrikában (Hess et al., 1995; Mason, 1996) és 

Kínában (Zhai et al., 1999) írták le. Egy korábbi tanulmány 19 észak- és közép-európai 

meteorológiai állomás adatai alapján nem talált változást a P szélsőségeiben (Heino et al., 

1999). Bartholy & Pongrácz (2019) szerint az átlagos éves P összegek valószínűleg nem 

változnak jelentősen az elkövetkező évtizedekben a Kárpát-medencében, azonban a nyár 

várhatóan szárazabb lesz, különösen a 21. század végére, amikor mintegy 20% átlagos P 

mennyiség csökkenés várható. Ezen kívül a téli időszakban az 1961–1990-es referencia-

időszakhoz képest mintegy 20% átlagos P növekedést mutattak ki modellszimulációjukkal 

a Kárpát-medencére. A P előrejelzések több bizonytalanságot tartalmaznak a különböző 

modellek, valamint a hidrológiai ciklus nagy térbeli és időbeli változékonysága miatt 

(Bartholy & Pongrácz, 2019). 

4.1.3. Szél 

A vizsgálati időszakok u viszonyait a 24. ábra mutatja. Az 5 mérési évben 2014-ben 

mértük átlagosan a legnagyobb szelet (2,1 m s-1), míg 2016-ban a legkisebbet (1,8 m s-1).   

 

24. ábra A napi szélsebesség (u) alakulása a vizsgálati időszakokban (május-szeptember) 

Az évi átlagos u nem mutatott jelentős eltérést a vizsgálat 5 évében, 2014-ben és 

2017-ben 2,1 m s-1, 2015-ben, 2016-ban és 2018-ban 2,0 m s-1 évi átlagos u értékeket 

mértünk. A tenyészidőszak (május–szeptember) u viszonyai sem tértek el nagymértékben a 

vizsgálati időszakokban, 1,8–2,1 m s-1 közötti értékek jelentkeztek. A tenyészidőszak havi u 

viszonyait tekintve kiemelkedő a 2014-es év, ahol májusban kiemelkedően magas havi átlag 

u értékeket detektáltunk (3,1 m s-1; 2015-2018: 1,7–2,5 m s-1) és ebben az időszakban 

fordultak elő a legmagasabb napi átlagos u értékek is a többi vizsgálati évhez képest.  
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A szakirodalomban fellelhető publikációk többsége csökkenő szélsebesség-trendeket 

írnak le az északi féltekére a XX. század második felétől, főként a közepes földrajzi 

szélességeken. Péliné et al. (2015) 19 magyarországi állomás szélsebesség (1975–2012) és 

széllökés (1975–2013) adatait vizsgálva megállapította, hogy a legtöbb földfelszíni 

állomáson a szélparaméterek csökkenő tendenciája volt megfigyelhető, továbbá ezek 

mértéke áprilisban és novemberben a legnagyobb. Smits et al. (2005) szerint a mérsékelt és 

az erős szeles napok száma Hollandiában az 1962–2002 közötti időszakban 5–10%-kal esett 

vissza. Pirazzoli & Tomasin (2003) a Földközi-tenger középső térségében és az Adriai-

térségben az u aktivitásának 1951 és 1970 közötti csökkenését jelentették, mely 1970-től 

azonban növekedni kezdett. Schiesser et al. (1997) jelentős visszaesést írt le az Alpoktól 

északra fekvő téli viharok számában 1864 és 1994 között. Tuller (2004) szerint a Kanada 

nyugati partján fekvő négy állomás közül három esetében mutatta ki az átlagos éves és téli 

u csökkenését. Groisman et al. (2004) szerint az u enyhén csökkent az Egyesült Államokban 

1960 óta.  Ezzel magyarázzák az E csökkenését, mely a globális felmelegedésnek 

ellentmondani látszik. 

A globális átlagos u 0,7 m s-1-mal csökkent 1950-től 2000-ig, ami egybeesett az „A” 

kádban mért Ep és a számított ET globális szinten megfigyelt csökkenésével (McVicar et al., 

2012). Breslow és Sailor (2002) a GCM (Global Circulation Model, a térben zajló légköri 

mozgásokat leíró globális modellek) modelleket alkalmazva megállapították, hogy az u az 

elkövetkező 50 évben 1,0–3,2%-kal, majd a következő 100 évben 1,4–4,5% -kal csökken az 

Egyesült Államokban. A 21. században az u-ra vonatkozó éghajlatváltozási előrejelzések 

Észak-Európára pozitív, míg Dél-Európára negatív változást jeleznek (Vozila et al., 2019). 

4.1.4. Telítési hiány 

 Az RH-n kívül a párolgás szempontjából fontos mutató a VPD, melyet a párolgás 

mozgatóerejének is tekintenek (Anda et al., 2010). A 25. ábrán látható, hogy 2015-ben és 

2017-ben volt a legmagasabb a VPD, míg 2014-ben a legalacsonyabb, emellett a 2015-ös év 

tenyészidőszakában láthatóak a legmagasabb szórásértékek is. A 2016-os és 2018-as 

vizsgálati időszakok többnyire hasonlóan alakultak.  
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25. ábra A telítési hiány (VPD) 2014–2018 tenyészidőszakaiban 

 A szakirodalomban található, a VPD és klímaváltozás kapcsolatáról szóló 

vizsgálatok ellentmondásosak. Roderick & Farquhar (2002) kutatásaik során arra jutottak, 

hogy a VPD nem változott jelentős mértékben a 20. század második felében. Ezzel szemben 

Seager et al. (2015) munkáik során kimutatták, hogy a változó éghajlat mellett állandó VPD 

feltételezése nem egyeztethető össze, trendjeik az USA-ban térbeli és időbeli változást 

mutattak 1960-2013 között. Liu et al. (2004) kimutatták, hogy a VPD Kína nyolc régiójában 

vegyesen mutatott csökkenő és növekvő tendenciákat. Cohen et al. (2002) növekvő VPD 

tendenciát írtak le Izraelben. Hobbins et al. (2004) kimutatták, hogy a VPD csökkent az USA 

területének 75%-án: átlagosan 0,012 hPa év-1 csökkenést dokumentáltak, ami a vizsgált 42 

év esetén összesen 0,504 hPa, vagyis az átlag 10,1%-a. 

Az éghajlatváltozás miatt a jövőben előreláthatólag egyes területeken a magasabb 

nyári T, alacsonyabb nyári P összeg és a csökkenő abszolút légnedvességtartalom 

(Diffenbaugh et al., 2011) növelheti a VPD-t (Dessler & Sherwood, 2009; Willett et al., 

2007; Will et al., 2013). Zhang et al. (2015) a globális légköri nedvességtartalom általános 

növekedését (0,75 mm év-1) mutatta ki 1988-tól 2008-ig. GCMs modellek felhasználásával 

Smith et al. (2016) a VPD globális növekedését jelezték előre. A T-nek és ezáltal a tavak 

felszíni Tw-jének emelkedésével a tó felületén a gőznyomás gradiens is nőtt (Friedrich et al., 

2018), melynek mértéke 1985 és 2009 között a felmelegedő tavak esetében elérte a 15–20%-

ot. 
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4.2. Az albedó alakulása 

 Az öt vizsgálati időszakban az α értékei nem mutattak szignifikáns különbséget az 

egyes kezelések esetében, ezért azt egy modellnapon mért óránkénti adatsorral szemléltetjük 

(26. ábra). A 2014-es évet felhős napok jellemezték, emiatt bizonyos mértékű 

kiegyenlítettség figyelhető meg az albedó napi menetének alakulásában, melyet Oke (1992) 

írt le. A 2015-2018 vizsgálati időszakban a különböző kezelések napi átlagos α-ja 0,11–0,13 

(Ac), 0,09–0,11 (Ah) és 0,08–0,1 (Ai) között alakultak.  

 

26. ábra Az albedó (α) napi változása egy modellnapon, 2015-ben 

A természetes földfelszínen mért α általában 0,1 és 0,3 között változik (Oke, 1992). 

Az α a felület optikai jellemzőitől, a felület érdességétől (az u által keltett esetleges 

hullámoktól) és a napsugárzás beesési szögétől is függ. A víz felszínének α-ja jelentősen 

változik a napsugárzás beesési szögétől függően: nagy szögek esetén a víz a bejövő sugárzás 

több mint 95% -át képes elnyelni (α =0,03–0,1), míg alacsony szögek esetén a víz sokkal 

jobban tükröződik (α=0,1–0,95) (Oke, 1992).  

Lim et al. (2013) az „A” kád α-ját vizsgálva 0,02-es értéket állapított meg a kád 

vízfelületét tekintve, illetve 0,43-at a kád falára. Ezen eredmények súlyozott átlaga megfelel 

jelen vizsgálatban megállapított körülbelül 0,12-es α értéknek az Ac esetében. Chu et al. 

(2016) 8:00 és 16:00 között vizsgálta az „A” kád α-ját és 0,19-es értéket írt le. Rotstayn et 

al. (2006) és Roderick et al. (2007) vizsgálataiban α=0,14 értéket publikált. Az Ai és az Ah 

kezelések alacsonyabb α-ja ezen kezelések magasabb hőtározás forrása lehet, amely a kezelt 

kádak megnövekedett Ep értékeit eredményezte az Ac-hez viszonyítva (Anda et al., 2016; 

Anda et al., 2018). 
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4.3. A vízhőmérséklet alakulása 

 A kádakban mért Tw értékeit a 27. ábrán szemléltetjük. Látható, hogy minden 

vizsgálati periódusban az Ai Tw-je meghaladta a másik két kád-kezelés vízhőmérsékletét. Az 

eltérések az Ac és az Ai, valamint az Ac és Ah esetében egyik évben sem szignifikánsak. 

