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1. Bevezetés és célkitűzések 

 

1.1. A téma aktualitása, jelentősége 
 
Mára már bizonyossá vált, hogy az emberi tevékenység megváltoztatta a légkör 

összetételét s részben ennek eredményeképpen a Föld éghajlata is megváltozott (IPCC, 2007). 
Az energiatermelésnek, az iparnak, a mezőgazdaságnak és a közlekedésnek a légkör 
összetételére gyakorolt hatásai ma már egyértelműen jelentkeznek, például az üvegházhatású 
gázok keverési arányának emelkedésében, valamint a légkörben jelenlévő változatos méretű 
és kémiai összetételű szilárd részecskék, az aeroszol részecskék, illetve a szálló por 
mennyiségének növekedésében. A légkör összetevőinek bármilyen irányú mennyiségi 
változása felboríthatja a Föld-légkör rendszer energia-eloszlását és globális 
hőmérsékletváltozást idézhet elő (FRIEDLINGSTEIN ET AL. 2005). 

A legfontosabb üvegházhatású gázok a vízgőz, a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a 
dinitrogén-oxid (N2O), a hidrofluorkarbonok (HFC), perfluorkarbonok (PFC) és a kén-
hexafluorid (SF6). A vízgőz képviseli a legjelentősebb részt a légköri üvegházhatásban, 
mennyiségét azonban az emberi tevékenység közvetlenül nem módosítja. A globális 
felmelegítési potenciál (global warming potential; GWP) az üvegházhatású gázok sugárzási 
jellemzőit kifejező mutatószám, mely megadja egy egységnyi üvegházhatású gáztömeg 
légkörre vonatkozó időintegrált felmelegedési hatását a szén-dioxidhoz képest, azaz 
számszerűsíti az adott molekula egységnyi tömegére vonatkozó relatív energia-elnyelését az 
infravörös sávban. A szén-dioxid felmelegítési potenciálja definíció szerint 1. Száz éves 
időskálán a metán felmelegítési potenciálja 21, a dinitrogén-oxidé 310, a hidrofluorkarbonoké 
140 és 11.700 között, a perfluorkarbonoké pedig 6.500 és 9.200 között van (az adott 
vegyületé más és más). A kén-hexafluorid felmelegítési potenciálja a legnagyobb: 23.900. A 
különböző üvegházhatású gázok eltérő mennyiségben vannak jelen: a CO2 keverési aránya 
387 ppm (milliodomod térfogatrész), CH4-é 1,7 ppm, N2O-é 0,3 ppm; a többi antropogén 
üvegházgáz csupán 10-3-10-2 ppm nagyságrendben van jelen. A keverési arányokat és a 
felmelegítési potenciálokat együttesen figyelembe véve megállapítható, hogy a szén-dioxid a 
legfontosabb antropogén üvegházhatású gáz (IPCC, 2007).  

Az ökológia (környezettudomány) fontos feladata a talaj-növény-légkör rendszer 
fizikai, kémiai és biológiai folyamatainak minél részletesebb leírása, a fennálló 
kölcsönhatások, kapcsolatok számszerűsítése. Ehhez a mérések mellett a legmegfelelőbb 
eszközként a folyamatok matematikai leírásán alapuló számítógépes ökológiai modellek 
szolgálnak, melyek a bonyolult, valóságos rendszert elméletileg és szemléletileg leképezik. A 
széles körben alkalmazott ökológiai modellek a talaj-növény-légkör rendszer víz- és 
tápanyagforgalmi folyamatait valószínűségi, illetve fizikai, kémiai, ökofiziológiai 
összefüggésekre épülő transzportegyenletekkel írják le, melyek adott kezdeti értékről induló 
megoldása adja a modellezett rendszer válaszát. A globális éghajlatváltozás várható 
hatásainak előrejelzése ösztönözte a modell-módszer fejlődését a talaj-növény-légkör rendszer 
folyamatainak megismerése érdekében (RAJKAI ET AL. 2004). 

A talaj-növény-légkör rendszer érzékeny szénmegkötő- és tároló: az éghajlat 
megváltozására (csapadék, hőmérséklet, besugárzás, stb.) a rendszer szénforgalma viszonylag 
gyorsan és jelentősen megváltozhat, ami az üvegházhatáson keresztül visszahat magára az 
éghajlatra. Amíg az elmúlt tízezer évben a bioszféra által leadott és felvett szén mennyisége 
kiegyenlített volt, addig az utóbbi két-három évtizedben a bioszféra nettó szénfelvevővé vált 
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(CIAIS ET AL. 1995; VETTER ET AL. 2005). Ez mérsékli a növekvő antropogén szén-dioxid-
kibocsátással együtt járó hőmérséklet-emelkedést, azaz az éghajlatváltozást. Nem tudjuk 
azonban egyelőre biztosan, hogy e labilis széntározó a hőmérséklet további emelkedésével 
nem válik-e nettó szénforrássá esetleg már a közeljövőben is. Amíg nem ismerjük a bioszféra 
viselkedését, addig nem tudjuk megbízhatóan előrejelezni a szén-dioxid (CO2) légköri 
keverési arányának változását, és ezen keresztül az éghajlatváltozást. Ehhez először az talaj-
növény-légkör rendszer szintjén bekövetkező szénforgalom változás lehetséges okait kell 
meghatároznunk (CIAIS ET AL. 1995). A szénforgalom egyes alkotói azonban még nem 
ismertek kellő mértékben.  

A mezőgazdasági- és a gyepterületek – a nagy szénfelvevőként számon tartott erdők 
mellett – fontos szerepet játszanak bioszféra-légkör közötti szénforgalomban. A füves 
ökológiai rendszerek szén-dioxid cseréjéről, szén-megkötéséről viszonylag keveset tudunk, 
jóllehet szerepük a globális szénforgalomban jelentős (SOUSSANA ET AL. 2007). Az EU-251 
területének körülbelül 17%-a (0,76·106 km2-t) gyepterület, körülbelül 24%-a (1,08·106 km2) 
mezőgazdasági terület.  

A legtöbb európai gyepterületet művelik, leginkább takarmányozási céllal: vagy 
közvetlenül legelőként, vagy kaszálóként hasznosítják. A művelés típusa, intenzitása, 
gyakorisága jelentősen befolyásolja az üvegházgázok forgalmát, azaz fontos szerepet játszik a 
gyepek, illetve a mezőgazdasági területek szén- és vízháztartásának alakulásában (CIAIS ET 
AL. 2009). A kultúrnövény-termesztésre használt mezőgazdasági területeken különböző típusú 
művelés folyik: vetés, aratás, szántás, műtrágyázás. A nagy intenzitású, iparszerű, ún. intenzív 
növénytermesztés jellemző módon nagy területű táblákon folyik, jelentős mennyiségű 
műtrágya és növényvédőszer felhasználása mellett. Az alacsonyabb intenzitású, ún. extenzív 
növénytermesztés jellemzően kisparcellás művelés, vagy ha nagytáblás, akkor korlátozott 
műtrágya és növényvédőszer felhasználásával történik. A művelési mód és intenzitás 
jelentősen befolyásolja az adott ökológiai rendszer működését. 

Számos nemzetközi kutatás irányult a szén-dioxid bioszférikus egyenlegének, 
forgalmának mérésére és modellezésére (FLUXNET, GreenGrass, Carbomont, CarboEurope-
IP, ICOS). A globális klímaváltozás hatásainak vizsgálata hazánkban is fontos. A szántóföldi 
növénykultúrák területi kiterjedése hazánkban rendkívül nagy, az ország mezőgazdasági 
területének mintegy 77%-ra terjed ki (RAJKAI ET AL. 2004). Magyarország leíró éghajlati 
szempontból nagyobbrészt a szemiarid2, illetve szubhumid3 klímazónába sorolható. Az 
elhúzódó száraz időszakok okozta vízhiány már napjainkban is fontos korlátozó tényezője a 
növényi szénfelvételnek s ezen keresztül a növénytermesztésnek. Ez ösztönözte, hogy 
kutatásom témájaként az agroökológiai rendszerek szén- és vízháztartásának vizsgálatát 
válasszam.  

Jelen dolgozatban a magyarországi agroökológiai rendszerek szén- és vízháztartásának 
modellezési lehetőségeit, a modellezés során felmerülő problémákat és azok megoldásait, a 
modellezés korlátait és előnyeit, illetve a modellek használatával elért eredményeket 
tárgyalom, illetve mutatom be.  A modell-módszer lehetőséget nyújt az ökológiai rendszerek 
időbeli dinamikájának, a különböző hatásokkal szembeni érzékenységének vizsgálatára. Ez 
elengedhetetlen a különböző emberi tevékenységek hatására bekövetkezett, vagy várhatóan 

                                                 
1 Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Írország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Málta, 
Németország, Olaszország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország 
2 a csapadék és a potenciális evapotranspiráció hányadosa a 0,2 és 0,5 közötti értéktartományba esik 
3 a csapadék és a potenciális evapotranspiráció hányadosa a 0,2 és 0,75 közötti értéktartományba esik 
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bekövetkező környezeti hatások feltérképezéséhez, előrejelzéséhez, befolyásolási 
lehetőségeinek megállapításához. 

 

1.2. A kutatás témája, célkitűzései 
 
A munkám célja a magyarországi agroökológiai rendszerek szén- és vízháztartásának 

(fotoszintézis, respiráció, 13C/12C arány időbeli menete) megismerése, a környezeti viszonyok 
és a növényi szénforgalom közti kapcsolat sokoldalú feltérképezése volt az alábbi 
módszertani fejlesztések megvalósításával: 

• a Montanai Egyetemen kifejlesztett folyamatorientált ökológiai modell, a 
Biome-BGC adaptációja, 

• a természetközeli ökológiai rendszerekre specializált Biome-BGC modell 
továbbfejlesztése, a természetközeli és művelt területek szén- és 
vízháztartásának szimulációja, 

• egy Bayes-becslésen és lineáris regresszión alapuló kalibrációs program 
kifejlesztése az általam használt sokparaméteres számítógépes modellek 
kalibrálására és érzékenység-elemzésére, 

• a CarbonISO modell kifejlesztése, mely órás szén- és vízgőzáram, illetve 
meteorológiai adatok felhasználásával számolja a légköri szén-dioxid 13C 
izotópjának relatív előfordulási arányát, 

• három magyarországi, eltérő környezeti feltételekkel rendelkező gyepterületi 
mérőhely szén- és vízháztartásának vizsgálata a Biome-BGC és a CarbonISO 
modellekkel. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 

2.1. A globális szénforgalom és az agroökológiai rendszerek szénháztartása 
 

2.1.1 A légköri szén-dioxid szerepe 
A szén-dioxid biológiailag aktív anyag: a fotoszintézis során cukrok alapanyagaként 

megkötődik, amelyet a biológiai oxidáció, a légzés alakít vissza szén-dioxid gázzá. További 
jelentős természetes forrása az állatok és az ember légzése, a talaj mikrobiológiai folyamatai 
illetve az óceán. Az óceán egyben a szén-dioxid legjelentősebb nyelője is (ANDA, 2005). 

A szén-dioxid keverési aránya az ipari forradalom előtti 280 ppm-es értékről (ppm: 
milliomod térfogatrész) napjainkra megközelítette, elérte a 387 ppm-es értéket. A metán 
keverési arányának növekedése még drasztikusabb: az ipari forradalom előtti 0,8 ppm-ről 1,7 
ppm-re emelkedett (IPCC, 2007).  

Napjainkban az emberiség a fosszilis tüzelőanyagok (szén, kőolaj, földgáz) elégetésével 
évi kb. 6,3 milliárd tonna szenet juttat szén-dioxid formájában a légkörbe, ami a teljes légköri 
CO2 mennyiség közel egy százaléka. Az erdőirtások során, amellett, hogy évente újabb 1,7 
milliárd tonna szén kerül a légkörbe, egyúttal pusztul a CO2 egyik fő nyelője, a vegetáció 
(IPCC, 2007). A kibocsátott CO2-nak csak egy része marad a légkörben, a többit felveszik az 
óceánok és a bioszféra. A mérések és a modellszámítások szerint az utóbbi évtizedekben a 
szárazföldi ökológiai rendszerek növekvő szerepet játszanak a globális szén-dioxid 
körforgalomban, az antropogén eredetű légköri szén-dioxid felvételében, elsősorban az északi 
félgömb mérsékelt éghajlati övében (CIAIS ET AL. 1995; DENMAN ET AL. 2007). A közvetlen 
légköri mérések kezdetén (1958) az antropogén eredetű CO2 57%-a maradt a légkörben, ma 
körülbelül a 40%-a. A jelenlegi 40% természetesen nagyobb mennyiséget takar, mint az 
1958-as 57%, mivel közben a kibocsátás jelentősen megnőtt (IPCC, 2007). Ez jelzi, hogy a 
légköri szén-dioxidot felvevő folyamatok erősödtek, azonban a felvétel pontos földrajzi 
körzete és a folyamat oka nem teljesen ismert. A hosszú távú mérések során kiderült, hogy a 
légkör CO2 keverési arányának növekedési üteme sokkal jobban ingadozik, mint az emberi 
kibocsátás mértéke (CONWAY ET AL. 1994), s ez az ingadozás a mérsékelt övezet 
szárazföldjein lényegesen nagyobb, mint az óceáni, sarkvidéki területeken. Ez a folyamat 
valószínűleg a modellek által nyelőnek jelzett, mérsékelt övben fekvő szárazföldi bioszféra 
működésének eredménye (HOUGHTON ET AL. 1998). 

 

2.1.2 A stabil szénizotóp 
A szén-dioxidnak két természetes és egy radioaktív izotópja fordul elő a légkörben 

(előfordulási arányuk: 12CO2: 98,93%, 13CO2: 1,07%, 14CO2: ~10-10). Az antropogén 
kibocsátásból származó CO2 jóval kevesebb 13C-t tartalmaz, mint a természetes forrásból 
származó (respiráció).  

A 13C izotóp előfordulási arányát (például a légköri szén-dioxidban, vagy a növényi 
anyag széntartalmában) egy referenciához (standardhoz) viszonyítva relatív, ezrelékes skálán 
szokás megadni (PDB standard: (13C /12C)stnd = 0,01124) (JONES, 1999): 

1
C)C(
C)C(

(‰)Cδ
stnd

1213
minta

1213

minta
13 −= ,    (1) 

ahol (13C /12C)minta a vizsgált anyagban levő szénizotópok aránya.  
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Mivel a széndioxid-felvétel a 13C izotópra nézve diszkriminatív, a növényi anyagba 
beépülő CO2 δ13C-a más lesz, mint a levegőben levő szén-dioxid δ13C-a. Ezt a különbséget a 
diszkriminációval4 jellemezzük: 

forrás
1213

produktum
1213

C)C(
C)C(

1∆ −= ,      (2) 

ahol (13C /12C)forrás a diszkriminatív folyamat reagens anyagára jellemző CO2 izotóparánya 
(széndioxid-felvétel esetén a légköri CO2), (13C/12C)produktum pedig a diszkriminatív folyamat 
eredményeképp létrejött CO2 izotóparánya (széndioxid-felvétel esetén a növényi anyagba 
beépülő CO2). 

 Az (1) és (2) egyenlet összevetéséből adódik, hogy a széndioxid-felvételre vonatkozó 
diszkrimináció számítható a légköri és a növényi anyagba beépülő szén-dioxid δ13C-ából: 

produktum
13

produktum
13

forrás
13

Cδ1
CδCδ

∆
+

−
= ,     (3) 

ahol δ13Cforrás  a légköri-, illetve δ13Cproduktum a növényi anyagba beépülő 13C izotóp relatív 
előfordulási aránya (JONES, 1999). 

Mind a fotoszintézis, mind a beoldódás diszkriminatív folyamat a „nehezebb” 13C 
izotóra nézve. Az óceán diszkriminációja hozzávetőlegesen a tizede a szárazföldi rendszerek 
diszkriminációjának. Ennek eredményeképpen a légköri szén-dioxid 13CO2 tartalma fontos 
információt szolgáltat a szénforgalomról, mivel − a 13CO2-tartalom vizsgálatán keresztül − 
lehetségessé válik a különböző forrásból származó légköri CO2 azonosítása (CHEN ET AL. 
2006).  

Az elmúlt évszázadban – a fosszilis tüzelőanyagok használatának eredményeképpen − a 
légköri szén-dioxid keverési arányának növekedésével párhuzamosan csökkent a légköri szén-
dioxid 13CO2 tartalma. A sarkvidékről származó, jégbe fagyott levegőbuborékok analízise azt 
mutatja, hogy az arány a „könnyebb” izotópok felé tolódik el (BOWLING ET AL. 2008). 
Ugyanakkor a CO2 keverési arányának növekedési üteme többszöröse a δ13C csökkenésének, 
ami azzal magyarázható, hogy a CO2 folyamatos kölcsönhatásban van az óceánnal és a 
szárazföldi biomassza tömegével, ami csökkenti a δ13C változását (DEMÉNY, 2005). 

A C3-as fotoszintézisű növényekre vonatkozó δ13C (13C izotóp relatív előfordulás 
aránya) körülbelül 20‰-kel, a C4-eseké 10‰-kel alacsonyabb, mint a levegőé (-7- -8‰) 
(JONES, 1999; BOWLING ET AL. 2008). A C3-as növények diszkriminációjának elsődleges 
forrása a karboxilációs enzim (ribulose-1,5-biofoszfát; RuBisCO), ugyanis az alacsonyabb 
reaktivitása miatt diszkriminálja a „nehezebb” (nagyobb tömegszámú) természetes izotópot, a 
13C-t (SUITS ET AL. 2005). A diszkrimináció másodlagos forrása a CO2 diffúziója (a 
határrétegen, illetve a sztómákon való átjutás). A diszkrimináció eredményeképpen a 
széndioxid-felvétel során a légkörben relatíve feldúsul a 13C (FARQUHAR ET AL. 1989). Ezzel 
szemben általánosan elfogadott feltevés, hogy a respiráció során a diszkrimináció 
elhanyagolható, így a légzéskor a növényi anyag izotóparányának megfelelő CO2 kerül a 
légkörbe (LAI ET AL. 2004). Emiatt a vegetációs időszakban, mikor a nappali órákban a 
fotoszintézis, éjszakai órákban a respiráció dominál, a diszkrimináció következében napi 
menet jelenik meg a levegő 13C arányában, amiből következni lehet a fotoszintézis és a 
respiráció egyensúlyára. Tehát a légköri szén-dioxid 13CO2-tartalma (CO2-forrás azonosítása 
mellett) fontos információt szolgáltat a széncserével kapcsolatos biológiai és fizikai 
folyamatokról is, mint például a növény vízhasznosítási tényezőjéről (WUE; water use 

                                                 
4 A növény a széndioxid-felvétel során nem azonos arányban veszi fel a szén különböző izotópjait, általában 
előnyben részesíti a kisebb tömegszámú 12C-t, azaz diszkriminálja a 13C-t 
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efficiency) (FARQUAR ET AL. 1989), vagy a fotoszintézis és a respiráció arányáról a nettó 
széndioxid-felvételben. 