Amennyiben az Ai és Ah Tw-jét vizsgáljuk, úgy 2014-ben (p=0,002), 2016-ban (p=0,011) és 

2017-ben (p=0,045) szignifikáns különbséget találunk, ezekben az években 9,9%, 5,7% és 

3,6%-kal magasabb volt az Ai Tw-je. 

 

27. ábra A vízhőmérséklet (Tw) alakulása a tenyészidőszakokban (2014–2018) a különböző 

kád-kezelések esetében 

Az Ah kezelés ötből négy évben tendencia jelleggel hűvösebb Tw-jű, melynek oka 

valószínűleg a vízfelszín alatti hínár fotoszintéziséhez szükséges energia elnyelése lehet, 

mely csökkenti a víz felmelegítésére fordíható energia mennyiségét. Minél nagyobb a 

fejlődő hínár tömeg, annál inkább csökkenhet a víz felmelegítésére fordított energia 

mennyisége. Eredményeinket néhány irodalmi anyag megerősíti, bár ezek nem 

mindegyike alámerülő gyökerező hínárra vonatkoznak. Így Van de Moortel et al. (2010) 

leírta, hogy a Tw nem mutatott szignifikáns különbséget a mesterséges körülmények között 

létesített, a víz felszínén úszó „wetland” növények (nagyjából 95%-ban Carex spp., 5%-ban 

Lythrum salicaria, Phragmites australis és Juncus effusus) és a kontroll között, ha a 

hőmérséklet 15°C alatt volt. Azonban 15°C-nál magasabb hőmérsékleten, a víz 

hőmérséklete a kontrollban szignifikánsan magasabb volt (p=0,005). Tanner et al. (1995) 

megállapították, hogy a vegetációval rendelkező vizes élőhelyek nyáron 1°C-kal 
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hűvösebbek voltak, mint a vegetáció nélküli víztestek. Dale & Gillespie (1977) 

megállapította, hogy a hínárállomány általában csökkenti a Tw-t. A nyílt vízfelszín 

(melegebb) és a part menti vízben álló nád (hidegebb) Tw-jének napi különbsége a 91 napos 

mérési periódusban 0,4°C-ra datálódott Lövstedt & Bengtsson (2008) kísérletében, 

Svédországban, a Krankesjön tónál. Hínárra vonatkozóan Dale et al. (2011) kimutatta, hogy 

az alámerülő hínárnövények befolyásolják a tó termikus tulajdonságait, és lehetséges, hogy 

a tó fajlagos hőkapacitása csökken, ha az alámerülő növények a tóban elszaporodnak.   

A fentiekkel szemben Coates & Folkard (2009) kimutatták, hogy a Nelumbo nucifera 

által dominált part menti Tw 1,3°C-kal melegebb volt, mint a szomszédos nyílt víz 

hőmérséklete. Sharip et al. (2013) a víz-növény felszíne és a levegő közti hőmérsékleti 

különbségeket magasabbnak találták a Chini-tó 12. számú al-tavában (Cladonia furcata, 

alámerülő hínárnövény esetén 5,4°C), mint a Chini-tó 1. számú al-tavában (Nelumbo 

nucifera, úszó levelű hínár esetében 4,9°C). Az alámerülő hínármező fölötti magasabb 

felületi hőmérsékletet a napsugárzás magasabb abszorpciójának tulajdonították a vízoszlop 

felső részén. 

Ezeken felül Wang et al. (2019c) szerint a sekély tavak esetében a víz alá merülő 

növények befolyásolják a sugárzást, a hőátadást és az örvénylést. Közölték, hogy az E-ε 

modell (olyan kétdimenziós modell, amely magában foglalta a növény-légkör 

kölcsönhatásait) viszonylag pontosan képes szimulálni a vízfelület Tw-ét az alámerülő 

növények figyelembe vételével is, bár még hiányzik a felszíni fluxust és a turbulencia 

eloszlását kezelő közelítés az alámerülő növényekkel rendelkező víztestekre vonatkozóan. 

4.4. A párolgás alakulása 

 A kontroll kezelés esetében a napi átlagos Ep 2,7 (2014) és 3,8 mm nap-1 (2015) 

között mozgott (28/a ábra). A tenyészidőszakbeli napi átlagos Ep érték 2014-ben  

0,9–5,5 mm, 2015-ben 1,2–5,9 mm, 2016-ban 0,7–4,1 mm, 2017-ben 1,6–5,5 mm és 2018-

ban 1,4–5,1 mm között alakultak. A P többlettel rendelkező 2014-es évben mért Ep – a 

szintén csapadékosnak számító 2016-os évtől eltekintve (p=0,176) – minden más év 

tenyészidőszaki Ep-től különbözött (p<0,001). A három, kiemelkedően meleg évjárat napi 

Ep értékei között nem találtunk szignifikáns eltérést (2015–2017: p=0,0,088; 2015–2018: 

p=0,1612; 2017–2018: p=0,921)  Walkusz & Janczak (2007) mérései szerint az „A” kádban 

mért napi átlagos Ep 3,3 mm volt a Radunskie-tónál, Lengyelországban, mely jól közelíti az 

általunk mért értékeket. Aldomany et al. (2018) a franciaországi Limousin régió (északi 
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szélesség 45–46°) két taván (Château és Cistude) vizsgálta az Ep-t „A” kádas mérésess és 

egy vízen úszó, átlátszó edénnyel. Eredményeik szerint a napi átlagos Ep értéke  

0,05–8,3 mm nap-1 között mozgott és átlagosan 2,6 mm  nap-1-ra datálódott a sekély tóban 

(átlátszó edényben). A mély tó Ep értékei 0,1–8 mm nap-1 közé esett és átlagosan naponta 

2,64 mm volt a vízvesztés. Az Ep tenyészidőszakbeli változásait főként az Rn, a Ta és a Tw 

változása határozza meg (Lenters et al., 2005). 

 Az Ai kezelésnél mért Ep 2,8 (2014) és 4,2 mm nap-1 között (2015) mozgott  

(28/b ábra). A tenyészidőszakbeli napi Ep értékek minden évben magasabbak voltak az Ac 

napi Ep-nél (2014: 1,0–5,7; 2015: 1,5–6,8; 2016: 0,7–5,1; 2017: 1,3–6,1; 2018: 1,1–5,4 mm 

nap-1). Szignifikáns különbséget találtunk a 2014-es év és a többi tenyészidőszak Ep-je 

között, illetve az Ai párolgása esetében sem volt különbség a melegebb 2015–2017 

(p=0,783), 2015–2018 (p=0,216) és 2017–2018 (p=0,304) évek napi Ep értékei között. 

 Az Ah kezelésben mért Ep minden évben magasabb volt mind az Ac, mind pedig az Ai 

kezelés Ep értékeihez képest (28/c ábra). Ennél a kezelésnél 2014-ben mértük a 

legalacsonyabb (3,1 mm nap-1) és 2017-ben a legmagasabb átlagos napi párolgást (4,9 mm 

nap-1). E kezelés esetében a napi Ep 1,1–6,3 (2014), 2,1–7,1 (2015), 1,0–5,2 (2016), 2,1–7,3 

(2017) és 1,8–6,1 mm nap-1 között mozogtak. Az évjárathatás vizsgálatakor az Ai kezeléshez 

hasonlóan azt figyeltük meg, hogy a 2014-es év tenyészidőszaka különbözik a másik négy 

év Ep-től. A melegebb évek Ep-je közül csak a 2015–2017 (p=0,289) nem különbözik 

szignifikánsan, a több csapadékkal bíró 2018 a szárazabb 2015 és 2017 vizsgálati időszaki 

Ep-itől szignifikánsan különbözött. 

Jiménez-Rodríguez et al. (2019) egy wetland jellegű területen elterjedt vízi növény 

fajok (Neptunia natans (L.f.) Druce, Thalia geniculata L., Typha dominguensis Pers., 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) Ep értékeit vizsgálták. Fenti szerzők eredményei szerint 

magasabb Ep értékeket kaptak, mint a jelen vizsgálatban megállapított értékek,  

9,3–17,0 mm nap-1 Ep-t detektáltak a felsorolt növényfajok és azok keveréke esetén. 

Vizsgálataikat Palo Verde Nemzeti Parkban végezték (Costa Rica északnyugati része), ahol 

az éves Ta 27,5–29,3ºC között változik, így a nyílt vízfelület Ep-je is magasabb lehet 

(8,2 mm nap-1). 
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28. ábra A napi átlagos párolgás (Ep), az „A” típusú párolgásmérő kádak különböző 

kezeléseinél (a – Ac; b – Ai; c – Ah) és a számolt párolgások (d – E0; e – ET0) a vizsgálati 

időszakokban (2014‒2018)  
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Az E0 napi értékei 2014-ben 1,6–6,5 mm, 2015-ben 1,6–6,1 mm, 2016-ban 2,0–5,7 mm, 

2017-ben 2,8–6,9 mm és 2018-ban 1,1–5,6 mm között változtak (28/d ábra). A 

tenyészidőszakbeli átlag – Ah-hoz hasonlóan – 2014-ben volt a legalacsonyabb  

(3,9 mm nap-1), míg 2017-ben a legmagasabb (5,6 mm nap-1). A vizsgálati évek napi E0 

értékei között 2015–2017-ben, 2016–2017-ben és 2017–2018-ban szignifikáns különbséget 

találtunk, illetve a 2014-es év tenyészidőszakának napi E0 értékei minden más vizsgálati 

évtől különbözött.  

Az ET0 esetében E0-hoz képest alacsonyabb napi értékeket detektáltunk  

(28/e ábra) (2014: 1,3–5,6 mm; 2015: 1,1–5,3 mm ; 2016: 1,7–4,6 mm; 2017: 2,4–5,9 mm; 

2018: 1,0–4,7) mm). A legalacsonyabb (2014) és legmagasabb (2017) tenyészidőszakbeli 

átlagos ET0 3,3 mm nap-1 és 4,7 mm nap-1 voltak. A 2014-es év minden más mérési 

időszakkal szignifikáns különbséget mutatott, ezen felül az E0-hoz hasonlóan a 2015–2017, 

2016–2017 és 2017–2018 évek tenyészidőszaki ET0 értékeiben találtunk szignifikáns 

eltérést. 

Az iszap jelenléte 2014-ben 3,1%-kal, 2015-ben 10,8%-kal, 2016-ban 17,8%-kal, 

2017-ben 18,2%-kal, 2018-ban 12,2%-kal növelte az Ep-t. A hínár jelenléte esetében 

magasabb Ep -emelkedést kaptunk az Ac-hoz képest: 2014-ben 10,1%-kal, 2015-ben 18,6%-

kal, 2016-ban 21,3%-kal, 2017-ben 28,1%-kal, 2018-ban 16,9%-kal voltak magasabbak az 

Ep értékek. A hínár jelenléte az iszaphoz képest is nagyobb Ep-t eredményezett, 2014-ben 

7,3%-kal, 2015-ben 9,9%-kal, 2016-ban 7,3%-kal, 2017-ben 15,0%-kal, 2018-ban 6,7%-kal 

magasabb értéket detektáltunk. 

A tenyészidőszakok kumulatív Ep-ét az 29. ábra szemlélteti. Az Ai és az Ah esetében 

a 2017-es (Ai: 461,5 mm; Ah: 450,5 mm), illetve a 2018-as év (Ai: 477,6 mm; Ah: 483,1 mm) 

tenyészidőszakában láthatunk magasabb kumulatív Ep-t. Az Ac a 2018-as vizsgálati 

időszakban volt kiemelkedő a kumulatív Ep szempontjából (401,5 mm). Ennek oka lehetett, 

hogy ebben a két évben volt a legmagasabb a mérési időszak Ta-ja (22°C és 21,2°C), illetve 

átlagos Tmax értéke (29°C és 27,6°C). Emellett a 30°C fölötti napok száma is e két mérési 

időszakban volt a legnagyobb (60, illetve 56 nap, szemben a többi mérési időszak 11–40 

napjával). A VPD tekintetében 2017-ben láthatjuk a legmagasabb átlagot a mérési időszakra 

vonatkoztatva, a 2018-as átlagnál ugyan 2015-ben magasabb VPD-t állapítottunk meg, de az 

adatok szórása mindkét évben nagynak mondható a többi vizsgálati évhez képest. 
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29. ábra Kumulatív párolgás (Ep) alakulása a vizsgálati időszakokban (a – Ac; b – Ai; c – Ah) 

Kétutas varianciaanalízissel (ANOVA) vizsgáltuk meg az egyes kezelések (az Ai és 

az Ah) és az évjárat hatását. (1. táblázat). Mind az évjárat (p<0,001), mind a kád-kezelés 

(p<0,001) hatása szignifikáns volt, azonban a tenyészidőszak és a kezelés közötti 

kölcsönhatás nem (p=0,503), ami azt jelenti, hogy az egyes kezelések hatásai évjárattól 

függetlenül azonosak voltak. 

A Tukey HSD post-hoc tesztek szignifikáns különbséget mutattak mindhárom kád 

kezelés párolgása között (p<0,05 valószínűségi szinten) (2. táblázat). Az egyes kezelések 

éveken belüli összehasonlításakor azt találtuk, hogy az Ah Ep-je minden esetben 

szignifikánsan különbözött az Ac Ep-jétől. Az Ai kezelésnél mért Ep értékek azonban nem 

különböztek az Ac-tól a csapadékosabb években, 2014-ben (p=0,670) és 2018-ban 

(p=0,356). Az Ai és az Ah Ep-je sem különbözött szignifikánsan minden évben, 2014-ben 

(p=0,326) és 2018-ban (p=0,235) csak tendencia jelleggel figyeltünk meg magasabb Ep-t az 

Ah esetében. 
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1. táblázat  Kétutas variancia analízis (ANOVA) a különbözö „A” kád kezelések (kontroll kezelés, 

Ac, iszappal borított aljzat, Ai és makrofiták jelenléte, Ah)  és az évjárat (2014–2018) párolgásra 

gyakorolt hatásának kimutatására (Error a csoporton belüli eltérés négyzetösszege, Total az 

alapadatok négyzetösszege, Corrected Total az alapadatok eltérésnégyzet-összege, F a 

próbastatisztika értéke) 

 Négyzetösszeg 

Szabadsági 

fok Átlag F Signifikancia 

Évjárat 239,2 4 59,8 33,0 0,000 

Kezelés 136,5 2 68,3 37,7 0,000 

Évjárat * Kezelés 22,2 8 2,8 1,5 0,142 

Error 2532,3 1398 1,8   

Total 23596,1 1413    

Corrected Total 2972,9 1412    

a. R2= 0,148 (korrigált R2= 0,140) 

 

 

2. táblázat Tukey HSD post-hoc teszt eredménye a különbözö „A” kád-kezelések (kontroll 

kezelés, Ac, iszappal borított aljzat, Ai és makrofiták jelenléte, Ah) párolgásának vizsgálata esetében 

az 5 vizsgálati évben (2014–2018) (az I oszlopban a referenciacsoport, a J oszlopban az 

összehasonlítási csoport található) 

(I) 

Kezelés 

(J) 

Kezelés 

Csoport 

átlagai közötti 

eltérés (I-J) 

Standard 

hiba Sig. 

95% konfidencia intervallum 

Alsó határ          Felső határ 

Ac Ai -0,465* 0,0877 0,000 -0,671 -0,259 

Ah -0,872* 0,0877 0,000 -1,077 -0,666 

Ai Ac 0,465* 0,0877 0,000 0,259 0,671 

Ah -0,407* 0,0877 0,000 -0,613 -0,201 

Ah Ac 0,872* 0,0877 0,000 0,666 1,077 

Ai 0,407* 0,0877 0,000 0,201 0,613 

R2 = 1,811 
Szignifikancia szint: 0,05 
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4.5. A kádkonstansok 

A tenyészidőszakok változatos időjárási viszonyai hatással voltak a kádkonstansok 

(Ka) alakulására is (30. ábra). A konstansok havi értékei a vizsgálati időszakban 1,03-tól  

(Ki: 2017. augusztus) 1,42-ig terjedtek (Kh: 2018. augusztus). Éves átlagban a 

legalacsonyabb Ka-kat 2014-ben állapítottuk meg (Ki: 1,04 és Kh: 1,13), míg a legmagasabb 

értéket 2016-ban (Ki esetében 1,18, Kh esetében 1,30) detektáltunk. Ki és Kh között nem 

találtunk szignifikáns különbséget 2014-ben (p=0,088) és 2018-ban (p=0,022), a többi 

vizsgálati időszakban az eltérés szignifikáns volt (p<0,001). 

 

30. ábra Havi átlagos kád koefficiensek alakulása az üledéket tartalmazó (Ki) és 

hínárnövényeket tartalmazó kezelés (Kh) esetében (2014–2018) 

A legalacsonyabb Ki és Kh értékek a melegebb és szárazabb 2017-es vizsgálati 

időszak egy-egy hónapjában voltak megyfigyelhetőek. Ennek oka lehet, hogy 2017 során, 

főleg augusztusban sok rendkívül meleg nap volt (a Tmax értékei több egymást követő napon 

meghaladták a 33°C-ot, pl. augusztusban az érték 9 nap volt, továbbá a legmagasabb 

maximum hőmérséklet 38,5°C volt 2017 augusztusában). Az „A” kád párolgása ezeken a 

napokon meghaladta a 6 mm-t is, s ezzel párhuzamosan a hínárt, illetve iszapot tartalmazó 

kádak párolgása nem nőtt olyan mértékben, mint az alacsonyabb hőmérsékletű napokon. 

Emiatt a relatív kisebb iszapos és hínáros Ep-növekedés miatt a hányados alacsonyabb lett, 

mint azokon a napokon (más tenyészidőszakokban), ahol ez a rendkívül magas párolgás csak 

esetenként egyszer-egyszer fordult elő. 