 

2.1.3 Az ökológiai rendszerek fogalma és szénforgalma 
Az ökológia, vagyis a környezettudomány központi fogalma az ökoszisztéma, vagyis az 

ökológiai rendszer. Az ökológiai rendszer a szupraindividuális szerveződés és a környezete 
közti anyag-, energia- és információáramlási rendszer absztrakt modellje, melyben külső 
fizikai hatások eredményeképp kémiai és biológiai folyamatok játszódnak le. Az ökológiai 
rendszerek az atmoszféra (légkör), a bioszféra, a pedoszféra (talaj), a hidroszféra (felszíni és 
felszín alatti vizek), illetve a litoszféra (geológiai képződmények, talajképző kőzetek) 
kölcsönhatásának zónájában alakultak ki. Kialakulásukat, fejlődésüket, anyag- és 
energiaforgalmukat, biogeokémiai ciklusaikat, abiotikus és biotikus transzportfolyamataikat 
leginkább az élőhelyi adottság határozza meg. Az élőhelyi adottság elemei a felszínközeli 
légkör éghajlata és időjárása, a geológiai felépítés, a domborzat, a talajviszonyok, illetve a 
felszíni és felszín alatti vízkészletek (VÁRALLYAY, 2004). 

Egy ökológiai rendszer lehet természetközeli, mely működését a környezeti tényezők 
befolyásolják. A művelt területek, a mezőgazdasági kultúrák esetében nagy szerepe van az 
emberi beavatkozásnak, a művelés során a rendszert érő fizikai, biológiai, kémiai hatásoknak. 
A természetközeli és a művelt ökológiai rendszerek anyag- és energiaforgalma alapvetően 
különbözik. A természetközeli rendszerek anyagforgalmilag zártnak tekinthetők, mivel a 
keletkezett növényi biomassza helyben marad és a lebontó folyamatok során szervetlen 
anyaggá alakul. Ezzel ellentétben a művelt területek nyílt energia- és anyagforgalmúak, mivel 
a termőhely kialakítására fizikai, kémiai és biológiai energia fordítódik, ezen kívül a 
keletkezett biomassza részben emberi felhasználásra kerül, csak a maradék kerül vissza az 
ökológiai rendszerbe (RAJKAI ET AL. 2004). 

Agroökológiai rendszernek tehát az adott élőhelyen a gazdasági növények által alkotott 
kiterjedt növényállományokat (mezőgazdasági területek és művelt gyepterületek) tekintjük 
(VARGA-HASZONITS, 2005). A meteorológiai elemek egyrészt az élőhelyhez kötött éghajlati 
feltételrendszert képezik, az erőforrást jelentik az agroökológiai rendszerek számára, másrészt 
(mint időben állandóan változó elemek) a növények élettevékenységére ható kockázati 
tényezőket alkotják (VARGA-HASZONITS, 2005). A földterület használatának alakulása 
világviszonylatban az alábbiak szerint tagolható: 11% termőterület, 26% legelő, 32% erdő, 
31% egyéb (NAGY, 2005). A kontinensek földhasználati arányszámait összehasonlítva 
megállapítható, hogy Európában a legkedvezőbb a helyzet, mivel itt a termőterület eléri a 
29%-t, míg a többi kontinensen csupán 6-12%. Azaz Európa szerepe rendkívül jelentős a 
világ mezőgazdaságában (NAGY, 2005). Hazánk területétének több mint 80%-t különböző 
szárazföldi növényzet borítja: a szántóterületek aránya 48%, az erdőterületek aránya 19%, a 
gyepterületek aránya 11%, kert- és szőlőterület 3%, művelés alól kivont terület 17%, egyéb 
(nádas, halastó) 2% (NAGY, 2005). Vitatható, hogy a gyepterület mekkora hányada számít 
természetközeli ökológiai rendszernek, mivel azon területek is agroökológiai rendszernek 
tekinthetők, melyek hasznosítási célja biomassza-termelés (kaszáló, legelő) (VÁRALLYAY, 
2004).  

Az ökológiai rendszerek CO2-felvevő képességét vizsgáló kutatások eredményei alapján 
megállapítható, hogy a legnagyobb éves CO2-felvétel azoknál az ökológiai rendszereknél 
tapasztalható, ahol a leghosszabb a vegetációs periódus, nem pedig azoknál, melyekben a 
legnagyobb az egységnyi időre jutó CO2-felvétel. Az emberi beavatkozás, illetve a stressz 
hatására csökkenhet az ökológiai rendszer nettó szénfelvétele, ezen belül csökkenhet a 
fotoszintézis (nagyobb csökkenés), illetve a légzési aktivitás (kisebb csökkenés) mértéke. Az 
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éghajlati tényezők közül a csapadék (szárazság), illetve a magas hőmérséklet gázcserére 
gyakorolt hatása a legerősebb (BALDOCCHI, 2008). 

A szárazföldi ökológiai rendszerek közül a trópusi esőerdők alkotják a globális 
széntározók mintegy 40%-át (DIXON ET AL. 1994). A széntározásban a mérsékelt övi 
gyepeknek is fontos szerepe van, hiszen a sűrű gyökérzetüknek köszönhetően jelentős 
mennyiségű szenet tárolnak, így a globális szénraktárak mintegy 10%-át képviselik 
(ESWARAN ET AL. 1993). A mérsékelt övi füves ökológiai rendszerek további fontos 
tulajdonsága, hogy fajgazdagságuknak köszönhetően könnyen adaptálódnak a változó 
körülményekhez, és annak ellenére, hogy általában kevésbé termékeny talajon és szárazabb 
éghajlatú területeken találhatók, több szenet képesek raktározni, mint a haszonnövények 
(SCHIMEL, 1995).  

A hosszú távú szén-dioxid mérések eredményei arra utalnak, hogy a füves ökológiai 
rendszerek szénháztartásában nagy éves változékonyság figyelhető meg, amely leginkább a 
környezeti feltételek változékonyságával magyarázható (XU AND BALDOCCHI, 2004; NAGY ET 
AL. 2007). A füves ökológiai rendszerek nagyon érzékenyek az időjárási viszonyokra: gyorsan 
reagálnak a hőmérséklet növekedésére, a csapadék mennyisége pedig jelentősen befolyásolja 
a nettó széndioxid-felvételt. Ennek eredményeképpen a kora tavasszal, illetve késő ősszel 
esetlegesen beköszöntő enyhébb időszakok alkalmával is lehetséges nettó széndioxid-felvétel, 
ám a szárazságra hajlamos gyepes területeken a nyári szárazságok alkalmával jelentős 
szénveszteség figyelhető meg (REICHSTEIN ET AL. 2007; PINTÉR ET AL. 2008). A gyepek nem 
tartoznak Európa természetközeli ökológiai rendszerei közé, általában művelés alá volt 
területek (legeltetés – legelő, kaszálás - kaszáló). Janssens és munkatársai (2005) szerint a 
gyepek európai szénciklusban betöltött szerepének becslését nagyobb bizonytalanság terheli, 
mint az erdőkét és a mezőgazdasági területekét. Becslésük szerint a földrajzi értelemben vett 
Európára vonatkozóan a füves ökológiai rendszerek átlagosan nettó széndioxid-nyelők 
(JANSSENS ET AL. 2005). Az erdők széndioxid-nyelő képessége mintegy kétszerese a gyepek 
széndioxid-nyelő képességének, viszont az egységnyi területre jutó szénraktározás az erdők 
esetében csupán fele akkora (SCHULZE ET AL. 2009). Ciais és munkatársainak (2009) 
eredményei szerint az európai kultúrnövények (búza, árpa, rozs, kukorica, stb.) kismértékű 
széndioxid-nyelők vagy források. A mezőgazdasági növények bruttó széndioxid-felvétele 
451-595 gC m2 év-1, míg a gyepeké 750-797 gC m2 év-1 (CIAIS ET AL. 2009). 

A művelt területek, az agroökológiai rendszerek szénháztartását – a környezeti 
feltételek mellett – a mezőgazdasági művelés módja és intenzitása határozza meg (CIAIS ET 
AL. 2009). Az állattartás, illetve a szántás során többletszén kerül a talajba; az öntözés 
befolyásolja a talaj széntartalmának dekompozícióját; a műtrágyázás befolyásolja a talaj 
mineralizált nitrogén tartalmát és ezen keresztül az asszimilációt és a dekompozíciós 
folyamatokat. A kaszálás, vagy az aratás során levágott biomassza nettó szénveszteség a 
rendszer számára. Az állattartás során a legelésből származó veszteséget részben 
ellensúlyozhatja az állattartás során a talajba került trágya és a hígtrágya. A legelő állatok által 
elfogyasztott növényi anyag széntartalmának nagy része gyorsan visszakerül a légkörbe az 
állatok légzésén keresztül, csak egy kis rész raktározódik a növényevők testében, vagy tejében 
(SOUSSANA ET AL. 2007). 

Az agroökológiai rendszerek a művelés (kaszálás, legeltetés, aratás, trágyázás) hatására 
azonban nettó széndioxid-kibocsátóvá válhatnak (SCHULZE ET AL. 2009), mivel a 
mezőgazdasági művelés befolyásolja a növényállomány szerkezetét, a talaj fizikai és kémiai 
tulajdonságait, illetve a tápanyagok eloszlását és körforgalmát a talaj-növény rendszeren belül 
(SCHUMAN ET AL. 1999).  
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2.1.4 Az ökológiai rendszerek alapeleme: a talaj 
A talaj a földkéreg külső határrétege, mely a felszíni kőzet málladékán alakult ki. Az 

ökológiai rendszerben betöltött szerepe sokoldalú; a szerepkörök ismerete és figyelembe 
vétele elengedhetetlen az ésszerű talajhasznosításhoz. A talaj feltételesen megújuló, 
megújítható erőforrás, azaz ésszerű használat során nem változik visszafordíthatatlanul, 
megújulása azonban tudatos földhasználati tevékenységet igényel. Több természeti erőforrás 
(napenergia, légkör, felszíni és felszín alatti vizek, biológiai erőforrások) hatását ötvözi, így 
életteret biztosít a talajban élő mikroorganizmusoknak, illetve termőhelyet a természetes és a 
termesztett növényzetnek. A talaj jelenti a bioszféra számára az elsődleges tápanyagforrást, 
emellett természetes hő-, víz-, és tápanyagtározó. A talaj az ökológiai rendszer legnagyobb 
kiegyensúlyozó képességgel rendelkező eleme, amely egy bizonyos határig képes mérsékelni 
a talajt érő stresszhatásokat. Ezen kívül jelentős géntározó, amely fontos szerepet játszik a 
biodiverzitás fenntartásában (VÁRALLYAY, 2004). 

A talaj háromfázisú, porózus, polidiszperz rendszer. Háromfázisú, mert három 
különböző halmazállapotú részből tevődik össze: az ásványi és szerves anyagok alkotják a 
szilárd részt (átlagosan 50%), a talaj pórusaiban levő víz a folyékony (átlagosan 30-40%) és 
az ugyanott elhelyezkedő levegő (átlagosan 10-20%) a gázhalmazállapotú összetevő. 
Polidiszperz, mert a talajrészecskék szilárd szemcséi méret, alak és elrendeződés szerint 
polimorfak, azaz éppúgy megtalálhatók benne a durva homokszemcsék (a szemcseméret 
nagyobb, mint 0,05 mm), mint a több nagyságrenddel kisebb kolloid anyagszemcsék (a 
szemcseméret kisebb, mint 0,002 mm). A szemcseösszetétel, ezen belül is a leiszapolható 
agyagtartalom (%) alapján a következő mechanikai összetételű talajokat különböztetjük meg: 
durva homok (0-10%), homok (11-20%), homokos vályog (21-35%), vályog (36-60%), 
agyagos vályog (61-70%), agyag (71-80%), illetve nehéz agyag (81-90%). Az agyagtartalom 
növekedésével nő az összporozitás, emiatt csökken a térfogattömeg; nő a hővezető-képesség5 
és a hőkapacitás6 (SZÁSZ ET AL. 1997). 

A talajok alapvető szerkezeti elemei az aggregátumok. Ezek a szerkezeti egységek a 
talajbeli ásványi és szervesanyag szemcsékből különböző folyamatok és anyagok hatására 
kapcsolódnak össze. Az aggregátumok legfontosabb szerepe, hogy védik a belsejükben levő 
szervesanyagot a lebomlástól. A gyepek talaja általában szerves szénben (soil organic carbon; 
SOC) gazdag. Ez részben köszönhető a földigiliszták és a szervesanyag-bontó mikrobák 
aktivitásának, melyek az ásványi anyaghoz nem kötődő szervesanyagot táplálkozásuk során 
kisebb darabokra aprítják, amelyek így kisebb méretük miatt képesek ásványi részecskékkel 
kapcsolódni. Mindemellett kémiailag ragasztó hatású bomlásterméket szabadítanak fel, 
amelyek elősegítik a komplexképződését (SOUSSANA ET AL. 2007). A nem megfelelő, vagy túl 
intenzív művelési eljárások nemcsak a növényzetre, de a talaj fizikai, kémiai jellemzőire is 
káros hatással lehet. Ilyen káros hatás a talajtömörödés7, vagy a talajrögösödés- és porosodás8, 
melyek akadályozzák a növényi vízfelvételt, s ezen keresztül a széndioxid-felvételt is. Mivel a 
szántás, a talaj kiszáradása, a nagy mennyiségű csapadék rombolja a talaj aggregátumait, az 
agroökológiai rendszerek szervesanyag tározói érzékenyek mind a művelési mód 
megválasztására, mind az éghajlat változására, szélsőségesedésére. A helyes művelési mód 
alkalmazása nagyon fontos, ugyanis eredményeként csökkenthető a (szén-dioxidra vonatkozó) 
forrásaktivitási erősség (VARGA-HASZONITS, 2003).  
                                                 
5 egységnyi felületen egységnyi idő alatt átvezetődött energia, ha egységnyi távolságon a hőmérséklet-különbség 
egységnyi 
6 energia, amely adott sűrűségű, egységnyi tömegű anyag hőmérsékletét 1°C-kal emeli 
7 túlzott nyomóhatás eredményeképpen az aggregátumok egymáshoz préselődnek, a pórusok közötti pórustér 
csökken, vagy megszűnik 
8 túlzott nyomóhatás eredményeképp a tömörödött talaj kemény rögökre bomlik, melyek nem képesek 
nedvességet tárolni, illetve további nyomóerő hatására porrá esnek szét 
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Magyarország földrajzi helyzetéből adódó szemiarid talajok művelésének általános célja 
a talaj nedvességkészletével való takarékoskodás. Az aszálykárok mérséklésének 
legfontosabb eleme a csapadék talajban történő tárolása, megőrzése, mely erősen függ a talaj 
tulajdonságaitól, de nagymértékben befolyásolható megfelelő talajműveléssel (NYÍRI, 1997). 

A talaj nedvességviszonyait az ún. talajvíz-potenciállal jellemezhetjük. A talajvíz-
potenciál (Ψ) az a munkamennyiség, amely egységnyi térfogatú nedvesség adott pontba 
viteléhez szükséges (Pa). A talajnedvesség összpotenciálja négy részpotenciálból tevődik 
össze (RAJKAI ÉS VÁRALLYAY, 1993): 

• mátrix potenciál (kapilláris erő ellenében végzett munka) 
• hidraulikus potenciál (nyomási erő ellenében végzett munka) 
• gravitációs potenciál (nehézségi erő ellenében végzett munka) 
• oldat potenciál (ozmotikus erő ellenében végzett munka)  

 
Mivel a víz kinyerése (a fent felsorolt erőkkel szembeni) energia-befektetést igényel, 

ezért a talajvíz-potenciál előjele negatív. Minél kisebb a talajvíz-potenciál értéke (azaz 
nagyobb negatív szám), annál nagyobb energia szükséges az adott területen a víz 
kinyeréséhez. A talajvíz-potenciál függ a talaj nedvességtartalmától és egy ún. Clapp-
Hornberger-féle paramétertől, mely az adott talaj összetételét jellemzi (SZÁSZ ET AL. 1997). A 
talajvíz-potenciál különbsége jelenti a hajtóerőt a talajban lejátszódó víz- és 
tápanyagtranszport folyamatokhoz.  

A talaj nedvességi állapotainak három nevezetes pontját kell kiemelni (értékük függ a 
talaj szemcseösszetételétől, szerkezetétől). Telítettség esetén a talaj már több nedvességet nem 
képes felvenni (Ψ = 0 Pa); a szabadföldi vízkapacitáshoz tartozó nedvességtartalom az, 
amelyet a talaj beázás után, a gravitációval szemben, természetes környezetben visszatart (Ψ 
= -33 Pa); a hervadáspont alatt a növény már nem képest a talajból vizet felvenni (Ψ = -1500 
Pa). 