Boyd's (1987) által megfigyelt hínárnövények ET/E0 arányai nem egyeznek az 

általunk számoltakkal. Munkájában 1,0 alatti értékekről számolt be a szerző a vízfelületen 

úszó növényfajoknál (Nymphaea odorata: 1,0, Lemna minor: 0,9, Wolffia columbiana: 0,89, 

Spirodela polyrhiza: 0,85). Ugyanezen szerző 1,0-nél magasabb Ka-kat a vízfelszín felett 

levelet bontó fajoknál talált (Eichhornia crassipes: 1,55, Typha latifolia: 1,72). Valamennyi 
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növényfajt 6,77 m2 felületű tartályban nevelt. Jiménez-Rodríguez et al. (2019) a N. natans 

esetében 1,85, E. crasipes esetében 1,90, T. dominguensis esetében 2,83 és T. geniculata 

esetében 3,43-as Ka-kat állapított meg, mely növények 59 literes liziméterekben voltak 

nevelve (31,4 cm magas edényzet, 5 cm üledék és 25 cm víz). Az „A” kádakban mért Ka-k 

az üledékkel borított aljzatú és hínárral beültetett kezelésnél jól közelítette a vízben álló nád 

(Phragmites australis) Kis-Balatonon mért Ka-ját (6 éves átlag: 1,23) (Anda et al., 2014). 

Azonban egyik növénycsoport sem hasonlít sem morfológiailag, sem életvitelében az 

általunk vizsgált hínárnövényekre. 

4.6. A kádpárolgás kapcsolata a referencia párolgásokkal 

 Kezeléstől függetlenül, a kezeléseknél mért napi Ep és a kiszámított E0-értékek 

adataiban nagy szórás mutatkozott (31. ábra). A mért és számított párolgásértékek közötti 

lineáris regresszió meredeksége 0,44 és 0,92 között mozgott. A három kezelés közül jobb 

illeszkedést figyeltünk meg az E0 és a mért Ep között az Ah esetében (pl. 2016-ban a lejtés: 

0,92). Az R2 értékek 0,237–0,700 között mozogtak. Kezeléstől függetlenül a számított E0 

értékek túlbecsülik a három kezelés esetében mért Ep értékeket. 

A betelepített hínárral rendelkező „A” kádban mért Ep és a referencia ET0 közötti 

kapcsolat jobbnak mondható az E0-hoz képest (32. ábra). A lineáris regresszió meredeksége 

megközelítette az 1-t (0,62-1,08 között változott; p<0,001). Mindez azt jelenti, hogy a 

Penman-Monteith-közelítés jól használható a víz alá merülő hínárnövényeket tartalmazó tó 

vagy víztározó párolgásának becslésére.  

Conceição (2002) 0,705–0,812 közötti meredekségeket állapított meg, mikor az „A” 

kád Ep-jét és az ET0-t havi bontásban ábrázolta, a kapcsolat szorosságát 0,579-0,718 

értékekkel írta le. Praharaj et al. (2018) heti és havi bontosában regresszió analízissel 

elemezte ET0 és az Ep kapcsolatát, melynek során az y=0,492x+2,2503 (R2=0,81) 

kapcsolatot írta fel. Zhao & Gao (2019) megállapították, hogyha az általuk alkalmazott 

Penman-egyenletben nullának veszik a hőtározást, akkor ET0 és a párolgásmérő „A” kád Ep-

je közötti R2 érték javítható (0,80-0,83). 

A vizsgálati időszakokban az Ai párolgás értékei szignifikánsan különböztek az E0 és 

ET0 értékétől. Az iszap kezelés párolgása évjárattól függően 13,1-28,2%-kal alacsonyabb 

volt (p<0,001), mint az E0, míg az ET0-hoz viszonyítva valamivel kissebb, 3,6-14,9%-os 

eltérést detektáltunk. 



62 

 

 

31. ábra Az „A” kádban mért napi párolgások (Ep) és a napi referenciapárolgás (E0) közötti 

kapcsolat (a – 2014; b – 2015; c – 2016; d – 2017; e – 2018)  
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32. ábra A makrofitákkal beültetett párolgásmérő „A” kád napi mért párolgása (Ep) és a napi 

referenciapárolgás (ET0) közötti kapcsolat 

 

 A számított E0 és ET0 értékek is eltérően alakultak a vizsgált tenyészidőszakokban. 

Továbbá a Penman-Monteith-féle képletből származó ET0 értékek évjárattól függően 15,4-

16,2% alacsonyabbak voltak (p<0,001), mint az E0 értékei. Ez arra mutat rá, hogy az E0 és 

az ET0 egymással nem helyettesíthető. 

A Tukey féle post hoc teszt nem mutatott szignifikáns különbséget az Ah kezelés Ep 

értékei és az ET0 között (p=0,066) (3. táblázat), ami azt mutatja, hogy az 5 vizsgálati évet 

tekintve a Penman-Monteith egyenlet megfelelőnek bizonyul egy alámerülő hínárral 

rendelkező tó párolgásának becslésére. A számított E0 párolgás értékei évjárattól függően 

3,6–22,5%-kal felülbecsülték az Ah kezelés Ep értékeit (p<0,001), így a Shuttleworth (1992) 

formula felhasználhatósága kérdéses egy alámerülő hínárnövényekkel rendelkező víztest Ep 

becslésében. 
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3. táblázat Tukey HSD poszt-hoc teszt eredménye a különbözö „A” kád-kezelések párolgásának 

(iszappal borított aljzat, Ai és makrofiták jelenléte, Ah) és a számított referencia párolgásértékek 

(az E0 a Shuttleworth (1992) és az ET0 a FAO56 Penman-Monteith összefüggés alapján) 

vizsgálata esetében az 5 vizsgálati évben (2014–2018) (az I oszlopban a referenciacsoport, a J 

oszlopban az összehasonlítási csoport található) 

a) 

(I) 

kezelés 

(J) 

kezelés 

Csoport átalagai 

közötti eltérés 

 (I-J) 

Standard 

hiba Sig. 

95% konfidencia intervallum 

Alsó határ          Felső határ 

E0 ET0 0,762* 0,0821 0,000 0,570 0,955 

Ai 0,981* 0,0821 0,000 0,788 1,173 

ET0 E0 -0,762* 0,0821 0,000 -0,955 -0,570 

Ai 0,218* 0,0821 0,022 0,026 0,411 

Ai E0 -0,981* 0,0821 0,000 -1,173 -0,788 

ET0 -0,218* 0,0821 0,022 -0,411 -0,026 

R2 = 1,587. 

Szignifikancia szint 0,05 

b) 

(I) 

kezelés 

(J) 

kezelés 

Csoport átalagai 

közötti eltérés 

 (I-J) 

Standard 

hiba Sig. 

95% konfidencia intervallum 

Alsó határ          Felső határ 

E0  ET0 0,762* 0,0846 0,000 0,564 0,961 

Ah 0,574* 0,0846 0,000 0,375 0,772 

ET0   E0 -0,762* 0,0846 0,000 -0,961 -0,564 

Ah -0,189 0,0846 0,066 -0,387 0,010 

Ah   E0 -0,574* 0,0846 0,000 -0,772 -0,375 

ET0 0,189 0,0846 0,066 -0,010 0,387 

R2 = 1,684 

Szignifikancia szint 0,05 
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4.7. A párolgás és a meteorológiai elemek kapcsolata 

 A 9 meteorológiai változó (Ta, Tmax, Tmin, Tw, RH, VPD, u, P, Rn) hatását a különböző 

kád-kezelések párolgására a 4. táblázat szemlélteti. A legmagasabb korrelációs 

együtthatókat az Ai (R=0,88–0,941) és az Ah (R=0,848–0,917) kezelésekben mért Ep és a 

standard „A” kádban mért Ep között láthatjuk, évjárattól függetlenül. A légnedvesség 

mutatók közül szoros pozitív kapcsolat látható mindhárom kád-kezelés esetében az Ep és 

VPD között (Ac: R=0,605–0,801; Ai: R=0,550–0,816; Ah: R=0,438–0,814), melyet az Ep 

mozgatórugójaként tartanak számon. Az öt évet tekintve a VPD-nek nagyobb hatása van az 

Ah kezelés esetében mért Ep-re a másik két kezeléshez képest. A másik légnedvesség mutató 

(RH) és a kád kezelések Ep-je közti kapcsolat kevésbé szoros és negatív (Ac: R=-0,241– 

(-0,628); Ai: R=-0,242–(-0,653); Ah: R=-0,282–(-0,667)), tehát minél magasabb az RH, annál 

alacsonyabb az Ep, s ez a negatív korrelációs koefficiensben mutatkozik meg. Az öt évet 

vizsgálva az RH-nak nagyobb hatása volt az Ah (R=-0,560) és az Ai (R=-0,532) kezelésekre 

mint az Ac (R=-0,519) kezelés esetében.  

Az általunk kapott eredmények összhangban vannak a szakirodalomban található 

eredményekkel, miszerint Ep negatív kapcsolatot mutat RH-val (Pal et al., 2000; Sheffield et 

al., 2006; An et al., 2017), illetve pozitívot a VPD-vel (Penman, 1948; Allen et al., 1998). 

Chen et al. (2019) negatív korrelációt talált az RH és az „A” kádban mért Ep között 

(R2=0,85). Jiménez-Rodríguez et al. (2019) is negatív korrelációt írt le a nyílt vízfelület, 

illetve vízinövényekkel beültetett liziméterekben mért Ep között (R=0,21–0,83), illetve 

pozitívat a VPD és Ep vizsgálata során (R=0,27–0,85), ahol az általa vizsgált négy növényfaj 

közül háromnál a korrelációs együtthatók szignifikánsak voltak. Ozdogan és Salvucci (2004) 

Törökország délkeleti részén az Ep csökkenését az u csökkenésének és kisebb mértékben az 

RH növekedésének tulajdonította. Chen et al. (2006) arról számoltak be, hogy az u mellett 

RH volt a legfontosabb meteorológiai változó, amely befolyásolta a Tibeti fennsíkon az Ep 

csökkenő tendenciáját. 

A rendelkezésre álló energiához kapcsolódó változók (Ta, Tmax, Tmin, Tw és Rn) közül 

a legmagasabb korrelációs együtthatókat mindhárom kád kezelésben mért Ep-nél 2014-ben 

és 2016-ban Rn esetében, 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban a Ta esetében találtunk. Az 5 évet 

tekintve az Ac esetében Ta (R=0,662), míg az Ai (R=0,663) és Ah (R=0,653) kezelés esetében 

Rn a meghatározóbb. Bár a Ta és az Rn nem függetlenek egymástól, a kontrollhoz képest 

sötétebb szín (albedó) miatt lehet Rn nagyobb hatással az iszapos, illetve a hínárral 
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betelepített kezelésekre, míg a fehér kád esetében világos színe miatt a Ta került előtérbe az 

5 évet tekintve. Chen et al. (2019) is szoros kapcsolatot talált az Rn és a párolgásmérő „A” 

kádban mért Ep között, vizsgálatukban az R értéke 0,81 volt.  

Cohen et al. (2002) megállapította, hogy az Izraelben a Rn csökkenése miatt 

bekövetkező Ep csökkenését ellensúlyozta a VPD és az u. Jiménez-Rodríguez et al. (2019) 

kissé alacsonyabb, 0,41-0,73 R értékeket publikált nyílt vízfelület, illetve a Palo Verde 

Nemzeti Park vizes élőhelyének növényi Ep értékei és az Rn között.  

A szélső hőmérsékletek korrelációs együtthatói közül évjárattól függetlenül a Tmax 

esetében találhatóak magasabb értékek (Ac: R=0,521–0,679; Ai: R=0,483–0,658;  

Ah: R=0,451-0,640), Tmin esetében alacsonyabbak (Ac: R=0,247–0,519; Ai: R=0,225–0,519; 

Ah: R=0,145–0,473). Ennek oka lehet, hogy Tmax szorosan kapcsolódik a rendelkezésre álló 

energiához. Mindkét szélsőértéknél elmondható, hogy az Ac-nél mért Ep magasabb R 

értékeket mutatott a másik két kád kezeléshez képest, illetve a legalacsonyabb együtthatók 

az Ah-nál figyelhetők meg. A Tw R értékei a melegebb években (2015, 2017 és 2018) 

alacsonyabbak Ta R értékeinél, azonban 2014-ben (Ac: R=0,572; Ai: R=0,602; Ah: R=0,410) 

és 2016-ban az Ac (R=0,599) kivételével (Ai: R=0,577; Ah: R=0,642) magasabbak. Jiménez-

Rodríguez et al. (2019) hozzánk hasonló R értéket írt le a nyílt vízfelület vizsgálatakor 

(R=0,53). A növényekkel telepített liziméterekben mért Ep párolgása és a levegő napi Ta 

között 0,32–0,70 R értékeket állapítottak meg. 

Vizsgálatunkban az u alig befolyásolta az egyes kád-kezelésekben mért Ep-t 

(R=0,016–0,157), továbbá az R értékek kezeléstől és évjárattól függetlenül nem 

szignifikánsak. Ez az eredmény ellentmond egy korábbi tanulmány következtetéseinek, 

amelyben kimutatták, hogy a megfigyelt felszín közeli u az elsődleges tényező, amely 

befolyásolja az Ep-t (McVicar et al., 2012). Továbbá Smits et al. (2005) leírták, hogy az u 

nagyságának változása megegyezik a megfigyelt Ep tendenciájával. Rayner (2007) és 

Roderick et al. (2007) különböző párolgási modellek alkalmazásával arra a következtetésre 

jutottak, hogy a napi átlagos u alakulása domináns tényező a párlgásmérő kádban történő Ep 

tendenciáknak Ausztráliában. Egy 40 éves (1961–2000) periódusban Zuo et al. (2006) 62 

kínai állomáson megfigyelt adatokat feldolgozva kimutatták, hogy a kádakban mért Ep és az 

u közötti kapcsolat erősebb, mint az Ep és az Rn közötti kapcsolat. A 62 állomás közül 45-

nél a kádban mért Ep és az u közötti kapcsolat szignifikáns volt.  
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Azonban Singh & Xu (1997) és Roderick & Farquhar (2002) kimutatták, hogy az 

„A” kádban mért Ep általában sokkal érzékenyebb az Rn és a VPD változására, mint az u 

változására. Jiménez-Rodríguez et al. (2019) hozzánk hasonlóan R=0,02 értéket írt le T. 

geniculata esetében, mely korrelációs együttható nem volt szignifikáns. Esetünkben a 

Keszthelyi-öböl északi oldalát a tavasszal uralkodó északi szél irányából hegyek védik, 

amelynek következtében áprilistól júniusig alacsonyabb az u (havi átlag nagyjából  

1,0–1,5 m s-1 körült mozgott), mint az öbölön kívüli területeken. A fennmaradó vegetációs 

időszakban (július, augusztus és szeptember) az u iránya és a sebessége változatosabb (déli, 

délnyugati), havi átlaguk körülbelül 1,1–1,8 m s-1. A kísérleti helyszínen az 1971 és 2000 

közötti éghajlati normálok alapján az u általában a földrajzi elhelyezkedés miatt alacsony 

(Anda et al., 2018). McVicar et al. (2012) szerint a globális szintű éghajlatváltozás miatt az 

utóbbi évtizedekben a felszín közelében u csökkenése volt mérhető, ami hozzájárulhat az Ep 

csökkenéséhez. 

 A P tekintetében szintén alacsony R érétékeket kaptunk (R=0,006–0,434). Az „A” 

kádakban „mesterséges” vízellátást alkalmaztunk, az elpárolgott vizet csapvízzel pótoltuk, 

így a P vizsgálata nem releváns ezekben az esetekben. A 2014-es magasabb negatív R 

értékek valószínűleg a szélsőséges csapadékosság miatti csökkent légköri párolgás igénnyel 

magyarázható (Anda et al., 2018). Hobbins et al. (2004) negatív tendenciát mutattak ki a P 

és a párolgásmérő „A” kádban mért Ep között.  Chen & Buchberger (2018) 259 

meteorológiai állomáson vizsgálta az Ep és a P kapcsolatát, eredményei szerint az állomások 

93%-a rendelkezett negatív R értékkel a P és az Ep között, de az értékek csupán 43%-a volt 

statisztikailag szignifikáns.   

Összességében az 5 évet tekintve a legmagasabb R értékeket a VPD esetében sikerült 

kimutatnunk mindhárom kád-kezelés esetében, azonban az Ah kezelésnél látható a 

legmagasabb R érték. Az RH esetében is az Ah Ep értékeinél szorosabb a kapcsolat. A VPD-

t követően a Ta–val való korreláció a legerősebb, amely az Ac esetében magasabb a másik 

két kezeléshez viszonyítva. A Ta mellett az Rn-nél is szoros kapcsolat látható, mely az Ai-nél 

kissé jelentősebb. A Tw az Ac-nál szorosabb kapcsolatot jelez, mint az Ai és az Ah 

kezeléseknél. Tmax-nál magasabb R értékeket kaptunk Tmin-hez képest, mindkét esetben az 

Ah kezeléssel lazább kapcsolatot találtunk. 
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4. táblázat Korrelációs együtthatók értékei (R) a különböző kád-kezelések (kontroll – Ac, iszap – Ai, hínár – Ah) napi mért párolgása és az időjárási változók 

között (napi átlaghőmérséklet, Ta, napi maximum hőmérséklet, Tmax, napi minimum hőmérséklet, Tmin, vízhőmérséklet, Tw, relatív páratartalom, RH, telítési 

hiány, VPD, szélsebesség, u, csapadék, P, sugárzás, Rn, párolgásmérő „A” kád párolgása, A kád) 

 

 
Ta (°C) Tmax (°C) Tmin (°C) Tw (°C) RH (%) VPD (hPa) u (m s-1) P (mm) Rn (W m-2) 

„A” kád párolgás 

(mm nap-1) 