A növények szén- és vízháztartását jelentősen befolyásolja a talaj nedvességtartalma, 
ezen belül is az ún. hasznosítható, vagy felvehető talajnedvesség9 (PAW; plant available 
water) mennyisége (TARDIEU ÉS SIMONNEAU, 1998; RAJKAI ET AL. 2004). A PAW a 
szabadföldi vízkapacitás és a hervadásponthoz tartozó vízmennyiség különbsége. Mind a 
szabadföldi vízkapacitás, mind a hervadásponthoz tartozó talajnedvesség-tartalom az 
agyagtalaj esetében a legnagyobb, ugyanis az agyagtalaj nagy kolloidtartalma miatt a 
talajrészecskék abszorbeáló felülete nagy, a vízmolekulák adhéziós kötődése erős. Ennek 
eredményeképpen a nehézségi erővel szemben sok nedvességet képes megtartani, ám a 
növények keveset tudnak felvenni. Mindemellett a nagy agyagtartalmú talajra jellemző, hogy 
a nagy hővezető képességhez nagy hőkapacitás társul, emiatt e talajtípus hideg, a növényzet 
számára a tenyészidőszak rövid. Ezzel szemben a homok mechanikai összetételű talaj esetén a 
talajrészecskék abszorbeáló felülete kicsi, ezért a nehézségi erővel szemben kevés vizet képes 
megtartani; azaz alacsony mind a szabadföldi vízkapacitáshoz, mind a hervadásponthoz 
tartozó talajnedvesség-tartalom (RAJKAI, 1988). Mindemellett a homok mechanikai 
összetételű talaj hővezető-képessége és a hőkapacitása alacsony, aminek eredményeképpen 
nyáron nagymértékben felmelegedhetnek, míg télen, hótakaró nélküli állapotban erősen 
lehűlhetnek. A vályog mechanikai összetételű talajok esetében harmonikusan alakul a 
hővezető-képesség és a hőkapacitás: nem szárad ki könnyen és nem melegszik fel túlságosan, 
mint a homok mechanikai összetételű talaj, ám melegebb, mint az agyag mechanikai 
összetételű talaj. E tulajdonságuk folytán hőmérséklet tekintetében a vályog mechanikai 

                                                 
9 a növény számára rendelkezésre álló talajvízmennyiség 
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összetételű talajon elhelyezkedő növényzet tenyészidőszaka a leghosszabb (SZÁSZ ET AL. 
1997). 

 

2.1.5 Az Agroökológiai Kutatási Program 
Az agroökológiai rendszerek szerepe egyre sokoldalúbbá vált az elmúlt évtizedekben. 

Korábban csupán az élelmiszer, a takarmány, az ipari nyersanyag, illetve az energiaforrás 
előállítása, azaz a biomassza-termelés volt a cél. Jóval később értékelődött föl az 
agroökológiai rendszerek környezeti, közjóléti szerepe: az esztétikus táj kialakítása, a 
szénforgalom szabályozása, a vízháztartási szélsőségek mérséklése. Az Agroökológiai 
Kutatási Program (Agroökoszisztémák Környezeti Összefüggései és Szabályozásának 
Lehetőségei) egy kutatói konzorcium (Magyar Tudományos Akadémia, Szent István 
Egyetem, Corvinus Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem) által létrehozott, magyar 
tudományos projekt. A Progam céljait, illetve eredményeit az Agro-21 füzetek 37. számában 
megjelent összefoglaló tanulmány alapján mutatom be (VÁRALLYAY, 2004). Az Agro-21 
füzetek 37. számában megtalálhatók az alábbiakban vázolt eredmények részletes leírásai. 

Az Agroökológiai Kutatási Program célja az ökológiai rendszerek tényezőinek 
felmérése, a környezeti összefüggések részletes elemzése, az anyag- és energiaforgalom 
jellemzése és minél alaposabb feltérképezése, a szabályozási lehetőségek feltárása, illetve 
alternatívák és ajánlások megfogalmazása volt. A program fontos előzménye a Magyar 
Tudományos Akadémia „Magyarország agroökológiai potenciáljának felmérése” című, Láng 
István által kezdeményezett országos programja, mely 1978 és 1982 között zajlott. Az 
Agroökológiai Kutatási Program egy fontos feladata a korábbi kutatási tapasztalatok 
szintézise, a meglévő adatok új szempontú feldolgozása, elemzése volt. 

Az eredmények első csoportját az ún. állapotértékelések alkotják. Vizsgálták az 
éghajlati elemek agroökológiai rendszerek anyagforgalmára gyakorolt hatását, illetve a 
növények befolyását a felszín közeli légkörre. Megállapították, hogy az éves 
csapadékösszegek nagy térbeli változékonyságot, illetve időbeli ingadozást mutatnak, 
amelyben egy csökkenő évi átlagos csapadékmennyiségi trend figyelhető meg. Kidolgozták a 
magyarországi talajok vízgazdálkodási tulajdonságinak és vízháztartási típusainak 
katergióriarendszerét, melyek alapján tematikus térképeket szerkesztettek (belvíz-
veszélyeztetettség, aszályérzékenység, stb.).  

Az eredmények következő csoportja a környezeti tényezők agroökológiai 
következményeinek feltérképezése. Vizsgálták a hőviszonyok hatását a kalászosok (őszi és 
tavaszi búza, rozs) fejlődésének megindulására. Elemezték 12 fajta biomassza tömegének 
alakulását a vízellátottság függvényében. A csökkenő vízellátás minden fajta esetében 
csökkentette a biomasszahozamot; ezt a hatást a genetikai potenciál egyetlen esetben sem volt 
képes ellensúlyozni. Egyértelmű összefüggést állítottak fel a csapadékösszeg és a búza 
termésének mennyisége és minősége között. Vizsgálták a gyomfajterjedés és az időjárás 
kapcsolatát: aszályos évben jól megfigyelhető volt a mélyen gyökerező, agresszív 
vízfelvételű, szárazságtűrő gyomok előretörése. Egy mezőgazdaságilag értékes 
löszpusztagyepen vizsgálták a különböző CO2-kezelések (emelt CO2, emelt CO2 + nitrogén-
ellátottság, emelt CO2 + vízellátottság) hatását a gyep biomasszahozamára, fajösszetételére, 
szénmérlegére. Az emelt légköri CO2 keverési aránya csak megfelelő nitrogénellátottság 
mellett fokozhatja a szárazanyag-produkciót és az összborítást. A kezelések a fajösszetételt a 
nem pillangós kétszikűek javára tolták el. Vizsgálták még Magyarország erdősültségét, mely 
1950 óta folyamatosan nő, de az európai 26%-os átlagot csak 2035-ben fogja elérni (ha a 
tervezett éves növekedést realizálódik). A növényvédelem témakörben végeztek rovar-
populációdinamikai kutatásokat, vizsgálták a levéltetvek rajzását, illetve a drótférgek 
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szezonális előfordulását annak érdekében, hogy minél hatékonyabb megelőző védekezési 
módszerek dolgozzanak ki. 

A harmadik eredménycsoport az agroökológiai rendszerek anyagforgalmába történő 
beavatkozások, ezen belül a talajművelés, a víz- és a tápanyagellátás hatásainak vizsgálata. A 
talaj tömörödésének szempontjából a szántás bizonyult a legkedvezőbbnek, azonban a feltalaj 
0-10 centiméteres rétegét ez a művelési mód kifejezetten szárította. Ebből a szempontból a 
tárcsázás és a lazítás adódott a legkedvezőbbnek. Megállapították, hogy az altalajban a 
szántás hátránya már nem kimutatható, mivel a laza szántott réteg a mélyebb szinteket 
megvédte a kiszáradástól. Vizsgálták a talajművelési kezelések hasznosítható 
talajnedvességre, illetve a tényleges vízkészletre10 gyakorolt hatását. Megállapították, hogy a 
talaj hasznosítható vízraktározó tere (leginkább a feltalajban) jelentős mennyiségű további víz 
befogadására lenne alkalmas. 

Az eredmények utolsó csoportja a regionalitás és a biodiverzitással témája köré 
csoportosul. Magyarország hét nagytájára (Dunai Alföld, Tiszai Alföld, Kisalföld, Nyugat-
magyarországi peremvidék, Dunántúli-dombság, Dunántúli-középhegység, Észak-
magyarországi középhegység) tematikus talajtérképet készítettek, amelyeken az agroökológiai 
szempontból legfontosabb talajtényezőket11, illetve a nagytáj degradációs régióit ábrázolták. 
 

2.2. A modellezés 
 

A modellalkotás az emberi megismerés folyamatának fontos része. Szigorúan véve a 
világ minden jelensége különbözik egymástól, még ugyanaz a rendszer sem azonos 
önmagával két különböző időpillanatban. Végtelen sok egymástól különböző jelenség 
megismerése azonban lehetetlen, ezért van szükség a hasonlóságok felismerésére. A 
hasonlóság absztrakció: alapja a lényeges közös tulajdonságok felismerése és a lényegtelen 
különbözőségek elhanyagolása. A modellalkotás során megkeressük a modellezendő rendszer 
leglényegesebb tulajdonságait és azok alapján a valóságos rendszerhez hasonló rendszert 
hozunk létre. Fontos, hogy a modell és a modellezett rendszer csak meghatározott 
szempontokból hasonló, a hasonlósághoz ezért mindig hozzá kell tenni, hogy mely 
szempontokra, milyen határokon belül érvényes, így el tudjuk kerülni a káros analógiából 
eredő hibákat (LADÁNYI, 2006). 

Napjainkban a modellezés már szerves részét képezi nem csak az ipari termelésnek, a 
kutatásnak, de a gazdaság irányításának is. A tervezők modellek segítségével dolgozzák ki és 
tökéletesítik az általuk fejlesztett rendszereket. A kutatások során az egyes hipotéziseket 
először modelleken ellenőrzik. Döntési modellek segítségével vizsgálják a termelési, vagy 
társadalmi döntések változtatásának várható hatását (SZÁSZ ET AL. 1997). 

A modellezett rendszer lehet fizikai, kémiai, társadalmi, pszichikai, stb. jelenség. A 
modell típusa alapján megkülönböztetünk anyagi és gondolati modelleket. Az anyagi 
modellek csoportján belül beszélhetünk geometriai (pl. makett), fizikai (pl. forgókád), vagy 
számítógépes modellekről. A számítógépes modellek tovább csoportosíthatók: a numerikus-
számítógépes modellek alkalmasak a modellezett rendszer kvantitatív jellemzőinek 
(változásainak) meghatározására. Az ikonikus-számítógépes modellekkel a modellezett 
rendszer formájára, szerkezeti kapcsolataira kapunk vizuálisan megfigyelhető információt. Az 
akusztikus-számítógépes modellekkel bizonyos hanghatásokat (azok harmóniáját vagy 

                                                 
10 az aktuális nedvességtartalom és a hervadásponthoz tartozó nedvességtartalom különbsége 
11 genetikai típus és altípus; kémhatás és mészállapot; fizikai féleség; vízgazdálkodási kategóriák; szervesanyag-
készlet 
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diszharmóniáját) ellenőrizhetjük, illetve változtathatjuk (LADÁNYI, 2006). A hasonlóság 
szempontja alapján megkülönböztetünk szerkezeti, működési és formai hasonlóságon alapuló 
modelleket. A modellezés célja alapján beszélhetünk kutatási, leíró, elemző, szemléltető, 
oktató, stb. modellekről. A modell-modellezett rendszer közötti kapcsolat matematizáltsága 
alapján is képezhetünk csoportokat: a kvalitatív modellek „csak” minőségi jellemzésre vagy 
elemzésre alkalmasak, míg a kvantitatív modellek mennyiségi következtetések levonására, 
vagy bemutatására alkalmasak. A kvantitatív kapcsolat lehet determinisztikus, mikor a 
rendszer egy korábbi állapota egyértelműen meghatározza a későbbi állapotát, illetve 
sztochasztikus, mikor a véletlenszerűséget is figyelembe vesszük. A modellezett rendszer 
időbeli változékonyságától függően a modell lehet statikus (időben állandó folyamatok), 
illetve dinamikus (időben változó folyamatok). A modellfejlesztés kiindulópontját tekintve 
megkülönböztetünk folyamatorientált és statisztikus modelleket. A folyamatorientált 
modellek ok-okozati összefüggéseken, a folyamatok matematikai egyenletein alapulnak, míg 
a statisztikus modellekben megfigyelési adatokra vonatkozó empirikus összefüggéseket 
használnak (RAJKAI ET AL. 2004, SZÁSZ ET AL. 1997). 

Természettudományos értelemben modellnek nevezzük az összetett, bonyolult fizikai 
rendszerek másait, melyek egyszerűsítettek, minden részletében áttekinthetők, gyakorlatilag 
megvalósítottak, vagy szemléletesen elképzeltek, matematikailag szabatosan leírhatók, 
idealizáltak. A természettudományban széles körben használatosak a numerikus-számítógépes 
modellek (RAJKAI ET AL.  2004). 

A matematikai modell-módszer ismérvei a modell típusától függetlenek: a modellezés 
folyamatának alapvető lépései a problémától függetlenül hasonlók. Az első lépés minden 
esetben a probléma felismerése és részletes szóbeli megfogalmazása. A következő lépés a 
helyzetelemzés, a vizsgált rendszer jellemzőinek feltárása, folyamatainak feltérképezése (fő 
folyamatok, komponensek, tér- és időlépték). Ezután következik a rendszer matematikai 
leírása: a rendszer belső tulajdonságait kifejező egyenletrendszer felírása, az egyértelműségi 
feltételek (bemeneti adatok, kezdeti- és peremfeltételek) megadása. Lényeges, hogy ez a fázis 
részben hipotetikus, hiszen a fontos tulajdonságok kiválasztása, a paraméterek megválasztása, 
a folyamatok sorrendiségének meghatározása bizonyos mértékig önkényes. Ezt követi az 
összetett rendszer egyes építőelemeinek egységes, működő egésszé történő összekapcsolása, 
majd a matematikai modell megoldása (RAJKAI ET AL. 2004). 

A modellezés módszertanának fontos elve az egyszerűség és a szabatosság. Azaz a 
tervezés során előre fel kell mérni a lehetséges és szükséges változtatásokat és úgy kell 
kialakítani a modelleket, hogy a lehetséges módosítások minimális idő- és költség igényűek 
legyenek. Célszerű az “építőkocka-elv” alapján, előre elkészített modulokból variálható 
modellszerkezeteket kialakítani.  

A modellek legfontosabb szerkezeti elemei (RAJKAI ET AL. 2004): 
• bemenet: a modellezett, rendszer környezetét alkotó tényezők, melyek a 

rendszer működésére hatnak  
• kimenet: a modellezett, rendszerviselkedést megjelenítő válaszok 
• paraméterek: a modell alkotóelemeinek állandó és jellemző tulajdonságai  
• állapotváltozók: a modellalkotó elemek állapotát leíró mennyiségek 
• folyamatok: az állapotváltozók és a modell elemek közötti kapcsolatok időbeni 

változása (transzport, transzformáció, tárolás) 
 

A modellépítés során ellenőriznünk kell a működésről alkotott hipotézis-rendszer igaz 
voltát (mennyiség és mértékegység szerint), illetve érvényességének határát (meddig és miben 
hasonlít). A léptékváltás (pl. egyed szintről társulás szintre) kérdésének vizsgálata során 
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ellenőriznünk kell, maradhat-e változatlan a modellben alkotott hipotézis, megmarad-e a 
modellbe épített mechanizmus eredeti értelme, a paraméter-tartomány érvényes marad-e, 
nagyobb léptében tapasztalható-e a modell működésének olyan eleme, mely az elvárhatóval 
ellentétes (RAJKAI ET AL. 2004). 

Fontos megjegyezni, hogy nem létezik teljes leírás: a matematikai modell mindig 
tartalmaz elhanyagolásokat, így a rendszer belső tulajdonságait csak részlegesen tükrözheti. 
Az állandóan jelenlévő zavaró hatásokat nem ismerjük, ezért az összefüggések részben 
mindig valószínűségi jellegűek, a rendszerek szerkezete időben változhat, melynek 
következtében a folyamatok is változnak. Emiatt mindig számolnunk kell a modell hibájával.  

A validáció a modell kimeneti adatainak érvényességi vizsgálata, azaz annak 
ellenőrzése, hogy a valóságot közelítően leíró modell szimulációs eredményei mennyire 
tekinthetők a vizsgált rendszer valóságos válaszának. A validáció magában foglalja a 
szimuláció jóságának ellenőrzését: a modell kimeneti adatainak összevetését a rájuk 
vonatkozó mérési adatokkal. Az összevetés lehet kvalitatív, melynek során vizuálisan 
értékeljük a mért és a modellezett adatok összefüggését. A kvantitatív összevetés során a 
szimuláció hibájának megadásával számszerűsítjük az eltérést. A hiba típusának 
megválasztása függ a modellezett mennyiség karakterisztikájától (pl. idő- és térskála). Fontos, 
hogy a modellezés hibája kisebb legyen egy tudományosan elfogadott küszöbértéknél, mely 
legtöbbször a mért adatra vonatkozó mérési hiba. Ezt (elegendően nagy mintaszám esetén) t-
próbával ellenőrizhetjük (SZÁSZ ET AL. 1997). A mért és a szimulált értékek különbségének 
négyzetösszege felbontható a véletlen hibát, illetve a szisztematikus, azaz illesztetlenségi 
hibát kifejező négyzetösszegre. A véletlen hiba és az illesztetlenségi hiba viszonya F-
statisztikával elemezhető. Ha az illesztetlenségi hiba nagyobb, mint a véletlen hiba, szükséges 
a modell további javítása (RAJKAI ET AL. 2004). 

A validáció másik fontos feladata a bizonytalansági tényezők detektálása: 
megvizsgáljuk, hogy a bemeneti adatok bizonytalansága a kimeneti adatokban milyen 
bizonytalanságot eredményez. Ha a kimeneti adatok bizonytalansága nagyon megnövekszik, 
akkor megkeressük ennek okát. Ha a bemeneti adatok között magas a korreláció, akkor az a 
kimeneti adatok bizonytalanságát növeli. Ilyenkor szükség lehet a bemeneti adatok 
információjának tömörítésére (faktoranalízis) (LADÁNYI, 2006). 

A validáció fontos részét képezi még a modell robosztusságának vizsgálata, azaz hogy a 
modell elég érzékeny-e a paramétereire, a megválasztott paraméterek reprezentatívak-e. E 
kérdés megválaszolására alkalmas módszer az érzékenységi analízis, melynek során a 
paraméterek változékonyságának, bizonytalanságának kimenetre gyakorolt hatását becsüljük. 
Ezzel részben pontosabban kijelölhetjük a modell alkalmazhatósági területét, részben pedig 
kiszűrhetjük azokat a paramétereket, amelyek változására a modell nem érzékeny. A 
hangsúlytalan paraméterek ugyanis torzítják az optimális paraméterértékeket. Ha az ilyen 
paramétereket el tudjuk hagyni a modellből, vagy rögzíthetjük azokat, akkor a validálást újra 
és újra el kell végezni (LADÁNYI, 2006). 

A modelljóság megadására, elbírálására vonatkozó leírást a kalibrációs módszerekről 
szóló fejezetben még részletezem. 

 

2.2.1. Az ökológiai modellezés 
Talaj-növény-légkör modelleket számos tudományterület alkalmaz különböző 

szempontokból: az agrártudományok a mezőgazdasági növények fejlődését, terméshozamát, a 
kártevők és a haszonnövények kompetícióját; a hidrológia a vízkörzést, a meteorológia az 
időjárást, a klimatológia az éghajlati rendszer elemei közötti kölcsönhatásokat modellezi. Az 
ökológia az ökológiai rendszerek szén-, víz és tápanyagforgalmának leírásával foglalkozik. A 



 21

növényi víz- és tápanyagforgalom vizsgálatához előnyösek a folyamatorientált, működési 
hasonlóságon alapuló, numerikus-számítógépes modellek. Ezek a modellek a 
tápanyagforgalom számszerűsítésével segítséget nyújtanak az ökológiai rendszerek szintjén 
bekövetkező tápanyagháztartás-változás lehetséges okainak feltárásához, a hőmérséklet, a 
csapadékmennyiség, a nitrogénülepedés változásának, illetve az emberi beavatkozás 
hatásainak vizsgálatához (CHURKINA ET AL. 2003). 

Egyre több ökológiai felhasználású biogeokémiai modell készül: CASA, SIB2, 
CENTURY, LPJ, ORCHIDEE, DNDC, PIXRO, BEPS-EASS (ROSNAY ET AL. 2003; VETTER 
ET AL. 2005; CHEN ET AL. 2006; BEHEYDT ET AL. 2007; NGO-DUC ET AL. 2007). A modellek 
különböznek mind komplexitásukban, mind adatigényükben, mind az összefüggések 
típusában (empirikus, fizikai, statisztikai). A célom az volt, hogy a magyarországi 
szénforgalom- és izotóparány mérések kiegészítéseként találjak olyan modellt, mely képes a 
különböző agroökológiai rendszerek (művelt gyepek és mezőgazdasági területek) szén- és 
vízháztartását modellezni, illetve hogy készítsek egy olyan modellt, mely a mért széndioxid-
áram adatok alapján az izotóparány időbeli változékonyságát modellezi. Fontos szempont, 
hogy a modellek kimeneti adatai összevethetők legyenek a rendelkezésre álló mérésekkel, így 
a modell validálható legyen. Ezen kívül elengedhetetlen, hogy a bemeneti adatbázisra 
vonatkozóan minél több hazai méréssel rendelkezzünk. Így esett a választás az első cél 
megvalósításához (agroökológiai rendszerek szén- és vízháztartásának modellezése) a Biome-
BGC modellre, melyet a 3.2 fejezetben ismertetek részletesen. A második cél megvalósítása 
érdekében (izotóparány-modellezés) fejlesztettem ki a CarbonISO modellt, melyet a 3.3 
fejezetben ismertetek. A modellcsoportosítás szempontjából e modellek fizikai, biológiai és 
kémiai folyamatokat szimuláló numerikus-számítógépes modellek. A hasonlóság szempontja 
alapján kvantitatívak, determinisztikusak, folyamatorientáltak, de tartalmaznak empirikus 
összefüggéseket is. Mivel a modellezett folyamatok időben változók, dinamikus modellnek 
tekinthetők. Nagy előny, hogy a forráskódok hozzáférhetők, ezért a modellek könnyen 
illeszthetők a hazai viszonyokhoz, illetve szükség esetén kiegészíthetők, továbbfejleszthetők. 
 

2.2.2. Magyar modellezők, magyar modellek 
Az ökológiai modellezésnek Magyarországon is nagy hagyománya van. Az első 

munkák a Monin-Obuhov hasonlósági elméleten alapuló turbulencia-elmélet hazai 
alkalmazásával voltak kapcsolatosak (ANTAL, 1961), melyhez szorosan kapcsolódtak későbbi 
kutatások is (WEIDINGER, 1986; ÁCS ÉS KOVÁCS, 2001). Az időjárás–növény modellezésének 
őszi búzára vonatkozó gyakorlati kérdéseivel Varga-Haszonits Zoltán a nyolcvanas évektől 
kezdődően foglalkozott (VARGA-HASZONITS, 1987). A 80-as évek elején elvégezték a magyar 
mezőgazdaság agroökológiai potenciáljának felmérését (HARNOS ÉS GYŐRFFY, 1979; LÁNG ÉS 
HARNOS, 1981). A termés-időjárás kapcsolat elemzésével Magyarországon számos kutató 
foglalkozik, többek között az egyes elemek közötti kölcsönhatások modellezésének 
kérdéseivel Harnos Andrea foglalkozott (HARNOS, 1994). A klímaváltozás talaj-növény-
légkör rendszerre gyakorolt hatásával számos munkában foglalkoztak (HARNOS, 2000; 
KOVÁCS ÉS DUNKEL, 1988). A hazai talajfizikai modellezés a hidrofizikai függvények 
meghatározásához, parametrizációjához kapcsolódik (VÁRALLYAY ET AL. 1979; RAJKAI, 
1988) A növényállományok és a csupasz talaj felszíni hőmérsékletének modellezésével 
foglalkozott Dunkel Zoltán és Ács Ferenc (ÁCS ET AL. 1991; DUNKEL ET AL. 1991). A 
troposzférikus ózon száraz ülepedésének hazai modellezése Mészáros Róbert nevéhez fűződik 
(MÉSZÁROS, 2002). A megemelkedett szén-dioxid keverési arány hatásainak vizsgálatával 
többek között Tuba Zoltán és Harnos Noémi foglalkozott (TUBA ET AL. 1994; HARNOS ET AL. 
2002). Az agroökológiai modellezésről az oktatási és kutatási segédlet feladatát is ellátó 
összefoglaló Rajkai Kálmán, Szász Gábor és Huzsvai László könyve (RAJKAI ET AL. 2004). A 
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szimulációs modellek elméleti és gyakorlati kérdéseit Dobi-Wantuch Ildikó (DOBI-WANTUCH, 
1997) tárgyalta. 

Többek között Fodor Nándor nevéhez fűződik egy hazai növénytermesztési szimulációs 
modell, a 4M modellrendszer megalkotása (Magyar Mezőgazdasági Modellezők Műhelye) 
(FODOR ET AL. 2002, FODOR ÉS KOVÁCS, 2003). A szoftver a CERES-modellből származik, 
melyet adaptáltak a hazai körülményekre és kibővítették a hazai igényeknek megfelelően. A 
különböző módosítások eredményeképpen jelentősen eltér az eredeti modelltől. A modell 
használata − moduláris szerkezetének köszönhetően – leegyszerűsödött. A Talajtani és 
Agrokémiai Kutatóintézet (TAKI) adatbázisát használva a talaj-növény-időjárás kapcsolatot 
írja le napi léptékben számolva a talaj és a növény víz-, nitrogén-, foszfor- és 
káliumforgalmát. A modell a hazai legfontosabb szántóföldi növényekre (búza, kukorica, 
cirok, árpa, köles) alkalmazható. Alkalmas a klímaváltozás hatásvizsgálatára, ez esetben az 
időjárási paraméterek helyett klímaszcenáriókat használ. Segítségével vizsgálhatók a 
különböző agrotechnikai módosításokkal várható hatások. A modellt tápanyag-szolgáltató 
szaktanácsadás céljából a debreceni kutatók továbbfejlesztették (4M-ECO), így létrejött a 4M 
első működő döntéstámogatásban alkalmazott formája (FODOR ET AL. 2004). 

Az erdők szénháztartásának vizsgálatával, az erdőtelepítéssel és erdőműveléssel 
kapcsolatos összefüggéseinek vizsgálatával többek között Somogyi Zoltán foglalkozik. 
Munkája során megalkotta az erdősítések szénlekötésének modelljét, a CASMOFOR modellt. 
A CASMORFOR szó betűszó, s a modell angol elnevezésének rövidítése: "CArbon 
Sequestration MOdel for FORestations". A modellel megbecsülhető, hogy mennyi szenet köt 
meg az erdő, illetve a hozzá kapcsolódó elsődleges faipar az idő függvényében a 
magyarországi erdőkben, a magyar termőhelyi viszonyok között. A CASMOFOR 
országspecifikus kialakítása és paraméterei révén pontosabb becsléseket tesz lehetővé, mint 
bármely, nemzetközileg fellelhető más modell. Az erdősítések hatásainak számszerűsítésével 
a modell a döntéshozók munkáját segíti (SOMOGYI ET AL. 2010).  

Az ELTE és a Bécsi Tudományegyetem együttműködésével született a SURFMOD 
modell, mely részben kutatási (a növényi párolgás folyamatának megértése és 
tulajdonságainak megismerése), részben oktatási (az ELTE Meteorológiai Tanszékén 
Agrometeorológia c. tárgy keretében a modellhasználat és az eredmények elemzésének 
oktatása) feladatokat lát el (ÁCS, 2008). 

Barcza Zoltán nevéhez fűződik Magyarország bioszférikus szén-dioxid mérlegének a 
Biome-BGC modellel történő becslése, amely munkába magam is bekapcsolódtam. A munka 
alapját a magyarországi közvetlen bioszféra-légkör szén-dioxid kicserélődési mérések képezik 
(BARCZA ET AL. 2009).  
 

2.3. Mért és modellezett adatok 
 
A megfelelő modell kiválasztását követően a modellezési feladat két legfontosabb 

lépése a bemeneti adatbázis felépítése és a modelleredmény validálása. Ez utóbbi során a 
modell által szimulált adatokat összevetjük a kimeneti adatokra vonatkozó mérési adatokkal. 
Munkám során az alábbiakban definiált legfontosabb szén-dioxid- és vízáram mennyiségeket 
használtam. A növényekben a fotoszintézis során szénhidráttá redukálódott szerves anyag a 
bruttó elsődleges termék (GPP: gross primary production), az ökológiai rendszer által felvett 
összes szén-dioxid mennyisége, mely táplálék-, azaz energiaforrást jelent a rendszer minden 
további komponense számára (a keletkező szénhidrátok és egyéb szerves vegyületek – pl. 
aminosavak – kémiai energiaként kerülnek felhasználásra). A megkötött szénmennyiség egy 
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része respiráció (légzés) útján távozik. Az ökológiai rendszer teljes respirációja (TER: total 
ecosystem respiration) az autotróf (AR; felszín feletti növényi részek és gyökér) és a 
heterotróf (HR; gyökérhez kapcsolt mikorrhizák és mikrobiális légzés) komponensből áll. Az 
ökológiai rendszer nettó kicserélődése (NEE: net ecosystem exchange) egy ökológiai rendszer 
által összesen felvett, illetve kibocsátott szén-dioxid mennyiségének különbsége. Az NEE-t 
negatív előjellel vesszük, ha az ökológiai rendszer CO2-t vesz fel, azaz a légkör 
szempontjából nyelőként működik, illetve pozitív előjellel vesszük, ha az ökológiai rendszer 
CO2-t ad le, azaz a légkör szempontjából forrásként működik. A GPP-t és a respirációt pozitív 
előjelűnek vesszük. Az ökológiai rendszer nettó elsődleges terméke (NPP: net primary 
production) a növényzet által összesen felvett, illetve kibocsátott szén-dioxid mennyiségének 
különbsége (BERNÁTH ET AL. 2000). A fentiek értelmében a következő egyenlőségek állnak 
fenn a definiált mennyiségek közt: NEE = TER – GPP; illetve NPP = GPP – AR. A fent 
felsorolt fogalmakon kívül megemlítendő még a biomassza nettó terméke (NBP: net biome 
production), ami az ökológiai rendszer (beleértve a talajt is) által összesen felvett, illetve 
leadott szén-dioxid mennyiségének különbsége (CHAPIN ET AL. 2006). A szén felszabadulása 
történhet respiráció útján, de az emberi beavatkozás következtében is (például a favágás vagy 
kaszálás során biomassza, s annak részeként szén távozik az ökológiai rendszerből 
mesterséges úton).  

A vízáramot jellemző mennyiségek közül a munkám során a látens hőáram (LE) 
fogalma a legfontosabb. A látens hő egy adott anyag fázisátalakulásakor felszabaduló, vagy 
megkötött energia, mely nem okoz hőmérsékletváltozást, ugyanis kémiai energiává alakul. A 
látens hőáram mérésének a célja, hogy információt kapjunk a növények által elpárologtatott 
víz mennyiségéről. Párologtatás esetén pozitív a látens hőáram; ez a növényzet számára 
hőveszteséget, a légkör számára hőtöbbletet jelent. Negatív a látens hőáram kondenzáció 
esetén (gőz kicsapódása), ez a légkör számára hőveszteség. 

Egy ökológiai rendszer szén-dioxid- és vízáramai (NEE és LE) többféleképpen 
mérhetők. Levél, egyed, vagy akár társulás szinten elterjedt a kamrás módszer, melynek 
lényege, hogy a nettó széndioxid-felvétel mértékét a kamrában történő CO2 keverési 
arányának változása alapján becsli. A kamrás mérések munkaigényesek, ezen kívül a jelenlegi 
technikai feltételek mellett a térbeli kiterjesztőség felső határa csupán méteres nagyságrendű 
(PINTÉR, 2009). A legpontosabb és legelterjedtebb árammérési technika a hosszú távú, direkt 
árammérésen alapuló, ún. örvény-kovariancia (eddy kovariancia, EK) módszer. Az EK elven 
alapuló közvetlen anyagáram meghatározását célzó mérés előnye a többi széncsereméréssel 
szemben az, hogy háborítatlanul hagyja a vizsgált ökológiai rendszert (a módszer a légköri 
turbulens transzport mérésén alapul, meteorológiai szenzorok és gázanalizátorok 
felhasználásával), így a lehető legtorzítatlanabb képet kapjuk az ökológiai rendszer 
működéséről (BALDOCCHI ET AL. 2001).  

 

2.4. Kalibrációs módszerek 
 

Minden számítógépes modell lényege, hogy ismert mennyiségek alapján ismeretlen 
mennyiségeket határoz meg. Az ismert adatok gyakran mérésekből, megfigyelésekből 
származnak, a tárgyalt biogeokémiai modellek összefüggésében ezek pl. meteorológiai adatok 
(léghőmérséklet, csapadékmennyiség, vízgőztelítettségi hiány, globálsugárzás). A valóságban 
lezajló folyamatok matematikai leírásához további tényezőket kell figyelembe venni, amelyek 
szintén meghatározzák a fizikai, kémiai, és biológiai folyamatokat. Minél általánosabb 
érvényű modellt akarunk létrehozni, annál több ilyen adatot kell definiálni, azaz annál több 
paraméteres lesz a modell. A biogeokémiai modellek esetén ilyen adat pl. a növénytípus, a 
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maximális sztóma-vezetőképesség, a növényi szervekben levő nitrogén és szén aránya, stb. A 
sok paramétert használó modell esetén a modellparaméterek egy tetszőleges, de egyenként 
rögzített beállítását paraméteregyüttesnek nevezzük (FOX ET AL. 2009).  

A modellezés tulajdonképpeni célja az, hogy adott bemeneti adatok mellett minél 
pontosabban tudjunk szimulálni a folyamatok eredményét. Azonban a modell működését 
befolyásoló paraméterekre vonatkozóan nem feltétlenül áll rendelkezésre az adott 
körülményekre jellemző mérési adat. A számítógépes modellezésnek két lényeges fázisa van. 
Az első fázisban az ismert értékű bemeneti adatokat rögzítjük (pl. meteorológiai adatok) és 
megpróbáljuk úgy módosítani a kevéssé ismert értékű paramétereket, hogy a kimeneti adatok 
a lehető legjobban közelítsék a rájuk vonatkozó mért adatokat. Az összehasonlításhoz 
felhasznált mért adatokat referenciaadatnak nevezzük. A modellezésnek ezt a fázisát 
nevezzük kalibrációnak (vagy paraméteroptimalizációnak). A kevéssé ismert értékű 
paraméterekre kalibrálandó paraméterként hivatkozom a továbbiakban. A kalibráció 
sokféleképpen történhet: egyetlen paraméter vizsgálatától kezdve kiterjedhet az összes 
modellparaméter megváltoztatásáig. Rögzített bemeneti adatok mellett a kalibráció akkor a 
legeredményesebb, ha megtaláljuk azt a kalibrálandó paraméterekből álló 
paraméteregyüttest, amelynek felhasználásával a referenciaadatok és a kimeneti adatok 
eltérése minimális, vagyis a modell a lehető „legjobb”. Az eltérés számszerűsítésére többféle 
metrika használatos. A modellezés második fázisában a már kalibrált modellt használjuk egy 
adott folyamat szimulálására, vagyis megvalósul a modell gyakorlatban történő felhasználása 
(KENNEDY AND O’HAGAN, 2001).  

 
2.4.1. A paraméterek egyenkénti beállítása 

A paraméterek egyenkénti beállítása az egyik legegyszerűbb kalibrációs eljárás, 
egyszerűsége ellenére azonban sok esetben meglepően hatékony és emiatt széles körben 
elterjedt módszer (pl. HORVÁTH ET AL. 2005). Hátránya, hogy függetlennek tekinti a 
kalibrálandó paramétereket, nem veszi figyelembe az egymásra gyakorolt hatásukat, azaz 
egymástól függetlenül változtatva (egyszerre egy paraméterértéket változtatva, a többit 
állandó értéken tartva) határozza meg a kalibrált paraméterértékeket. A paraméterek 
egyenkénti beállítása, mint modellkalibrációs eljárás azonban nem feltétlenül hibás. Nagyon 
sok esetben, ha a paraméterek egyenkénti beállítása következtében a modell pontossága egy 
adott szintet elér (pl. ha a kimeneti adatok és a referenciaadatok közötti korrelációs együttható 
értéke egy adott küszöbértéket meghalad), azt rögtön a modell gyakorlatban való alkalmazása 
követheti. Azonban az egyenként legjobbnak ítélt paraméterértékek együttesen nem 
feltétlenül jelentik a legjobb paraméteregyüttest. Különösen nagy paraméterszám esetén 
könnyen elképzelhető, hogy a globális optimum helyett a lokális optimumot találjuk meg a 
paraméterek egyenkénti beállításának módszerével. Ezért merült fel az igény az együttes 
optimumkeresésen nyugvó kalibrációra. 