2014 

Ac ,511** ,622** ,247 ,572** -,456** ,605** ,016 -,434** ,697** 1,000** 

Ai ,471** ,580** ,225 ,602** -,404** ,550** ,101 -,284 ,628** ,920** 

Ah ,383* ,451 ,145 ,410** -,317* ,438** -,157 -,320* ,487** ,848** 

2015 

Ac ,656** ,609** ,519** ,630** -,454** ,650** -,027 -,006 ,563** 1,000** 

Ai ,665** ,631** ,519** ,602** -,414** ,645** -,095 ,017 ,551** ,888** 

Ah ,601** ,553** ,473** ,520** -,398** ,586** -,019 -,001 ,502** ,884** 

2016 

Ac ,618** ,521** ,477** ,599** -,528** ,723** ,127 ,147 ,734** 1,000** 

Ai ,560** ,483** ,393** ,577** -,571** ,721** ,075 ,144 ,789** ,941** 

Ah ,590** ,492** ,416** ,642** -,577** ,737** ,076 ,126 ,795** ,913** 

2017 

Ac ,677** ,664** ,430** ,623** -,241* ,652** -,138 -,080 ,516** 1,000** 

Ai ,586** ,561** ,350** ,576** -,242* ,579** -,124 -,040 ,527** ,869** 

Ah ,599** ,595** ,342** ,557** -,282** ,612** -,096 -,115 ,527** ,893** 

2018 

Ac ,743** ,679** ,489** ,654** -,628** ,801** -,031 -,134 ,688** 1,000** 

Ai ,737** ,658** ,474** ,672** -,653** ,816** ,012 -,124 ,709** ,907** 

Ah ,709** ,640** ,442** ,633** -,667** ,814** ,033 -,114 ,721** ,917** 

5 év 

Ac ,662** ,615** ,466** ,630** -,519** ,703** -,008 -,066 ,625** 1,000** 

Ai ,632** ,592** ,418** ,586** -,532** ,697** -,017 -,045 ,663** ,906** 

Ah ,626** ,587** ,398** ,590** -,560** ,710** ,022 -,072 ,653** ,891** 
*. A korreláció 0,05 szinten szignifikáns (2-oldalú).   

**. A korreláció 0,01 szinten szignifikáns (2- oldalú).
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5. táblázat Többváltozós regresszió analízis a meteorológiai elemek és az „A” kádakban mért 

párolgás (Ep) között, az iszappal borított aljzatú (Ai), illetve a hínárral betelepített (Ah) kezeléseknél, 

az 5 vizsgálati év alapján (2014–2018) 

  R2 F F sig. A regresszió 

standard hibája 

Regressziós egyenlet 

Ai      

Modell 1 0,485 444,0 0,000 
Konst. = 0,124 

VPD = 0,165 
Ep = 3,486VPD + 1,408 

Modell 2 0,535 270,9 0,000 
Konst. = 0,294 

VPD = 0,193 

Tw = 0,015 

Ep = 2,694VPD + 0,105Tw – 0,505 

Modell 3 0,538 183,2 0,000 

Konst. = 0,343 

VPD = 0,233 

Tw = 0,021 

Tmax = 0,023 

Ep = 2,960VPD + 0,135Tw – 0,046Tmax – 

0,140 

Ah      

Modell 1 0,503 476,4 0,000 
Konst. = 0,134 

VPD = 0,179 
Ep = 3,900VPD + 1,526 

Modell 2 0,541 278,2 0,000 
Konst. = 0,307 

VPD = 0,217 

Tw = 0,016 

Ep = 3,062VPD + 0,103Tw – 0,237 

 Néhány meteorológiai elem nehéz hozzáférhetősége miatt a meteorológiai változók 

közül az Rn-t és az „A” kádban mért Ep-t kizártuk a többvátozós regressziós elemzésből (5. 

táblázat). A fennmaradó változók minden meteorológiai állomáson könnyen hozzáférhetők 

a felhasználók számára. A többlépcsős regressziós elemzés kimutatta, hogy többségében a 

VPD és a Tw befolyásolják a kádak párolgását, azonban 2015-ben az Ah kezelésnél, valamint 

2017-ben az Ai kezelésnél RH is megjelenik a modellben (az eredményeket a táblázat nem 

tartalmazza). Ezek a regressziós egyenletek lehetőséget adnak egy üledékes aljzatú és/vagy 

víz alá merülő hínárnövényekkel rendelkező tó vagy víztározó párolgásának becsléséhez.  

McVicar et al. (2005) a kínai Loess-fennsíkon végzett vizsgálatában egyszerű 

lineáris regressziót írt le az Ep, illetve az Rn, a VPD és az u között. Eredményeik szerint a 

VPD-nek volt a legerősebb kapcsolata a párolgásmérő kádban mért Ep-vel. A VPD és az u 

kombinációja ugyanakkor megmagyarázhatja ugyanazt vagy valamivel nagyobb varianciát, 

mint a VPD és az Rn kombinációja. Lu et al. (2018) a napi Ep-t modellezték Kínában, a 

Poyang-tó vízgyűjtőjének 16 meteorológiai állomásán, korlátozott meteorológiai adatok 

felhasználásával. Leírták, hogy jobb eredményt kaptak, amikor figyelembe vették az Rn-t, a 

Tmax-ot és a Tmin-t, mintha csak a Ta-val számoltak volna. 
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4.8. A hőmérleg alakulása 

4.8.1. A nettó sugárzás  

A víztest által felfogott sugárzási energia mennyisége általában az irányadó az éves 

Ep intenzitás meghatározásánál, vagyis az Ep intenzitását szabályozó elsődleges változó a 

párolgási felületet érő napsugárzás (Allen et al., 1996). Az Rn alakulását a 2014-2018-as 

vizsgálati időszakokban a 33. ábra mutatja. A hűvösebb és csapadékosabb 2014-ben volt a 

legalacsonyabb az Rn, míg 2017-ben  a legmagasabb. A három kád-kezelés közül minden 

évben az Ai kezelés Rn értékei voltak a legmagasabbak (165,5–217,4 W m-2), az Ac kezelésé 

pedig a legalacsonyabbak (196,0–257,4 W m-2), mely különbség évjárattól függetlenül 

szignifikáns volt (p<0,001). Az Ah kezelés értékei az Ai értékeihez estek közelebb, attól  

2,2–2,8%-ban tértek el, azonban az eltérések egyik évben sem voltak szignifikánsak. Lenters 

et al. (2011) hasonló Rn értékeket kapott (nagyjából 160 W m-2) Nebraskában, mely 

ugyanazon a szélességi fokon fekszik, mint Magyarország.  

  

33. ábra A nettó sugárzás (Rn) tenyészidőszaki átlaga a különböző kezelések esetében 

 A 2014-es vizsgálati időszakban láthatóak a legalacsonyabbb Rn értékek annak 

ellenére, hogy ebben az évben július-augusztus hónapokban történtek a mérések, amikor a 

besugárzás feltételezhetően a legjelentősebb. Ennek a többi évhez képest alacsonyabb Rn 

egyenlegnek az az oka, hogy 2014-es vizsgálati időszakban voltak mind a legalacsonyabbak 

a napi átlag, mind maximum és minimum hőmérsékletek. Továbbá július-augusztusban 

261,2 mm csapadék hullott le két hónapban összesen 30 nap alatt, ez tükröződik a 
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légnedvesség jellemzőn is; a VPD ebben az időszakban volt a legalacsonyabb a vizsgálati 

időszakok közül. Ezen meteorológiai elemek jól tükrözik, hogy Rn ebben a vizsgálati 

időszakban a felhősebb időjárás miatt alacsonyabb értékeket vett fel. Ezzel szemben pl. 

2017-ben, ahol a legmagasabb Rn értékeket mértük, az átlaghőmérséklet jóval meghaladta a 

klímanormált (ez volt a legmelegebb mérési időszak), a kicsit több mint 3 hónapban összesen 

147,6 mm csapadék hullott a mindössze 23 csapadékos napon. 

Az Rn nagyon fontos sekély tavak – mint például a Balaton – esetében. Wang et al. 

(2014) kimutatták, hogy egy szubtrópusi sekély tóban mért havi átlagos Ep szorosan 

kapcsolódott az Rn szezonális változásaihoz (Kínai Taihu-tó, átlagos mélység < 2 m), míg 

Li et al. (2016a,b) és Blanken et al. (2000) mély tavak esetében (maximális mélység > 10 m) 

2–3 hónapos fáziseltolódást mutattak ki az Ep tekintetében az Rn menetéhez képest, a tó 

szabad vízfelület nagyságától függetlenül. Az átlátszóság vagy zavarosság, amely a tóban a 

kémiai összetételhez és a plankton populáció eloszlásához is kapcsolódik, befolyásolja a 

rövidhullámú sugárzásbehatolás mélységét, és így az Ep-hez rendelkezésre álló energia 

mennyiségét (Deng et al., 2013; Wang et al., 2014). 

4.8.2. A látens és a szenzibilis hőfluxus  

 Az LE értékeit az Ep intenziátásából származtattuk (34/a ábra). A naponta 

rendelkezésre álló Rn 48,8%, 46,2% és 52,2%-át tette ki az LE az Ac, az Ai és az Ah kezelések 

esetében az öt év átlagában. Minden vizsgálati évben az Ah-nál kimutatott LE magasabb volt 

a másik két kezelés látenshőjénél. Az Ai kezelés 7,2–17,6%-al, az Ac kezelés pedig 10,1–

28,1%-kal maradt el az Ah kezelésnél számolt LE-től. Zuo et al. (2016) Kínában (Belső-

Mongóliai régióban, északi mérsékelt száraz éghajlat) vizsgálta az „A” kád LE-jét, és 

eredményeikben kissé magasabb értéket közöltek (120–500 W m-2). 