 

2.4.2. A paraméterek együttes beállítása 

A legegyszerűbb együttes optimumkeresési módszer („legjobb” paraméteregyüttes 
meghatározása) az ún. szisztematikus keresés, vagy szakaszoló módszer (RAJKAI ET AL. 
2004). A szisztematikus keresés során a modell paramétereinek értékét egy előre 
meghatározott intervallumon egy általunk választott, megfelelően finom felosztás segítségével 
diszkretizáljuk, és ezek után minden diszkrét pontban felvett értékére megvizsgáljuk, milyen 
hatással van a kimeneti adatok „jóságára”. A szisztematikus keresés azt jelenti, hogy minden 
paramétert az összes többi paraméter minden lehetséges értékével együtt kell vizsgálni. Ha n 
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darab kalibrálandó paraméterünk van, és mindegyik paraméter értelmezési tartományát m 
darab diszkrét intervallumra osztjuk fel, akkor a szisztematikus keresés végrehajtásához mn 
számú modellfuttatás szükséges! Ez a módszer ideális az alacsony dimenziójú problémákra – 
tehát mikor kevés kalibrálandó paraméter van – de ellenkező esetben az óriási számításigény 
miatt elkerülendő. A szisztematikus keresés tehát nem megvalósítható az igen nagy 
számításigényű, sok paramétert felhasználó, erősen nemlineáris modellek esetén.  

Sokféle egyéb, bonyolultabb adatasszimilációs módszer használatos a nemlineáris 
optimalizálás numerikus megoldására. A közös, hogy a módszerek alkalmasak a különböző 
paraméteregyüttesek beállításával kapott szimulációk hibájából (vagy jóságából) kapott 
függvény minimumának (vagy maximumának) meghatározására. A különböző módszerek 
különböző feltételezésen alapulnak, más-más a gyengeségük és az erősségük (JANSSEN AND 
HEUBERGER, 1993). Különböznek a minimumkeresés módszerében (globális keresés vagy 
csökkenési irány módszere), a mérési zajok kezelésében, az adatszintézis módszerében (mért 
adatokat szekvenciálisan vagy egyszerre veszi figyelembe), a „jóság” vagy hiba metrikájában, 
illetve a különböző forrásból származó adatok egységesítési módjában (TRUDINGER ET AL. 
2007; WANG EL AL. 2009). A munkám során a Metropolis-algoritmuson alapuló Bayes-
becslést (VAN OIJEN ET AL. 2005) választottam (részletesen a 3.4 fejezetben ismertetem).  

Egy adott modell paramétereinek optimalizációjához széles körben használatos még a 
Levenberg-Marquart módszer és az adjungált módszer is (JANSSEN AND HEUBERGER, 1993). A 
Levenberg-Marquart módszer kombinálja a Gauss-Newton módszert (gradiens módszer) és a 
második deriváltból származó információt annak érdekében, hogy minél hatékonyabban 
megtalálja az adott függvény (paraméteroptimalizáció esetében a paraméteregyüttes 
függvényeként értelmezett szimulációs hiba) minimumát (PRESS ET AL. 1986). Az adjungált 
módszer esetében a modell egyenletrendszeréből képzett adjungáltat használjuk a 
kalibrációhoz. A lineáris algebrában egy négyzetes mátrix adjungáltjának nevezzük a mátrix 
előjeles aldeterminánsaiból alkotott mátrix transzponáltját. Legfontosabb alkalmazása, hogy 
segítségével tömör formában fejezhető ki egy invertálható mátrix inverze. Egy modell 
felfogható a szimuláció során használt egyenletek rendszerének, ahol a független változók a 
kalibrálandó paraméterek, a függő változók a modell kimeneti adatai. A modell 
adjungáltjának segítségével meghatározható a modell kimeneti adatainak a kalibrálandó 
paraméterekre való érzékenysége és aztán a gradiens módszerrel becsülhető a paraméterek 
kimeneti adatokra gyakorolt hatása (GIERING, 1997). 

 

2.4.3. Egy széles körben elterjedt módszer: a Bayes-féle kalibráció 

A Bayes-féle kalibráció hatékony és egyre szélesebb körben terjedő módszer a 
kalibrálandó paraméterek értékeinek becslésére (VAN OIJEN ET AL. 2005). 

A Bayes-becslés ún. inverz modellezési feladat (MOSEGAARD ÉS TARANTOLA, 1995). Az 
inverz problémakör a matematikai modellezés azon területe, ahol nem azt vizsgáljuk, hogy ha 
adott, mérésekből származó fizikai változókkal (bemeneti adatokkal) futtatjuk a modellt, 
akkor milyen lesz a kimeneti adat. Ehelyett azt próbáljuk meghatározni a szimulált 
mennyiségek és az erre vonatkozó referenciaadatok összevetéséből, hogy mennyi információ 
származtatható a parametrizált fizikai rendszerre vonatkozóan a mért adatokból. Másképp 
fogalmazva, a kimeneti és a referenciaadatok összefüggése alapján próbáljuk meghatározni a 
kalibrálandó modellparaméterek minél pontosabb értékét az algoritmus konkrét működésének 
figyelembevétele nélkül (CHEVALLIER ET AL. 2006). Az inverz problémák megoldása során 
keressük a modell maximum likelihood függvényét, vagyis azt a függvényt, melynek 
segítségével meghatározható, hogy mely paraméteregyüttes esetén lesznek a legközelebb 



26 

egymáshoz a referencia és a szimulált adatok egy adott metrika szerint (KENNEDY AND 
O'HAGAN, 2001).  

Az első lépés az a priori információ meghatározása: a szakirodalomban fellelhető mért 
adatokból diszkrét valószínűségi függvényt számolunk az adott paraméterre vonatkozóan. 

A maximum likelihood függvényt az ún. Monte Carlo módszer segítségével 
határozhatjuk meg (MOSEGAARD AND TARANTOLA, 1995). A Monte Carlo módszer alapja az, 
hogy pszeudorandom módon (az a priori intervallumon belül véletlenszám-generátor 
használatával változtatott) paraméterértékeket generálunk a paramétertérben. Minden iterációs 
lépésben az ún. véletlen bolyongással generált paraméterértékek segítségével likelihood (L) 
értékeket számolunk, ami a modellfuttatás „jóságának” egy mérőszáma (KNORR AND KATTGE, 
2005). Mindezek után az ún. Metropolis-algoritmus alkalmazásával a számolt likelihood 
értékek közül (és ezzel együtt a megfelelő paraméteregyüttesek közül is) csak bizonyos 
számút fogadunk el, és ezeket az elfogadott értékeket használjuk fel a maximum-likelihood 
függvény meghatározásához. Az adott likelihood érték elfogadásának meghatározása a 
következőképpen történik (METROPOLIS, 1953): 

• ha Li ≥ Li-1 (vagyis az i. iterációs lépésben felhasznált paraméteregyütteshez 
tartozó likelihood érték nagyobb, vagy ugyanakkora, mint az előző lépés 
likelihood értéke), akkor elfogadjuk az i. lépéshez tartozó likelihood értéket, és a 
hozzá tartozó paraméteregyüttest. 

• ha Li < Li-1 (az i. iterációs lépésben felhasznált paraméteregyütteshez tartozó 
likelihood érték kisebb, mint az előző lépés likelihood értéke), akkor véletlen 
döntést alkalmazunk: generálunk 0 és 1 között egy véletlen számot. Ha ez a 
szám kisebb, mint az Li/Li-1 hányados, akkor elfogadjuk, ellenkező esetben 
elvetjük az i. lépéshez tartozó likelihood értéket. Tehát az átlépés valószínűsége 
Li/Li-1. 

A módszer egyik legnagyobb előnye, hogy a kalibrálandó, azaz a véletlen számokkal 
módosított paraméterértékeket minden iterációs lépésben együtt változtatjuk, azaz egyetlen 
paraméterértéket sem tartunk állandó értéken. Így olyan likelihood értékeket fogadunk el, 
melyek az összes vizsgált paraméter szempontjából a legjobbnak bizonyultak. A 
modellinformáció olyan formában áll rendelkezésre, hogy minden vizsgált paraméterre annak 
lehetséges, szakirodalmi kutatás alapján meghatározott minimuma és maximuma között 
megjegyezzük azon paraméterértékeket, melyekhez tartozó likelihood értéket elfogadtuk a 
Metropolis-algoritmus alkalmazása során.  

Az utolsó lépés az a priori információ és a modellinformáció kombinálása. Azaz az a 
priori diszkrét valószínűségi függvény és a likelihood függvény konvolúciójával kapjuk az a 
posteriori diszkrét valószínűségi függvényt, melynek maximumához tartozó paraméterértéket 
optimálisnak tekintjük (MOSEGAARD AND TARANTOLA, 1995).  

Az eljárás nagy előnye, hogy miközben alkalmazásával pontosíthatjuk szimulációnkat, a 
kalibráció során a kalibrálandó modellparaméterek bizonytalanságáról is információt kapunk, 
mivel mind az a priori, mind az a posteriori diszkrét valószínűségi függvényből számítható a 
megbízhatósági intervallum, ami az adott paraméter bizonytalanságáról információt szolgáltat 
(RAUPACH ET AL. 2005). 
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3. Anyag és módszer 
 

3.1. A mérőhelyek bemutatása 
 

Munkám során három örvény-kovariancia műszeregyüttessel rendelkező hazai állomás 
adatait használtam fel. Az örvény-kovariancia módszer az ökológiai rendszer nettó 
szénkicserélődésének mérésére alkalmas, de szükség van két részfolyamat, az ökológiai 
rendszer széndioxid-felvételének és az ökológiai rendszer légzésének a számszerűsítésére is. 
Az eljárás lényege, hogy empirikus függvények segítségével becslik az ökológiai rendszer 
légzését, majd a széndioxid-felvételt a légzés és a nettó kicserélődés különbségeként 
számítják. Az légzés becslésének alapja, hogy mivel éjjel nem történik fotoszintézis, az 
éjszakai örvény-kovariancia mérésekből közvetlenül meghatározható az ökológiai rendszer 
légzésének hőmérséklet függése, melyből aztán a hőmérséklet ismeretében becsülhető a 
nappali légzés (PINTÉR, 2009). Az állomások klimatikus viszonyai (átlaghőmérséklet, 
csapadékösszeg) és egyéb helyspecifikus jellemzői is eltérők (talajtípus, főbb gyeptípus, 
művelési mód). A következőkben röviden bemutatom a három hazai mérőállomást. 
 

3.1.1. Hegyhátsál 
Magyarországon, Hegyhátsálon (Vas megye, 46,95°N, 16,65°E, 248 m) 1994 végén 

amerikai közreműködéssel létrejött az első magastornyos mérőállomás (HASZPRA ET AL. 
2001). Itt kezdetben négy magassági szinten CO2 keverési arány és meteorológiai mérések 
folytak.  

1997-ben telepítették az első EK elven működő mérőrendszert, ami az ottani vegyes 
felszíntípus (különböző mezőgazdasági területek) szén- és energiaháztartását méri. A mérések 
82 méteres magasságban történnek, a számolt fluxusadatok órás léptékűek, és 12 teljes év 
adata áll rendelkezésre. A 2000. évben technikai okok miatt ideiglenesen szünetelt a mérés. 

1998-ban a japán Országos Erőforrás- és Környezetkutató Intézettel (National Institute 
for Resources and Environment - NIRE, ma National Institute of Advanced Industrial Science 
and Technology) kialakított együttműködés keretében 3 m-es felszín feletti magasságban is 
kiépült egy folyamatosan működő, EK-módszert alkalmazó mérőrendszer. A 3 m-es 
magasságban lévő rendszer a közvetlenül alatta elterülő, közel természetes gyep CO2-cseréjét 
méri (BARCZA ET AL. 2003). Ezen a magasságon az NEE-t fél órás felbontásban számítják, és 
ötévnyi teljes adat áll rendelkezésre. Műszerhiba esetén a hiányzó adatokat (mindkét szinten 
folyó mérés esetén) modell szimulálja (BARCZA ET AL. 2003; HASZPRA ET AL. 2005) 

A hegyhátsáli mérőhely ezen kívül a NOAA ESRL (National Oceanic and Atmospheric 
Administration Earth System Research Laboratory) levegőminta-gyűjtési hálózatába tartozik 
(kód: HUN — http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/flask.html). Hegyhátsálról, mint 
potenciális antropogén forrásoktól távol elhelyezkedő állomásról, hetente gyűjtik a 
levegőmintákat. A palackos mintavétel 96 méteres magasságban történik. A nagy mintavételi 
magasság eredményeképp a mérések nagy térbeli reprezentativitással rendelkeznek. A 
levegőminták vizsgálatát a NOAA ESRL CCGG (Global Monitoring Division for CO2 and 
other greenhouse gases) és az INSTAAR (Institute for Arctic and Alpine Research) végzi. A 
vizsgálat során mérik a levegőmintában a szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid, kén-
hexafluorid, hidrogén, szén-monoxid gázok keverési arányát, illetve a szén-dioxid 
13CO2:12CO2, illetve 18O2:16O2 arányát. 
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Az állomás környékén a talaj típusa vályog mechanikai összetételű barna erdőtalaj, 
melynek homoktartalma 57%, az agyagtartalma 27%. Mivel az állomáson nincsenek standard 
meteorológiai mérések, két közeli meteorológiai állomás, Rábagyarmat és Farkasfa 
meteorológia adataival jellemezhetők a hegyhátsáli viszonyok. A térségben a sokéves (1961-
1990) átlaghőmérséklet 8,9 °C, a sokéves csapadékösszeg 750 mm. A gyepet évente kétszer 
kaszálják és a szénát takarmányként hasznosítják (BARCZA ET AL. 2003). 

 A mérőtornyot körülvevő gyepterületen a leggyakoribb növényfajok Arrhenatherum 
elatius, Taraxacum officinale, Poa pratensis, Agropyron repens, Anthoxanthum odoratum, 
Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Briza media és Festuca pratensis (BARCZA ET AL. 2003). 
 

3.1.2. Bugac 
A Bugaci mérőrendszert (46,69°N, 19,60°E, 111,4 m; NAGY ET AL. 2007) 2002 

júliusában telepítették a Greengrass program (FP5) keretében az Alföldre; azóta is 
folyamatosan működik. A mérőtorony a Kiskunsági Nemzeti Parkban, Bugacpusztaháza 
település közelében található homokpusztagyepen helyezkedik el. A torony szomszédságában 
egy szürkemarha-telep található. A területen folyó alacsony intenzitású legeltetés (extenzív) 
körülbelül 20 éve folyamatos. 

Az állomás környezetében a talaj csernozjom jellegű humuszos, homok mechanikai 
összetételű talaj, melynek átlagos homok tartalma 90% felett van, agyagtartalma 3%. A 
pusztagyepet alkotó leggyakoribb fajok a Festuca pseudovina, Carex stenophylla és Salvia 
pratensis (TUBA ET AL. 2004).  

A térségben a sokéves (1995-2004) átlaghőmérséklet 10,4 °C, míg a sokéves csapadék 
összeg pedig 562 mm (PINTÉR, 2009). A 4 m-es magasságban lévő rendszer (CSAT3 típusú 
szónikus anemométer és Li-Cor 7500 nyílt utas infravörös gázanalizátorral (Infra Red Gas 
Analyzer – IRGA)) a közvetlenül alatta elterülő, közel természetes gyep CO2-cseréjét, látens 
és szenzibilis hőáramát méri, ezen kívül néhány egyéb műszer méri a meteorológiai 
mennyiségeket (szélsebesség és irány, hőmérséklet, relatív nedvesség, globálsugárzás, 
csapadék, talajhőáram, talajnedvesség) (NAGY ET AL. 2007; PINTÉR ET AL. 2008). 
 
3.1.3. Szurdokpüspöki 

A harmadik mérőhely a Mátra hegységben, Szurdokpüspöki közelében található 
(47,85°N, 19,73°E, 300 m), itt a mérőtornyot 2003-ban telepítették. A 3 m-es magasságban 
elhelyezkedő rendszer megegyezik a Bugacpusztán működővel (NAGY ET AL. 2007; PINTÉR ET 
AL. 2008). 

A talajtípus jelentősen eltér az előzőktől: vulkanikus kőzeten található agyag mechanikai 
összetételű (az agyagtartalma az előző két állomásénál jóval nagyobb, 46%), köves barna 
erdőtalaj. 

Az eredeti gyepvegetáció egy cseres tölgyes erdővel körülvett cserjesedő gyep, melynek 
egy részét intenzíven legeltették, a másik részét évente kétszer kaszálták, az utóbbi években 
azonban nem folyik művelés. A gyepet alkotó leggyakoribb fajok a Festuca rupicola, 
Arrhenatherum elatius L., Poa pratensis L. és Plantago lanceolata (TUBA ET AL. 2004). A 
környéken a sokéves átlaghőmérséklet 10,2°C, míg a sokéves csapadék összeg 622 mm 
(PINTÉR, 2008). 
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3.2. Biome-BGC modell 
 
3.2.1. A modell leírása 

Már az 1970-es években születtek az ökológiai rendszerek működését leíró modellek, 
mint például a fákra specializált H2OTRANS modell (WARING AND RUNNING, 1976). A 
H2OTRANS még csak vízforgalmat kezelt, amelyből többszöri módosítások során 
fejlesztették ki a Forest-BGC-t lombhullató erdők élettani folyamatainak leírására (RUNNING 
ET AL. 1987; RUNNING AND COUGHLAN, 1988; RUNNING AND GOWER 1991). Az évek során a 
Forest-BGC-t újabb és újabb funkciókkal bővítették, de a modell alapvető struktúráját nem 
változtatták meg. A kutatás előrehaladtával szükségessé vált, hogy a modellt kiterjesszék 
többféle vegetációtípus működésének szimulálására is (RUNNING AND HUNT, 1993). Így 
született meg a Biome-BGC, egy többféle ökológiai rendszer szimulálására alkalmas modell, 
melyet alkalmasnak találtam a magyarországi agroökológiai rendszerek szénháztartásának 
modellezésére. Előnye, hogy jól dokumentált, illetve más ökológiai modellekkel szemben a 
szénkörforgalom modellezésére specializálták, így arra nagy megbízhatósággal használható. 
A modell nitrogén- és vízforgalmat is kezel, sok más mennyiség mellett a növényi szén- és 
vízforgalmat reprezentáló legfontosabb mennyiségek értékeit számítja (WHITE ET AL. 2000). 