 

34. ábra A látens (LE) (a) és szenzibilis (H’) (b) hőfluxus tenyészidőszaki átlaga a különböző 

kád-kezelésekben 
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 Az „A” kád szenzibilis hőjének (H’) tenyészidőszaki átlagát a 34/b ábra mutatja, 

melyet az Rn elosztásának maradék tagjaként számítottuk (H’=Rn-LE±ΔQ). A 

legalacsonyabb értékeket az Ac-nél (70,1–95,8 W m-2) láthatjuk, míg a legmagasabbakat az 

Ai kezelésnél (93,1–120,7 W m-2). Szignifikáns különbéget évjárattól függetlenül az  Ac és 

az Ai kezelés H’ értékeinél találtunk (p<0,001), továbbá az Ai és az Ah kezelésnél 2017-ben 

(p<0,001) és 2018-ban (p=0,048). A rendelkezésre álló Rn-ből az Ac-nél 37,0-45,3%, az Ai-

nál 41,5–51,8%, míg az Ah kezelésnél 34,3–48,1%-ot tett ki a H’, évjárattól függően. 

4.8.3. A hőtározás 

A ΔQ-t a Tw időbeli változása uralja (Lenters et al., 2011). Összességében a ΔQ 

szezonális átlaga közelített nullához, ΔQ napi változása a különböző kád-kezeléseknél 

hasonló volt. A ΔQ óránkénti variabilitásának tipikus példáját  2016. június 22 és június 29-

i adatok segítségével mutatjuk be (35. ábra), mely napokon felhőmentes, tiszta volt az égbolt. 

Nappal nőtt a hőtározás, míg éjszaka az „A” kádak intenzívebb hővesztesége dominált. Az 

Ai és az Ah kezelések óránkénti ΔQ értékeiben látható nagyobb ingadozás összekapcsolható 

az Ac kezeléshez képest magasabb Rn értékekkel. A csapadékos 2014-ben -31,98– 

26,53 W m-2 (Ac), -46,24–30,84 W m-2 (Ai) és -42,2–28,53 W m-2 (Ah) között mozgott ΔQ 

értéke. Sánchez-Carrillo et al. (2004) hasonló ingadozást figyeltek meg ΔQ-ban (± 39,9 W 

m-2) Közép-Spanyolországban. A szárazabb és melegebb években (2015-2018) nagyobb 

ingást tapasztaltunk (Ac: -61,17–64,21 W m-2; Ai: -68,6–69,68 W m-2; Ah: -74,5–57,93 W m-

2). A napi ΔQ nagyobb mértékben változott az Ai és az Ah kezelések esetében, az Ac-hez 

képest, amely forrása lehet ezen kezelésekben mért megnövekedett Ep-nek. 

 
35. ábra A párolgásmérő A kádak hőtárolásának (ΔQ) napon belüli változása a különböző 

kezelések esetében (Ac – kontroll kezelés, Ai – iszapos kezelés, Ah – hínárral beültetett 

kezelés) az adott napon számított hőtározás összegével 
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4.9. Az egyszerűsített vízmérleg alakulása a Keszthelyi-öböl esetében 

 A Keszthelyi-öböl egyszerűsített vízmérlegének felírásakor csupán egyetlen bevételi 

és kiadási tagot, a P-t és az E-t vettük figyelembe (egyszerűsített vízmérleg), mely 

köztudottan ennél jóval több meghatározó taggal rendelkezik. A tenyészidőszakra (április 

1–október 31) vonatkozó E becsléséhez az általunk meghatározott Ki-t és Kh-t alkalmaztuk. 

Vörös et al. (2013) szerint a Balaton vízfelületének 10,4%-át borítják víz alá merülő 

hínárnövények. A Keszthelyi-öböl felszíne 39 km2, a Balaton teljes területének 6,5%-a. Vári 

(2012) megfigyelései alapján a Keszthelyi-öböl 5%-át borítják víz alá merülő vízi 

makrofiták. A fennmaradó területen (95%) az üledékkel borított aljzatot feltételeztünk (Anda 

et al., 2016, 2018a,b). Ezen adatok szolgáltak alapul a Balaton Keszthelyi-öblének E-

becsléséhez.  

 Az általunk vizsgált évek tenyészidőszaki időjárási viszonyai nem voltak azonosak; 

ennek megfelelően csupán 2014-ben volt pozitív a mérleg (6. táblázat), amikor a bevételi 

tag, a P nagyobb volt az E-nél. A többi évben a tenyészidőszak párolgásának csupán 57,9–

88,4%-át fedezte a P. 

 Ha figyelembe vesszük, hogy a Balaton vize nem csapvíz, hanem az iszapot és 

hínárnövényeket is tartalmaz, akkor évjárattól függetlenül magasabb párolgás, s ezzel 

nagyobb eltéréseket kapunk a tiszta „A” káddal (Ac) számolt értékeknél. Ha csak az iszap 

jelenlétét vesszük figyelembe, akkor az „A” kádhoz képest 40,5–67,3%-al több a P és az E 

közötti különbség. Ha a hínárnövények jelenlétét is figyelembe vesszük a tó felületének 5%-

án, akkor további 11,1–37,5%-al nő a kiadási oldal. 

 Összességében ez azt jelenti, hogy a Keszthelyi-öböl területére számolt párolgás az 

iszap figyelembe vételével 2014-ben 0,9 millió m3-rel, 2015-ben 3,2 millió m3-rel, 2016-ban 

4,1 millió m3-rel, 2017-ben 2,6 millió m3-rel és 2018-ban 3,5 millió m3-rel magasabb, mint 

a tiszta csapvízből számolt E. Az alámerülő hínárnövények jelenléte tovább növeli a 

csapvizes kádból eredeztetett E-t. 2014 tenyészidőszakában 1,3 millió m3-rel, 2015-ben 5,0 

millió m3-rel, 2016-ban 5,5 millió m3-rel, 2017-ben 7,0 millió m3-rel, illetve 2018-ban 4,8 

millió m3-rel több víz párologhatott el a Keszthelyi-öböl vízfelszínéről, amennyiben 

feltételezzük, hogy a tó víz vizének minősége eltér a csapvízétől. 
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6. táblázat A Keszthelyi-öböl egyszerűsített vízmérlege a tenyészidőszakokban mért kádkonstans 

értékek felhasználásával április 1 és október 31 között (1) csak a párolgásmérő „A” kád mérései 

alapján; (2) csak az iszappal borított kezelés párolgása alapján; (3) 95%-ban az iszap és 5%-ban a 

hínár kezelés párolgása alapján. A P a csapadékot, az E a párolgást jelöli. 

1. Csak a hagyományos párolgásmérő “A” kád mérései alapján 

 P 

[mm] 

Ep 

 [mm] 

Eltérés 

[mm] 

P 

 [millió m3] 

E 

 [millió m3] 

Eltérés 

[millió m3] 

2014 684,0 586,5 97,5 404,9 22,9 3,8 

2015 460,0 647,2 -187,2 272,3 25,2 -7,3 

2016 525,4 594,1 -68,7 311,0 23,2 -2,7 

2017 413,4 533,0 -119,6 244,7 20,8 -4,7 

2018 501,1 678,4 -177,3 296,7 26,5 -6,9 

2. Iszapot tartalmazó kezelés párolgása alapján 

 P 

 [mm] 

Ep 

[mm] 

Eltérés 

[mm] 

P 

 [millió m3] 

Ep 

 [millió m3] 

Eltérés 

[millió m3] 

2014 684,0 608,9 75,1 404,9 24,2 2,9 

2015 460,0 729,0 -269,0 272,3 30,2 -10,5 

2016 525,4 700,2 -174,8 311,0 28,7 -6,8 

2017 413,4 600,7 -187,3 244,7 27,8 -7,3 

2018 501,1 766,8 -265,6 296,7 31,2 -10,4 

3. Üledéket tartalmazó (95%) és hínárnövényekkel betelepített kezelés (5%) 

párolgása alapján 

 P 

 [mm] 

Ep 

 [mm] 

Eltérés 

[mm] 

P 

 [millió m3] 

Ep 

 [millió m3] 

Eltérés 

[millió m3] 

2014 684,0 619,7 64,3 26,7 23,7 2,5 

2015 460,0 774,6 -314,6 17,9 28,4 -12,3 

2016 525,4 735,4 -210,0 20,5 27,3 -8,2 

2017 413,4 716,9 -299,5 16,1 23,4 -11,7 

2018 501,1 800,1 -299,0 19,5 29,9 -11,7 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019) által, évente kiadásra kerülő „A Balaton havi vízháztartási jellemzőinek 

meghatározása” című kiadványában szereplő havi adatokból számolt egyszerűsített 

vízháztartási mérlegben magasabb eltérések láthatóak az általunk becsülteknél. Amennyiben 

az „A” kád adataival számolunk 27,6–88,2%-kal, csak az iszap figyelembe vételével 22,1–

62,9%-kal, a hínár jelenlétét is tekitve pedig 5,3–62,1%-kal becsült magasabb értékeket a P 

és az E közötti különbség esetében a mi eredményinkhez viszonyítva a KDTVIZIG a 2014–

2018 között. 