A Biome-BGC kis térskálájú modell. A modell struktúrájának fontos jellemzője, hogy a 
vizsgált terület horizontális mérete nem megszabott, az egyetlen feltétel, hogy a szimulált 
ökológiai rendszer homogén legyen. A modell csak vertikális irányban kezel anyagáramokat, 
így a számítások gyakorlatilag egydimenziósak (CHURKINA ET AL. 2003). 

A Biome-BGC modellnek két futási fázisa van. A spin-up módban hosszútávú 
meteorológiai adatsorok felhasználásával a modell szimulálja az ökológiai rendszer fejlődését 
az egyensúlyi állapot elérésig. A spin-up által generált, a vizsgált életközösségre vonatkozó 
kezdeti nitrogén és széntározókat a második, normál futási fázis használja fel az ökológiai 
rendszer működésének napi léptékű modellezéséhez. A spin-up opcionális futtatási fázis, de 
számomra nélkülözhetetlen, ugyanis nem áll rendelkezésre a vizsgált terület, vagyis a 
hegyhátsáli, a bugaci és a szurdokpüspöki ökológiai rendszerének biológiai tulajdonságaira 
vonatkozó, megfelelő részletességű adat. Hasonló a helyzet a spin-uphoz szükséges több 
évtizedes meteorológiai adatsor esetében, ezért a norwich-i székhelyű Kelet-Anglia Egyetem 
Klímakutató Részlege (University of East England Climatic Research Unit, CRU) által 
összeállított, Interneten keresztül hozzáférhető, rácspontokon tárolt adatállományt használtam 
fel (NEW ET AL. 2002). A CRU által publikált adatok havi átlagok, azonban a Biome-BGC 
napi időfelbontású adatokat igényel. Emiatt alkalmaztam egy ún. időjárás-generátort (C2W), 
mely egy sztochasztikus folyamat révén, a vizsgált területekre vonatkozó földrajzi 
tulajdonságok, éghajlati jellemzőkők (évi átlaghőmérséklet, csapadékösszeg, stb.) ismeretében 
a havi adatokból virtuális napi adatokat generál (BÜRGER, 1997).  

A bemeneti adatbázis összeállításának utolsó fázisa, a bemeneti adatok megfelelő 
formátumra hozása, illetve a hiányzó bemeneti adatok generálása. Az MTCLIM nevű 
időjárás-szimulációs modellt ebből a célból készítették a Biome-BGC fejlesztői (RUNNING ET 
AL. 1988; THORNTON ET AL. 2000). A Biome-BGC és az MTCLIM összekapcsolása egyrészt 
lehetővé teszi a szimulációt olyan területeken is, ahol nincsenek mérések, másrészt jelentősen 
leegyszerűsíti a Biome-BGC bemeneti adatainak előállítását, ugyanis az MTCLIM kimenő 
adatai közvetlenül a Biome-BGC bemeneti fájljaként szolgálnak (RUNNING ET AL. 1987). Az 
MTCLIMnek két alapvető feladata van. Egyrészt korrigálja a bemeneti adatokat, ha a bázis 
állomás (ahol azok a mérések folynak, azaz ahonnan az MTCLIM bemeneti adatai 
származnak), illetve a célállomás (a vizsgált terület, amelyre a kimenő adatok vonatkoznak) 
eltérő paraméterekkel rendelkeznek: földrajzi fekvés, tengerszint feletti magasság, átlagos évi 
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csapadék, maximum és minimum hőmérséklet magassággal való változása. Másrészt 
kiszámítja a harmatpont közelítő értékét, ha nem állnak rendelkezésre mérésekből adatok, 
illetve kiegészíti a bemeneti adatsort a globálsugárzás fluxusával és a napi átlagos relatív 
nedvességgel (THORNTON ET AL. 2000). 

Munkám során a Biome-BGC 4.1.1 továbbfejlesztett változatát használtam (TRUSILOVA 
ET AL. 2009). Két alapvető módosítás történt a 4.1.1-es változathoz képest. Egyrészt a 
nitrogén-ülepedés változását nem arányosították a CO2-koncentárió változásával; ellenétben a 
4.1.1-es verzióval, ahol a két változás nem volt független). Ez levetővé tette a N-ülepedés 
nem-lineáris változásának figyelembevételét. A másik fontos módosítás a tavaszi 
nitrogénkészlet talajba történő transzlokációjának számításával kapcsolatos (TRUSILOVA ET 
AL. 2009). 
 

3.2.2. A modell bemeneti adatai 
A Biome-BGC futtatásához három különböző adatfájlt kell megadni: 
 1. A meteorológiai adatfájl az időjárási adatokat tartalmazza (3.1 táblázat).  
 2. A kezdeti értékeket megadó fájl a modellfuttatás beállításait, általános 

információkat tartalmaz a szimulációról, a szimulált terület fizikai karakterisztikáiról 
(földrajzi szélesség, tengerszint feletti magasság) és az ún. helyspecifikus állapothatározókról, 
melyeket a 3.1 táblázatban részletezek.  

 3. Az ökofiziológiai paraméter fájl (továbbiakban EPC fájl) az életforma-változókat 
tartalmazza. E paraméterek értékeire vonatkozóan sokszor nem rendelkezünk mérési 
adatokkal. Ráadásul, mivel a gyepek szénháztartásának vizsgálata nem csak Magyarországon, 
de világszerte is még kezdeti stádiumban van, a nemzetközi szakirodalomban is csak kevés, 
ezekre a mennyiségekre vonatkozó adat lelhető föl. A Biome-BGC összesen 43 ökofiziológiai 
paramétert használ. Ebből 4 a növénytípus beállítását szolgálja, 8 pedig csak a fás szárú 
növényekre vonatkozik. Azaz a gyepekre vonatkozóan 31 paramétert kell beállítani. 

A fenti csoportokban szereplő, a modell által igényelt adatokat a 3.1. táblázatban 
foglaltam össze. Pirossal kiemeltem azokat a paramétereket, melyek értékeire vonatkozóan 
nem rendelkezünk pontos mérési adattal (kalibrálandó paraméterek); így értéküket a modell 
kalibrációja során állítom be.  
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3.1. táblázat: A Biome-BGC modell bemeneti adatai (bal oldali oszlop: rövidítés, középső 
oszlop: a bemeneti adata neve, jobb oldali oszlop: mértékegység) 

METEOROLÓGIAI ADATOK 

Tmin,Tmax napi hőmérséklet (min, max) °C 

Tnap nappali átlagos hőmérséklet °C 

PRCP napi csapadékösszeg cm 

VPD nappali vízgőztelítettségi hiány Pa 

SRAD nappali átlagos rövidhullámú besugárzás W m-2 

L naphossz s 

HELYSPECIFIKUS ADATOK 

SD effektív talajmélység m 

HT,IT,AT a talaj homok, iszap, illetve agyagtartalma % 

SWC arány a kezdeti víztartalom a telítési víztartalom arányában dim. nélküli 

h tengerszint feletti magasság m 

λ földrajzi szélesség tized fok 

A rövidhullámú albedó dim. nélküli 

Ndep átlagos éves teljes légköri nitrogénülepedés kg N m-2 év-1 

Nfix átlagos éves biológiai nitrogénmegkötés kg N m-2 év-1 

Clevél. az első év max. levélszén-tartalma kg C m-2 

ÖKOFIZIOLÓGIAI PARAMÉTEREK 

GP a növekedési periódus és a vegetációs időszak hányada dim.nélküli 

LP a levélhullási periódus és a vegetációs időszak hányada dim.nélküli 

LFRT az évente cserélődő széntartalom hányada év-1 

WPM hervadási együttható év-1 

FM tűzvész során elégett növényi anyag hányada év-1 

FRC:LC a növény levelében, illetve gyökerében tárolt szén 
mennyiségének aránya 

dim.nélküli 

CGP az asszimilált CO2 azon hányada, mely növekedésre 
fordítódik egy adott napon 

dim.nélküli 

C:N(lv) a növény levelében tárolt szén és nitrogén aránya kg C kg N-1 

C:N(lit) az elhalt növényi anyagban tárolt szén és nitrogén aránya kg C kg N-1 

C:N(r) a növényi gyökérben tárolt szén és nitrogén aránya kg C kg N-1 

LLaP a könnyen bomló elhalt növényi anyag részaránya dim.nélküli 

LCP az elhalt növényi anyag cellulóz tartalmának hányada dim.nélküli 

LLiP az elhalt növényi anyag lignin tartalmának hányada dim.nélküli 
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RLaP a gyökérzet könnyen bomló anyagának hányada dim.nélküli 

RCP a gyökérzet cellulóz tartalmának hányada dim.nélküli 

RLiP a gyökérzet lignin tartalmának hányada dim.nélküli 

CWIC a levélzet vízfelfogó képessége  LAI-1 nap-1 

CLEC a levélzet fényáteresztő képessége dim.nélküli 

SLA specifikus levélfelületi index: egységnyi szénmennyiségre 
jutó levélfelület 

m2 kg C-1 

LAR a teljes, illetve a földfelszínre levetített levélfelület 
hányadosa 

dim.nélküli 

RSSL az árnyékolt és a napsütötte levélfelület hányadosa dim.nélküli 

PLNR a levél összes, illetve a RuBisCO enzimben található 
nitrogéntartalmának hányada 

dim.nélküli 

MSC maximális sztóma-vezetőképesség m s-1 

CC kutikuláris vezetőképesség m s-1 

BLC a levél határrétegének vezetőképessége m s-1 

SWPS talajvíz-potenciál a sztóma-vezetőképesség csökkenésének 
kezdetekor 

MPa 

SWPE talajvíz-potenciál a sztóma-vezetőképesség 0-ra 
csökkenésekor 

MPa 

VDPS vízgőztelítettségi hiány a sztóma-vezetőképesség 
korlátozódásának kezdetekor 

Pa 

VDPE vízgőztelítettségi hiány a sztóma-vezetőképesség 0-ra 
csökkenésekor 

Pa 

YSG a vegetációs időszak kezdetének napja dim. nélküli 

YEL a vegetációs időszak végének napja dim. nélküli 
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3.2.3. A modell szerkezete 
A modell használatához, adaptálásához, továbbfejlesztéséhez szükséges a szimuláció 

alapvető lépéseinek megértése, a modell szerkezetének feltérképezése. A Biome-BGC 
szimulálja a három legfontosabb anyag, a szén-, a nitrogén- és a víz ökológiai rendszeren 
belüli áramlását, biogeokémiai ciklusát. A modell szerkezete tározókból (állapotváltozók) és 
az azokat összekötő fluxusokból (folyamatok) áll. Az állapotváltozókat és a folyamatokat a 
modell − a meteorológiai és ökofiziológiai bemeneti adatok alapján − napi léptékben 
számolja.  

 
A szénforgalom 
A légkörben levő, vagy a vizekben elnyelt gázhalmazállapotú szén-dioxid az élőlények 

számára az egyetlen szénforrás. A szén-dioxidból a szerves anyagokat a fotoautotróf növényi 
szervezetek szintetizálják a nap fényenergiájának hasznosításával (fotoszintézis). A felvett 
szén-dioxid egy része ún. önfenntartási respiráció során visszakerül a légkörbe, a többi 
növekedésre fordítódik. A növekedés során szintén van szénfelszabadulás (növekedési 
respiráció). A növényi anyag egy része a lebontási folyamatok során visszakerül a talajba. A 
talaj szervesanyag-tartalmának egy része a heterotróf respiráció során kerül vissza a légkörbe, 
a másik részéből a mikroszervezetek új, nagy molekulájú szerves anyagot, ún. humuszt 
állítanak elő. A szén felszabadítása a humuszból csupán lassan, fokozatosan, bonyolult talaj-
mikrobiológiai folyamatok révén következik be (BERNÁTH EL AL. 2000).  

A fotoszintézis modellezése az elnyelt fotoszintetikusan aktív sugárzás, a légköri CO2 
keverési arány, a léghőmérséklet, a vízgőztelítettségi hiány, a csapadék, a légköri 
nitrogénülepedés, a levélfelületi index és a talaj felvehető nitrogéntartalmának 
figyelembevételével számolódik DE PURY ÉS FARQUHAR (1997) módszere alapján. Az adott 
tározó növekedési respirációját a modell a talajhőmérséklet, illetve a tározó szén- és 
nitrogéntartalmának figyelembevételével számolja RYAN (1991) módszere alapján. A 
heterotróf respiráció a talaj lebontó folyamatainak eredménye. A modell figyelembe veszi az 
adott elhalt növényi anyag vagy a talajtározó kémiai összetételét (cellulóz, lignin, humusz), a 
rendelkezésre álló mineralizált nitrogén mennyiségét, a talaj nedvességtartalmát és 
hőmérsékletét. 

A modell öt fő részre bontja az ökológiai rendszert: a levélzet, a gyökérzet, a szár (gyep 
és mezőgazdasági növény esetében ezzel nem számolunk), a talaj, illetve az elhalt növényi 
anyag. A növényi anyagot tartalmazó széntározókat (levélzet, szár, gyökér) funkciójuk szerint 
három csoportba osztja a modell:  

• az aktuálisan megjelenő növényi anyag (aktuális tározó) 
• az egyik szimulációs év végéről a következő elejére eltárolt anyag, melyből a 

vegetációs periódus elején a növény fedezi a növekedéséhez szükséges 
anyagokat (transzfer tározó) 

• a növény által a vegetációs periódus során elraktározott anyag, melyből a 
szimulációs év végén a transzfer tározó feltöltődik (raktár tározó).  

A talaj két fő széntározója a humusz, illetve a mikrobiális biomassza (ezen belül a 
modell gyorsan, közepesen, illetve lassan bomló típust különböztet meg). Az elhalt növényi 
anyag széntározóinak fajtái a könnyen bomló, a cellulóz és a lignin tározó. A könnyen bomló 
szerves anyagok gyorsan mineralizálódnak, a nehezen bomlók pedig polimerizálódnak nagy 
nitrogéntartalmú anyagokat alkotva, melyek viszonylag stabil vegyületekké, 
humuszanyagokká alakulnak. 
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A modellben a növény számára a szén forrása a fotoszintézis, nyelője a respiráció. 
Ezeken kívül a modell figyelembe veszi az ökológiai rendszer különböző részei közötti 
anyag-átcsoportosulásokat. A legfontosabb fluxuscsoportok tehát: 

• a fotoszintézis során a légkörből a széntározókba irányuló szénáramok  
• a respiráció során a széntározókból a légkörbe irányuló szénáramok 
• a növényi anyag növényi részek közötti allokációját jellemző szénáramok 
• a növényi pusztulás (elhalt növényianyag-képződés) során a talajfelszín feletti 

széntározókból a talajba irányuló szénáramok 
• az elhalt növényi anyag dekompozíciója során a talajba irányuló szénáramok. 

 
A nitrogénforgalom 
 A légkör a nitrogéngáz (N2) legnagyobb tározója, a légkör mintegy 78%-át nitrogén 

alkotja. A nitrogénnek a légkörből az ökológiai rendszerbe való juttatásáért nagyrészt a 
nitrogénmegkötő mikroszervezetek a felelősek, melyek az ún. biológiai fixáció során a 
gáznemű nitrogént ammónium formájában juttatják a talajba.  

Az élő szervezetek elhalása után a talajba jutott elhalt növényi anyagot, valamint a 
salakanyagok szerves nitrogénjét a mikroorganizmusok speciális csoportjai mineralizálják. E 
folyamat első lépcsője az ammonifikáció, ami ammónia vagy ammóniumsók keletkezéséhez 
vezet. Szabad oxigén jelenlétében nitrifikáció indul meg és az ammónia nitritté, nitráttá 
alakul. További nitrát forrás az ökológiai rendszer számára a nedves ülepedés: a légköri 
molekuláris nitrogén elektromos kisülések hatására nitrogén-oxiddá alakul, a nitrogén-oxidok 
kémiai folyamatok során salétromsavvá, majd nitráttá alakulnak, végül a talajba mosódnak. A 
nitrátok a növények számára felvehető formában tartalmazzák a nitrogént. A mineralizáció 
során keletkezett nitrátok egy részét a növények a gyökereik segítségével felveszik, a másik 
részéből ún. denitrifikáció során dinitrogén-oxid, nitrogén-monoxid és molekuláris 
nitrogéngáz keletkezik (BERNÁTH EL AL. 2000). A nitrogénforgalomban az ember is jelentős 
tényező. Egyrészt ipari méretekben végzi a molekuláris nitrogén megkötését (ammónia- és 
pétisó gyártása révén), másrészt nitrózus gázokat bocsát a légkörbe, valamint trágyázással 
többletnitrogént juttat a talajba (MÉSZÁROS, 2002).  

A modell a nitrogéntározókat elhelyezkedésük szerint – a szénforgalomhoz hasonlóan – 
öt csoportba osztja: a levélzet, a gyökérzet, a szár (gyep esetében ezzel nem számolunk), a 
talaj, illetve az elhalt növényi anyag. A növényi anyagot tartalmazó nitrogéntározókat 
funkciójuk szerint három csoportba osztja a széntározókhoz hasonlóan (aktuális-, transzfer- és 
raktár tározó). A talaj három fő nitrogéntározója a humusz, a mikrobiális biomassza (ezen 
belül a modell gyorsan, közepesen, illetve lassan bomló típust különböztet meg), illetve a 
mineralizált nitrogén (a növény számára felvehető, ásványosodott formában levő nitrogén). 
Az elhalt növényi anyag nitrogéntározójánaknak típusai a könnyen bomló, a cellulóz és a 
lignin tározó. 

A nitrogén forrása a modellben a nitrogén-megkötés, a nitrogén-ülepedés, nyelője a 
denitrifikáció. A legfontosabb fluxuscsoportok: 

• nitrogén-megkötésből, illetve ülepedésből származó, a légkörből a 
nitrogéntározókba irányuló nitrogénáramok, 

• a denitrifikáció során a mineralizált nitrogén-oxidokból keletkező nitrogénáram, 
• a növényi szervek közötti átcsoportosulást jellemző nitrogénáramok (pl. a 

levélből a gyökérbe jutó nitrogén), 
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• a növényi pusztulás (hulladékképződés) során a talajfelszín feletti 
nitrogéntározókból a talaj tározóiba irányuló nitrogénáramok, 

• az elhalt növényi anyag dekompozíciója során a talaj tározóiba irányuló 
nitrogénáramok, 

 
 
A vízciklus 
A hidrológiai ciklusban a víz állandó és folyamatos körforgásban van a légkör 

(atmoszféra), a litoszféra és a hidroszféra között. A víz mozgása során változik az 
halmazállapota, de a körforgalomban résztvevő víz mennyisége időben nagyjából állandó 
(BERNÁTH EL AL. 2000). A légkörből a világtengerekbe és a szárazföldre csapadék - eső, hó, 
jég - formájában kerül a víz. A világtengerekből párolgás útján a víz ismét a légkörbe kerül és 
kezdődik a ciklus elölről. A szárazföldre hullott csapadék többféle módon folytathatja útját. 
Egyik lehetséges útja a földfelszínről és a vizek felszínéről történő közvetlen párolgás 
(evaporáció), valamint a növényzet párologtatása (transzspiráció). Másrészt a lehullott 
csapadék a nehézségi erő hatására a lejtőkön lefolyik (lefolyás), majd a víz a felszíni vizekbe, 
végül a világtengerekbe kerül. A felszínre hulló csapadék a felszíni lefolyás és a párolgás 
mellett a felszín alá, a talajba, kőzetekbe szivároghat és táplálja a felszín alatti vizeket 
(beszivárgás). A felszín alatti víz közvetlenül a felszíni vizekbe kerülhet, vagy források 
formájában juthat ismét a felszínre, illetve sík területeken párolgás útján közvetlenül a 
légkörbe kerül (BERNÁTH EL AL. 2000). 

A transzspiráció és az evaporáció szimulációja a Penman-Montieth módszeren alapszik 
a Biome-BGC modellben, mértéke függ a levegő hőmérsékletétől, a vízgőztelítettségi 
hiánytól és a légnyomástól, a beeső napsugárzás intenzitásától, illetve a vízgőztranszportra 
vonatkozó ellenállásoktól. 

A Biome-BGC modellben a víznek három tározója van: a talaj, a levélzet és a hó. A víz 
forrása egyedül a csapadék, nyelői a levélzet és a talaj párolgása, illetve transzspirációja, a hó 
szublimációja, és a kifolyás12. A modell figyelembe veszi a rendszer tározói közti áramlásokat 
is: a lombkoronából a talajba, illetve a hótakaróból a talajba jutó víz fluxusát. A Biome-BGC 
a talajt egy egyrétegű csöbörként modellezi, melynek mélységét az ún. effektív talajmélység 
határozza meg (helyspecifikus változó, melyet a kezdetiértékfájlban adhatunk meg). Erre 
számol a modell egy átlagos talajnedvesség-tartalmat, a nagyobb mélységekben tárolt vizet 
figyelmen kívül hagyja. 

A 3.1. illetve 3.2. ábra foglalja össze a Forest-BGC és a Biome-BGC alapfilozófiáját, 
vagyis a szén- és nitrogénháztartás legfontosabb elemeit, és a köztük definiált 
kapcsolatrendszert. 

                                                 
12 Ha akkora mennyiségű csapadék jut a talajba, hogy a talaj víztartalma a telítési érték fölé emelkedik, a 
többletcsapadék kifolyik a talajból. 
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3.1. ábra: A Biome-BGC által modellezett növény-hulladék-talaj rendszer szén- és 
nitrogéntartalma közt fennálló kapcsolatok (az eredeti ábra megtalálható a 

http://www.ntsg.umt.edu/models/bgc oldalon). 
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3.2. ábra: A Biome-BGC szén- és nitrogénforgalma a talajban (az eredeti ábra megtalálható a 
http://www.ntsg.umt.edu/models/bgc oldalon). 
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3.2.4. A Biome-BGC továbbfejlesztése 
A gyepek szén- és vízháztartásának használata során kiderült, hogy szükség van a 

modell továbbfejlesztésére, a szimuláció korrekciójára. A három problémás témakör a 
vegetációs periódus meghatározása, a talajnedvesség-modul működése és a talajkiszáradás 
növényfejlődésre gyakorolt hatása (elszáradás).  

 

A vegetációs periódus kezdetének és végének meghatározása 

A növények fenológiai állapota jelentősen befolyásolja az ökológiai rendszer és a légkör 
közötti szén- és vízforgalmat (JOLLY ET AL. 2005). A vegetációs periódus az aktív növényi 
működés, az intenzív széndioxid-felvétel (és ezzel párhuzamosan a párologtatás) időszaka. 
Tavasszal, a növényi széndioxid-felvétel megindulásával kezdődik, és ősszel a megszűnésével 
fejeződik be (DORKA, 2005). A Biome-BGC azzal a feltételezéssel él, hogy a vegetációs 
időszakon kívül nincs széndioxid-felvétel (GPP nulla), ekkor az aktuális tározókat „üresnek” 
tekinti. Tehát a vegetációs periódus elméleti időintervallumát abban az értelemben kell 
meghatározni, hogy melyik az a két nap (tavasszal, illetve ősszel), melyek közti időszakban 
olyanok a környezeti feltételek, hogy lehetséges a napi szintű széndioxid-felvétel. 
Előfordulhat a nyári időszakban olyan periódus, mikor hőség és a szárazság hatására a 
redukálódik a napi szintű széndioxid-felvétel, a vegetáció egy időre nettó szénforrássá válik. 
Azonban egy csapadékosabb időszak eredményezheti, hogy még az aktuális évben újraindul a 
nettó napi széndioxid-felvétel, azaz regenerációs periódus figyelhető meg (NAGY ET AL. 
2007). Mivel a Biome-BGC csupán egy vegetációs periódus szimulációjára lett kifejlesztve, 
az elméleti vegetációs időszak számításánál nem veszem figyelembe az évközi esetleges 
forrásidőszakokat. Ilyenkor a modell a vegetációs perióduson belül a környezeti tényezők 
hatására „csupán” korlátozza a széndioxid-felvételt.  

A vegetációs periódus kezdetének és végének napja megadható az EPC fájlban (3.1. 
táblázat: YSG, YEL paraméterek). Abban az esetben, ha többéves futtatást végzünk és fontos 
szempont, hogy a szimuláció során ne legyen állandó a vegetációs periódus kezdetének és 
végének napja, akkor használhatjuk a modell fenológiai folyamatokat szimuláló modulját. A 
Biome-BGC eredeti modellverziója a vegetációs periódus kezdetének és végének napját, az 
átlag és a minimum hőmérsékletek eltéréséből és az éves csapadékból számolt kritériumok 
függvényében határozza meg. Azonban a Biome-BGC-t alapvetően erdőre fejlesztették, ezért 
a gyepre, illetve mezőgazdasági területekre vonatkozó szimulált vegetációs periódus 
kezdetére és végére vonatkozó becslések jelentősen eltérnek a hazai mérésekből becsült 
eredményektől. 

Többféle módszer létezik a vegetációs periódus kezdetének és végének becslésére. 
Számolható széndioxid-áram mérések alapján (NAGY ET AL. 2010). Ez esetben azt az 
időszakot keresik, mikor napi szinten folyamatos CO2 megkötés történik. A különböző típusú 
hőösszegek is információval szolgálnak a növények fenológiai állapotáról (DORKA, 2005). A 
hőösszeg (HTSM: heatsum) egy bizonyos időszakra (egy hét, tíz nap, egy hónap) vonatkozó 
hőmérsékletek ún. bázishőmérséklet feletti értékeinek összege. A bázishőmérséklet azt a 
hőmérsékletet jelöli, amely alatt a fejlődési folyamatok annyira lelassulnak az adott N napos 
időszakban, hogy nem érdemes számításba venni az ez alatti értékeket.  
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ahol Tmax az adott napi maximum hőmérséklet, Tbázis a bázishőmérséklet. 
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Széles körben elterjedt az ún. vegetációs periódus index használata (GSI: growing 
season index), mely egyszerre vizsgálja, hogy a minimum hőmérséklet (Tmin), a 
vízgőztelítettségi hiány (VPD: vapor pressure deficit) és a nappal hossza (PHTP: photoperiod) 
mikor éri el azt a kritikus értéket, amikor megkezdődik, illetve befejeződik a vegetációs 
periódus (JOLLY ET AL. 2005). A módszer minden mennyiséghez használ két-két határértéket 
(LIMIT1, LIMIT2), melyeken belül a növény fenológiai teljesítménye változik az inaktív 
állapot (ha az adott környezeti változó adott értéke mellett a széndioxid-felvétel nem 
lehetséges; az index értéke 0) és a nem korlátozott állapot (ha az adott környezeti változó 
adott értéke mellett a széndioxid-felvétel már nem korlátozott; az index értéke 1). A két 
határérték között az adott index értéke lineárisan nő. A GSI a részindexek (indexTmin, 
indexVPD, indexPHTP) szorzata. 

Az általánosan használt vegetációs periódus indexbe beépítettem a 10 napos hőösszeget 
is annak érdekében, hogy a minimum hőmérséklet alacsony értékeinek limációja mellett 
figyelembe vegyem azt a fontos hőmérsékleti korlátozást is, amit a hőösszeg számítási 
módszer tartalmaz. Azaz, hogy a növényfejlődési folyamatok működéséhez szükség van arra 
– a fagyok elmaradása mellett – hogy növénytípustól függően bizonyos ideig (a gyepek 
esetében N=10; DORKA, 2005) bizonyos érték felett legyen az átlaghőmérséklet is. Így a 
hőösszeggel kiegészített vegetációs periódus index (HSGSI) a minimum hőmérséklet, a 
vízgőztelítettségi hiány, a nappal hossza mellett a 10 napos hőösszeget is figyelembe veszi 
(HTSM(5°C)10; 5°C-os bázishőmérséklettel). Így a HSGSI a négy fent említett mennyiségre 
vonatkozó részindexek (indexTMIN, indexVPD, indexPHTP, indexHTSM) szorzataként számolható. 
Az első három (Tmin, VPD, PHTP) napi mennyiség, a hőösszeg 10 napra vonatkozik (az 
aktuális napon az előző tíz nap 5°C felett hőmérsékleteinek összege). Mind a négy index 
értéke 0 és 1 közötti szám (ha adott mennyiség kisebb, mint az alsó küszöb, akkor az index 
értéke 0, ha nagyobb, mint a felső, akkor 1; közötte lineárisan nő). Mivel 10 napos hőösszeget 
csak a tizedik szimulációs nap után tudunk számolni, onnan kezdődik a vegetációs periódus 
számításának a kezdete. Felteszem, hogy korábbi kezdet nem lehetséges. A hőösszeggel 
kiegészített vegetációs periódus index (HSGSI) tehát a napi mennyiségek részindex-
szorzatának 10 napra vonatkozó átlagából és a 10 napos hőösszegre vonatkozó indexből áll:
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ahol i a napok száma (ugyanis a Tmin-re, a VPD-re, illetve a PHTP-re vonatkozó indexek 10 
napos átlagát vesszük figyelembe; ennek számításához szükséges az i futó változó). 

Felteszem, hogy amely napon a HSGSI nagyobb értéket vesz föl, mint egy a felhasználó 
által definiált küszöbérték, a vegetációs periódus, azaz a napi szintű széndioxid-felvétel 
időszaka megkezdődik. Az ősz elején (250. nap után), amely napon a HSGSI kisebb, mint egy 
másik, szintén a felhasználó által definiált küszöbérték, felteszem, hogy a vegetációs periódus 
lezárul. Annak eredményeképpen, hogy a 250. napig nem keresem a vegetációs periódus 
végét, kiküszöbölöm azt, hogy egy esetleges (fent említett talajkiszáradás okozta) CO2 
forrásidőszak miatt a Biome-BGC nyár közepén befejezettnek tekintse a vegetációs időszakot.  

A vegetációs periódus határai a természetben nem olyan élesek, mint a modellben (ahol 
a definiált vegetációs időszakon kívül a GPP mindig 0). Azt az időszakot keresem, melyben 
jellemző a napi szintű széndioxid-felvétel, azaz a napi GPP összeg szignifikánsan nagyobb, 
mint nulla. A vegetációs periódus kezdete és vége – ahogy azt korábban említettem – 
becsülhető a széndioxid-áram adatokból, hiszen a vegetációs periódusban jellemzően napi 
szinten széndioxid-felvétel történik, ami megmutatkozik a GPP napi összegeiben. Azaz a 
vegetációs periódus határainak szimulációja verifikálható a mért GPP adatokkal. A 3.3. ábrán 



40 

bemutatom a mért, az eredeti modellel és a továbbfejlesztett modellel szimulált GPP napi 
összegeit 2007-re vonatkozóan a három vizsgált állomásra. A szimuláció során mindhárom 
esetben az eredeti paraméteregyüttest használtam, ugyanis a vegetációs periódus kezdete 
független a kalibrálandó paraméterek értékétől és a modell fejlesztése amúgy is megelőzte a 
kalibrációt. 

 

3.3. ábra: A mért, az eredeti modellel és a továbbfejlesztett modellel szimulált GPP napi 
összegei (bal oldal) és az általam definiált vegetációs index (HSGSI) évi menete (jobb oldal) 

2007-re vonatkozóan a három vizsgált állomásra (Hegyhátsál, Bugac, Szurpokpüspöki). A bal 
oldali ábrán a sárga nyilak a mért széndioxid-felvételből következtethető vegetációs periódus 

határok, a jobb oldalon az általam definiált vegetációs index alapján becsült határok. A bal 
oldali GPP napi összegeket bemutató ábrákon fekete vonallal jelöltem az eredeti 

modellverzióval végzett, kékkel a módosított modellverzióval végzett futtatás eredményeit, 
pirossal a mérési adatokat. 
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A 3.3. ábrán jól látszik, hogy az eredeti modell fenológiai folyamokat szimuláló 
modulját használva a vegetációs periódus kezdete és vége irreális: mindhárom állomásra 
vonatkozóan csak június környékén kezdődik és szeptember-októberben ér véget. Emiatt a 
GPP értéke ezen a perióduson kívül végig nulla. Az általam használt módszerrel a GPP év 
eleji növekedése, majd év végi lecsökkenése egybeesik a mért adatok menetével, azaz az aktív 
periódus határai (sárga nyilak helyei) megfelelnek a széndioxidáram-mérések eredményeinek. 
Bugac és Szurdokpüspöki esetében megjelenik a napi GPP összegekben a nyári (fent említett, 
talajkiszáradás okozta) forrásidőszak július végén, augusztus elején. Mivel ebben az 
időszakban még kizárom a vegetációs periódus végét, a modell „nem eshet abba a hibába”, 
hogy július végén befejezettnek tekintse az aktuális évi vegetációs periódust. 

 

A talajnedvesség-modul kiegészítése 
A Biome-BGC-t alapvetően szénforgalom szimulálására specializálták, a modell 

vízforgalom modellje egyszerű. A lehulló csapadék egy részét felfogja a levélzet, a maradék a 
talajba (a talaj víztározójába) kerül. A modell figyelembe vesz ún. kifolyást: ha akkora 
mennyiségű csapadék jut a talajba, hogy a talaj víztartalma a telítési érték fölé emelkedik, a 
többletcsapadék kifolyik a talajból. Kiegészítettem a talajnedvesség-modult az elfolyást (RO; 
runoff) és a mélybe szivárgás (DP; deep percolation) szimuláló modullal.  

Az elfolyás azt jelenti, hogyha egyszerre túl nagy mennyiségű csapadék esik, a talaj 
nem képes az egészet magába szívni (akkor sem, ha nem válik telítetté), a leesett csapadék 
egy része elfolyik, mielőtt még bekerülne a talajba. Az elfolyás becslésére egy empirikus 
képletet használtam (CAMPBELL AND DIAZ, 1988).  
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ahol S az adott talajtípusra jellemző csapadékküszöb (beállítató a kezdetiértékfájlban), értéke 
10 és 50 mm között változik (CAMPBELL AND DIAZ, 1988), PRCP a talajra jutó csapadék 
mennyisége (mm), RO pedig az elfolyt víz mennyisége (mm). 

Az adott talajtípus szabadföldi vízkapacitásnak megfelelően a csapadék egyre mélyebb 
rétegekbe szivárog; ezt beszivárgásnak nevezzük. Pár nap elteltével a többlet-csapadék 
(szabadföldi vízkapacitás feletti víztartalom) olyan mélységbe szivárog, ahol a növény 
számára már nem elérhető; ezt nevezzük mélybe szivárgásnak (JONES, 1999). Mivel a Biome-
BGC modellben a talaj egyrétegű, nem számolok a beszivárgás, csak a mélybe szivárgás 
jelenségével.  

A talajnedvesség-tartalom megadható térfogatszázalékban (egységnyi térfogatú talajra 
jutó víz térfogata; SWC; m3 m-3), amiből úgy számítható az effektív víztartalom (egységnyi 
felszínű talajra jutó víz tömege; kg m-2), hogy megszorozzuk a szimulált talaj mélységével 
(SD; m). A modell becsli a szabadföldi vízkapacitáshoz tartozó megfelelő víztartalmat (FC; 
m3 m-3). Ha az adott szimulációs helyre rendelkezésre áll a szabadföldi kapacitásra vonatkozó 
mérési adat, akkor a kezdetiértékfájlban megadható, így a modell a továbbiakban nem a 
szimulált, hanem a mérési adatot használja. 