 Kovács (2011) a Priestley-Taylor-egyenletből kapott nedves környezeti párolgás és 

a Penman-féle potenciális párolgás súlyozásával számolt havi bontásban párolgást a Balaton 

területére, Siófok és Keszthely meteorológiai adatainak felhasználásával. Eredményei 

szerint átlagosan nagyjából 690–730 mm volt a tó párolgása a tenyészidőszakban (április–

október) 1967–1996 között, mely érték közel esik az általunk Keszthelyi-öbölre számított 

619,7–800,1 mm-es értékekhez.  
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5. Összefoglalás 

 Munkánk során az iszap és az alámerülő, gyökerező hínárnövények párolgásra 

gyakorolt hatását vizsgáltuk párolgásmérő „A” kádakban, 5 tenyészidőszakban (2014–

2018), egy kontroll kezelés (tiszta vízzel töltött „A” kád) mellett. A kísérletben a Balatonból 

származó iszapot és a Keszthelyi-öbölre jellemző hínárnövényeket (Potamogeton 

perfoliatus, Myriophyllum spicatum, Najas marina) alkalmaztunk. A vizsgálat kezdetét 

minden évben a hínár megjelenése szabta meg, mely 2014-ben a tavaszi szeles idő miatt 

júliusra tolódott, a többi évben május végére–június elejére datálódott. A kísérletet a 

hínárnövények elhalásával egy időben zártuk. 

 A különböző kád kezelések vizsgálata során megállapítottuk, hogy a hínárral 

betelepített „A” kád párolgása minden évben szignifikánsan magasabb párolgást 

erdményezett a kontroll kezeléshez képest. Az iszapos kezelés esetében a kontroll kezelésnél 

magasabb, a hínáros kezelésnél viszont alacsonyabb párolgást detektáltunk, mely eltérések 

csak a melgebb évjáratokban voltak szignifikánsak. A párolgásban látható különbségeknek 

oka az albedóban mutatkozó eltérések lehettek. Az iszap sötétebb színe miatt jobb sugárzás-

elnyelő, de a hő tározását a felette lévő víztest végzi, mely a kádban nagyobb vastagsága és 

magasabb fajhője miatt nagyobb párolgást eredményezhetett. Az alámerülő gyökerező 

hínárnövények a tenyészidőszakban a víz felszíne fölé emelik virágaikat, melyek ugyan 

fotoszintézisre (s így párologtatásra) nem képesek, de feltételezhetően e felületi érdesség-

változás miatt megváltoztathatták a párolgást. Továbbá a kád-kezelések hőmérleg-tagjainak 

(pl. Rn) eltérései is hozzájárulhattak a kádpárolgások különbözőségéhez. 

A kád-kezeléseknél mért párolgások összevetésre kerültek a Penman-Monteith 

egyenletből és a Shuttleworth formulából számított referencia párolgássokkal. Míg az előbbi 

és a hínáros kezelés párolgása között nem találtunk szignifikáns különbséget az 5 évet együtt 

vizsgálva, addig a Shuttleworth formula felülbecsülte az alámerülő hínárral rendelkező kád 

párolgását, s attól szignifikánsan is különbözött.  

Kádkonstansokat határoztunk meg az iszap, illetve a hínárral betelepített kádakra, a 

módosított „A” kádak és a kontroll kezelés párolgásértékeinek hányadosaként. Minden 

évben 1-nél magasabb kádkostans értékeket kaptunk, melyeket a Keszthelyi-öböl 

párolgásának pontosabb becslésénél használtunk fel. 

A Pearson-féle korrelációs mátrix alapján megállapítottuk, hogy meteorológiai 

elemek közül a VPD volt legnagyobb hatással a kádpárolgásra, kezeléstől függetlenül. A 
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rendelkezésre álló energiához kapcsolódó változók közül a melegebb években az Rn, a 

hűvösebb évjáratokban a Ta volt a meghatározóbb. Többszörös lineáris regresszió 

segítségével regressziós egyenleteket írtunk fel a két módosított töltetű kád-kezelésre a 

vizsgálati éveket együtt tekintve. 

A vizsgálati időszakok hőmérséklete a 2014-es év kivételével minden évben 

meghaladta a klímanormált (1981–2010). A hőmérsékleti szélsőségek esetében is ezt a 

tendenciát figyelhettük meg a Keszthelyi-öbölben. A klímaváltozás hatással lehet a hínáros 

részek arányára a Balatonban a nyári időszakban, s ez önmagában is változásokat okozhat 

majd a párolgásban. A növekvő hőmérséklet következtében a víz hőmérséklete is 

emelkedhet, ami megfelelő tápanyag ellátottság esetén kedvez a hínárfélék korábbi 

megjelenésének, vagy akár területi elterjedésének. Azonban a klímaváltozás következtében 

az extrém viharok gyakorisága is növekedni látszik, mely a tó átlátszóságára lehet nagy 

befolyással, főként a tavaszi időszakban, erre az alámerülő gyökerező hínárnövények 

megjelenésüket illetően nagyon érzékenyek. Ezt láthattuk 2014-ben is. A Balaton vízi 

élővilágát érintő folyamatok közül a 2019-es algavirágzás is egy jó példa arra, hogy a 

Balatonban lejátszódó természetes folyamatokat még nem teljesen értjük. A mesterségesen 

szabályozott vízszint is egy olyan emberi hatás lehet, melyre a hínárnövények másképp 

reagálhatnak, továbbá a Balaton vízszintmaximumának tervezett emelése (110 cm-ről 120 

cm-re) tovább bonyolíthatja ezt az amúgy is komplex kérdéskört. 
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7. Eredmények tézisszerű összefoglalása 

1. Az evaporáció mérések történetében először, a szabad vízfelszínek párolgásának 

becsléséhez közelebb vivő megfigyeléseket standard „A” kádakban, a valóságos 

körülményeket jobban kifejező üledékkel és víz alá merülő, gyökerező makrofitákkal 

betelepítve vizsgáltuk. 

2. Az iszappal rendelkező „A” kádnál mért napi átlagos párolgásértékek minden évben 

magasabbak voltak a standard, csak tiszta csapvizet tartalmazó „A” kád 

párolgásértékeinél. Az eltérés mértéke évjárattól függő volt. A kádkonstans értékei 

az iszappal rendelkező „A” kádra vonatkozóan 1,04-1,18 között mozogtak. 

3. Az iszappal és alámerülő, gyökerező hínárral betelepített „A” kádban mért párolgás 

minden évben szignifikánsan magasabb volt a standard „A” kádnál mért napi 

párolgásértékeknél, illetve száraz és meleg években az iszappal rendelkező „A” kád 

párolgásánál is. A betelepített kádakban meghatározott kádkonstans értékei 1,13–

1,30 között mozogtak, évjárattól függően. 

4. A két újonnan meghatározott kádkonstans szerint a Keszthelyi-öböl hínár 

borítottsága alapján a tó párolgásának becsült változása nedves (humid) évjáratban 

1,3 millió m3-el, a száraz-meleg évjáratokban 4,8–7,1 millió m3-el haladta meg a 

standard „A” káddal számolt tenyészidőszakbeli párolgást 2014–2018 között. 

5. A vizsgált 5 év alapján a meteorológiai elemek közül a VPD határozza meg leginkább 

a standard „A” kád párolgását. Az iszappal, valamint alámerülő, gyökerező hínárral 

rendelkező kádak esetében szintén a VPD korrelált a legerősebben a napi 

párolgásértékekkel. 

6. Kezeléstől függetlenül a Shuttleworth formulából számított napi párolgásértékek 

túlbecsülik a mért párolgásértékeket, azonban a víz alá merülő hínárnövényeket 

tartalmazó tó vagy víztározó párolgásának becslésére a Penman-Monteith-közelítés 

pontosabb eredményt adhat. Korábban Kovács (2011) a Priestley-Taylor-egyenlet és 

a súlyozott Penman-féle potenciális párolgást alkalmazta a Balaton párolgásának 

meghatározására. Eredményeink közeliek voltak az általuk meghatározott 

párolgásértékekhez.  
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8. Result of the studies 

1. An investigation of „A” pan evaporation to estimate water losses of open water 

bodies filled with sediments and macrophytes was carried out at Keszthely, in the 

first time over the history of free water surface evaporation measurements. 

2. The evaporation of pan containing sediments was always higher than that of the 

standard „A” pan evaporation. Difference between the two evaporations depended 

on the season’s weather. The „pan” coefficients ranged between 1.04 and 1.18. 

3. Daily mean evaporation of „A” pan seeded with macrophytes was always higher than 

the evaporation of standard „A” pan. Even the seeded pan’s water losses exceeded 

the evaporation of pans containing sediments. Pan coefficients of seeded pans ranged 

from 1.13 to 1.30, respective to seasons. 

4. Depending on the weather conditions, the estimated evaporation of Keszthely Bay 

based on macrophyte cover approximation was higher with 1.3 million m3 and 4.8–

7.1 million m3 during humid and arid seasons, respectively, in comparison to 

standard „A” pan evaporation estimation.  

5. The relationship between meteorological variables and standard „A” pan evaporation 

was the closest to VPD during the five-season study. Highest correlations between 

meteorological variables and evaporation water losses even with filled „A” pans were 

also observed with VPD.  

6. The computed daily evaporation rates using in Shuttleworth equation overestimated 

the measured ones, irrespective to treatments. The use of Penman-Monteith formula 

for evaporation estimation was the most accurate when the „A” pan was filled with 

emergent macrophytes. Kovács (2011) applied the Priestly-Taylor equation and the 

weighed Penman potential evaporation to determine the water loss of Lake Balaton, 

previously. Their results were very close to results in this Thesis.  
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