 A mélybe szivárgás szimulációja során tehát felteszem, hogyha egy nagyobb csapadék 
(PRCP; 1 mm = 1 kg m-2) után a talaj víztartalma meghaladja a szabadföldi vízkapacitásnak 
megfelelő értéket, akkor pár nap elteltével a többlet-víz lecsorog a mélybe, azaz a rendszer 
számára elveszik. A mélybe szivárgás szimulálását szintén empirikus képlettel oldottam meg 
(CAMPBELL AND DIAZ, 1988): 

SDSWC)(FCPRCPDP ⋅−−= , ha SDWC)S(FCRCPP ⋅−≥ ,   (7) 
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ahol FC az adott talaj szabadföldi vízkapacitása (m3 m-3), SWC a talaj aktuális víztartalma 
(m3m-3), PRCP a talajra leeső csapadék az elfolyás után (mm), SD a talajmélység (mm), DP a 
mélybe szivárgott víz mennyisége (mm). 

Végül pedig lehetővé tettem, hogyha az adott szimulációs helyre vonatkozóan 
rendelkezésre áll mért talajnedvesség-tartalom (napi átlagos érték az effektív talajmélységre 
vonatkozóan), akkor a szimulált talajnedvesség-tartalom helyett a Biome-BGC a mérési 
adatokat használja.  

 

A talajkiszáradás növényi működésre gyakorolt hatásának modellezése 
A Biome-BGC modell − hasonlóan a legtöbb folyamatorientált biogeokémiai modellhez 

− korlátozó tényezők figyelembevételével számolja a fotoszintetikus folyamatok 
modellezéséhez elengedhetetlen sztóma-vezetőképességet (REICHSTEIN, 2001). A felhasználó 
megadhatja a szimulálandó ökológiai rendszerre vonatkozó maximális sztóma-vezetőképesség 
értékét (EPC fájl). A modell a legfontosabb környezeti tényezők hatását – a minimum 
hőmérsékletet (Tmin), a levegő vízgőztelítettségi hiányát (VPD; vapor pressure deficit), a 
fotoszintetikusan aktív sugárzás mennyiségét (PPFD; photosyntheticaly active photon flux 
density), illetve a talaj nedvességviszonyait (Ψ; talajvíz-potenciál) – ún. multiplikátorok 
segítségével veszi figyelembe (hasonlóan a GSI index származtatásához; lásd feljebb). A 
multiplikátor egy 0 és 1 közé eső szám, melyet – az adott környezeti tényezőre vonatkozóan – 
a modell számít. A felhasználó által megadott alsó és felső küszöbértékek alapján (az EPC 
fájlban megadható) a modell meghatározza, hogy az adott környezeti feltételek milyen 
hatással vannak a sztóma-vezetőképességre. Ha az adott környezeti tényező aktuális értéke 
nagyobb, mint a felső küszöb, akkor a modell nem veszi figyelembe az adott környezeti 
tényező sztóma-vezetőképességre gyakorolt korlátozó hatását (a multiplikátor értéke 1), ha 
pedig kisebb, mint az alsó küszöb, akkor a modellben az adott környezeti tényező aktuális 
értéke a sztóma teljes bezáródásához vezet (a multiplikátor értéke 0). A két érték között a 
multiplikátor értéke lineárisan változik. 

Mint már azt korábban említettem, előfordulhat, hogy a nyári extrém szárazság hatására 
a gyep kiég. Ez a jelenség, a három vizsgált mérőhely közül, Bugacra és a Mátrára jellemző 
(NAGY ET AL. 2007). Ez annak köszönhető, hogy ha huzamosabb ideig nincs csapadék, akkor 
a talaj könnyen kiszárad, a növényi vízfelvétel korlátozottá válik, illetve megszűnik, a 
sztómák záródnak, a nettó széndioxid-felvétel csökken, majd megszűnik, a gyep kiég (a 
növény egy része, vagy egésze elpusztul (hervadás)) a vegetáció nettó szénnyelőből nettó 
szénforrássá válik.  

A Biome-BGC modell a fent említett multiplikátorok számításával figyelembe veszi a 
talaj száradásának a sztómanyitottságra gyakorolt korlátozó hatását. Azaz, ha a csapadékhiány 
miatt csökken a talajnedvesség-tartalom, a multiplikátoron keresztül csökken a sztómák 
vezetőképessége és azon keresztül a széndioxid-felvétel. Azonban, ahogy megszűnik a 
stresszhatás (bármilyen mértékű és időtartamú is volt), a sztómák újra teljesen kinyílnak, a 
széndioxid-felvétel a stressz előtti értékre ugrik, a növény „visszaáll az eredeti állapotba”. 
Azaz a Biome-BGC modell nem képes a talajkiszáradás okozta kiégés növényi pusztulás 
figyelembevételére. 

A 2003-as év nyara Bugacon extrém száraz volt, a vegetációs időszakban a 
csapadékösszeg csupán 250 mm volt (PINTÉR, 2009). Ennek eredményeképpen a füves 
ökológiai rendszer már a 180. naptól kezdve nettó szénforrássá vált, véget ért a széndioxid-
felvételi időszak (NAGY ET AL. 2007). Azonban a Biome-BGC, ahogy a hosszú 
csapadékmentes időszak véget ért, újra nagy széndioxid-felvételt szimulál, mivel a növény 
kiégése nem része a modell hipotézisrendszerének. 
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Az ebből eredő hiba kiküszöbölésére beépítettem egy kiszáradás modult, melynek a 
lényege a következő. Az EPC fájlt kibővítettem egy paraméterrel (LWSD; vízstresszes napok 
számára vonatkozó küszöbérték), mely megmondja, hogyha a talaj-vízpotenciál az EPC 
fájlban megadott kritikus érték (sztómazáródáshoz tartozó talajvíz-potenciál; SWPE) alá 
csökken, akkor hány nap után pusztul el teljes mértékben a növényzet. Első közelítésben ezt 
20 napnak vettem. Ha a talajvíz-potenciál a kritikus érték alá csökken, elkezdem számolni, 
hogy hány napja van kitéve az ökológiai rendszer a csapadékhiányból eredő vízstressznek 
(DSWS). Ennek függvényében számolok egy kiszáradási tényezőt (BURNcoeff), hogy a 
növényi anyag (a levélzet és a gyökérzet szén- és nitrogéntartalma) mekkora hányada pusztul 
el és kerül az elhalt növényi anyag tározókba (leafCburn, leafNburn, frootCburn, frootNburn). 
Első közelítésben felteszem, hogy a kiszáradási tényező (BURNcoeff) négyzetes függvénye a 
vízstresszes napok számának (azaz a száraz időszak elején kisebb mértékű a kiégés, a végén 
nagyobb). Azon a napon, amikor elértük a küszöbértéket (LWSD), a kiszáradási tényező 1-et 
vesz föl:  

LWSD > DSWS ha,1BURNcoeff

LWSD  DSWS ha,
LWSD
DSWSBURNcoeff

2

=

≤





=    (8) 

 

FROOTN  BURNcoeff  frootNburn
LEAFN  BURNcoeff leafNburn 
FROOTN  BURNcoeff  frootCburn

LEAFC  BURNcoeff leafCburn 

⋅=+
⋅=+
⋅=+
⋅=+

    (9) 

 
Az elszáradt részek az elhalt növényi anyag tározókba kerülnek. Háromféle elhalt 

növényi anyag tározót különböztet meg a modell: könnyen bomló (LITR1), cellulóz (LITR2) 
és lignin (LITR3). A levélzetre és a gyökérre vonatkozóan ezek az arányok a modellben 
adottak (leafLITR1_ratio, leafLITR2_ratio, leafLITR3_ratio, frootLITR1_ratio, 
frootLITR2_ratio, frootLITR3_ratio). Ezeknek az arányoknak megfelelően oszlik el a 
növekmény (az adott napon elszáradt anyag mennyisége) az elhalt növényi anyag tározókban. 

_ratiofrootLITR3 frootCburnratioleafLITR3_leafCburn    LITR3C
_ratiofrootLITR2 frootCburnratioleafLITR2_leafCburn    LITR2C
_ratiofrootLITR1 frootCburnratioleafLITR1_leafCburn   LITR1C

⋅+⋅=+
⋅+⋅=+
⋅+⋅=+

    (10) 

 
A talajkiszáradás széndioxid-felvételre gyakorolt hatását a 3.4. ábrán mutatom be. Az 

ábrán egy esettanulmány látható Bugacra vonatkozóan 2003. június 15. és 2003. szeptember 
30. között. Összevetettem a mért csapadékösszeg-adatokat, a mért, illetve szimulált GPP 
adatokkal. 
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3.4. ábra: A csapadékösszeg (felső ábra), illetve a mért és a szimulált GPP napi összeg 

adatok (alsó ábra) Bugacra vonatkozóan 2003. június15. és 2003. szeptember 30. között. Az 
alsó ábrán fekete vonallal jelöltem a mért adatokat, piros szaggatott vonallal a szimulált GPP 
adatokat, mikor figyelembe vettem a talajkiszáradás növényi anyag pusztulását okozó hatását 

(módosított modellverzió), illetve kék vonallal, mikor nem vettem figyelembe (eredeti 
modellverzió). 

 

A 3.4. ábrán jól látszik, hogy a módosítás hatására megszűntek a GPP-ben tapasztalható 
irreális ugrások. Az eredeti modellverzió ugyanis, ahogy a csapadékhullás következtében 
megszűnt a talajnedvesség hiányának korlátozó hatása, teljes sztómanyitottságot és a száraz 
időszak előtti állapotnak megfelelő széndioxid-felvételt szimulált, míg ha figyelembe vettem a 
kiszáradás hatását, a modell érzékelte, hogy a hosszú csapadékmentes időszak hatására a 
növényzet hervadásnak indult, a széndioxid-felvétel a stresszhatás után is alacsony marad (a 
mérési adatoknak megfelelően). 

 
3.2.5. Művelési modulok beépítése 

A Biome-BGC modellt háborítatlan ökológiai rendszerek működésének modellezésére 
fejlesztették ki, azonban szükség van a művelt területeken élő vegetáció szénháztartásának 
megismerésére, szimulációjára is. Az általam vizsgált magyarországi gyepekből kettőt 
művelnek: Hegyhátsálon évente kétszer kaszálnak, Bugacon pedig egész évben legeltetés 
folyik (Szurdokpüspökin az utóbbi években felhagytak a műveléssel). A széleskörűbb 
használhatóság érdekében (művelt területek működésének szimulációja) a modell forráskódját 
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kiegészítettem vetést, aratást és szántást, kaszálást, legeltetést, illetve műtrágyázást szimuláló 
modullal. A 3.2.1. fejezetben ismertetett, kezdeti értékeket megadó fájlban igény szerint 
beállíthatók az adott művelési típusra vonatkozó paraméterek. A művelési modulok 
beépítésének hatásait kísérleteken keresztül hasonlítom össze a háborítatlan, illetve a 
különböző típusú művelés alá vont gyepre vonatkozó kimeneti adatokkal (Hegyhátsálra, 
1999-re vonatkozóan, eredeti ökofiziológiai paraméterlistával). Mivel a Biome-BGC munkám 
során a füves ökológiai rendszerek működésének szimulációjára használtam, ezért a 
megvalósított művelési modulok közül eddig csak a kaszálás és a legeltetés modult 
verifikáltam. 

Mint azt a 3.2.3-es fejezetben részleteztem, a Biome-BGC modell három fő részre 
osztja az ökológiai rendszert: növény, talaj és elhalt növényi anyag. A gyepek és 
mezőgazdasági növények esetében a növényt két részre osztja: levélzet és finom gyökérzet. A 
növényi anyagot tartalmazó tározók (levélzet, gyökér) funkciójuk szerint három csoportba 
oszthatók: aktuális-, raktár- és transzfer tározó. Annak érdekében, hogy modellezni tudjam a 
művelési módoknak az ökológiai rendszer működésére gyakorolt hatását, szükség van a 
tározók és a környezet közötti új fluxusok definiálására.  

A módosított modellhez tartozó példa kezdetiértékfájl az I. Mellékletben megtalálható. 
 
Kaszálás 
A kaszálónak használt területről meghatározott napokon levágják és begyűjtik a 

növedéket, és általában szénaként hasznosítják. A kaszálás szimulációja során a levélzet 
tározóit – a kezdetiértékfájlban megadott levágási paraméternek megfelelően – csökkentem 
(HERRMANN ET AL. 2005). A kaszálás szimulációja a levélfelületi index (LAI) változásán 
alapszik. A levélfelületi index ugyanis lineáris függvénye a levélzet aktuális széntározójának 
(LEAFC), így annak csökkenéséből számolható a nitrogén- és víztározó anyagmennyiségének 
a csökkenése, mivel az arány (LAI:LEAFC) állandó. A másik két tározótípust, a raktár és a 
transzfer tározókat a kaszálás nem érinti közvetlenül. A raktár a „földben van”, így arra nincs 
hatással a felszín feletti biomassza mennyiségének csökkenése. A transzfer tározó csupán 
közvetetten érintett oly módon, hogy a lecsökkent felszín feletti biomassza miatt kevesebb 
anyagmennyiség áramlik a transzfer tározókba. A Biome-BGC modell alapfeltételezése, hogy 
a vegetációs perióduson kívül az aktuális tározók „üresek”, a LEAFC nulla, ezért a vegetációs 
perióduson kívül a kaszálás szimulációja nem lehetséges. A kaszálás hatását a Biome-BGC-
ben kétféleképpen adhatja meg a felhasználó: vagy a kaszálás előtti és utáni napra jellemző 
levélfelületi index hányadosával (arány módszer), vagy a kaszálás utáni napra vonatkozó 
levélfelületi index alapján (limit módszer). Beállítható, hogy mi történjen a lekaszált 
növedékkel: ha elviszik, a kaszálás során levágott növényi anyag nettó veszteség a 
rendszernek, ha otthagyják, akkor a növényi anyag visszajut a rendszerbe: bekerül az elhalt 
növényi anyag tározókba. 

A kaszálás szimulációjához szükséges paraméterek: 
• a kaszálási napok száma és dátuma (NMD, YMD; a nap sorszáma az évben) 
• kapcsoló, amivel beállítható a kaszálási módszer (limit- vagy arány módszer) 
• a küszöbérték: a kaszálás utáni LAI becsült értéke (LAIKU) 
• az arány értéke: kaszálás előtti és utáni LAI becsült aránya (LAIKE /LAIKU) 
• kapcsoló, amivel beállítható, hogy a levágott anyag elszállításra kerül, vagy 

helyben marad 
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A LAI értékét (m2 m-2) a levél széntartalma (LEAFC, kg C m-2) és a specifikus 
levélfelületi index (SLA; m2 kgC-1) határozza meg. Az SLA egy ökofiziológiai paraméter 
(értéke a szimuláció során állandó), mely megadja az egységnyi széntartalomra jutó 
levélfelületet. A kaszálás előtti levélfelületi index (LAIKE) értéke tehát a következőképp 
adódik: 

SLAEAFCLLAI KEKE ⋅=       (11) 

Definiálok egy, a kaszálás hatását jellemző paramétert (MOWEFF), mely 
meghatározza a kaszálás hatására történő anyagmennyiség-csökkenést. 

 
KE

KU

LAI
LAI-1MOWEFF =      (12) 

A következő lépés a tározók anyagmennyiségének csökkenését jellemző új fluxusok 
definiálása: levél aktuális szén-, nitrogén-, és víztározójának csökkenése 
(LEAFC_TO_MOW, LEAFN_TO_MOW, LEAFW_TO_MOW). A tározók új, kaszálás utáni 
értékét a MOWEFF paraméter segítségével számolom (LEAFCKU, LEAFNKU, LEAFWKU): 

KE

KE

KE

LEAFWMOWEFF OWLEAFW_TO_M
LEAFNMOWEFF OWLEAFN_TO_M
LEAFCMOWEFF OWLEAFC_TO_M

⋅=
⋅=
⋅=

    (13) 

OWLEAFW_TO_MLEAFW LEAFW
OWLEAFN_TO_MLEAFN LEAFN
OWLEAFC_TO_MLEAFC LEAFC

KE KU

KE KU

KE KU

−=
−=
−=

    (14) 

A kaszálás során felszabaduló szén (széna) általában táplálékul szolgál az állatok és 
közvetett módon az ember számára, így egy éven belül általában visszakerül a légkörbe 
(CIAIS ET AL. 2007). A teljes szénmérleg számításánál figyelembe kell venni a horizontálisan 
felszabadított szénmennyiséget (CHAPIN ET AL. 2006). Ha a lekaszált anyagot otthagyják a 
helyszínen, a levágott növedék szén- és nitrogéntartalma visszakerül az elhalt növényi anyag 
tározóba, a víztartalma elpárolog.  

A 3.5. ábrán bemutatom a kaszálás széndioxid-áramokra, illetve a levélfelületi indexre 
(LAI) gyakorolt hatását (NMD=2; YDM=150, 234; LAIKU=2,0; limit módszer és a levágott 
anyagot elszállítják).  
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3.5. ábra: A kaszálás széndioxid-áramokra, illetve a levélfelületi indexre gyakorolt hatása 
(Hegyhátsál, 1999, eredeti paraméteregyüttes). Piros vonallal jelölöm a Biome-BGC kimeneti 

adatait háborítatlan ökológiai rendszerre vonatkozóan, zöld vonallal kaszált növényzet 
vonatkozóan. a) NEE éves menete, b) GPP éves menete, c) TER éves menete, d) LAI éves 

menete. 

 

Hegyhátsálon 1999-ben az év 150. és 234. napján kaszálták a gyepet. A két kaszálási 
napon mind a négy mennyiség éves meneteiben ugrás tapasztalható: az NEE megnő, a másik 
három mennyiség lecsökken. A felszín feletti biomassza levágása a felszín feletti növényi 
részek respirációjának és az ökológiai rendszer széndioxid-felvételének csökkenését 
eredményezi. A teljes respiráció (TER) és a széndioxid-felvétel (GPP) különbsége, azaz a 
nettó széndioxid-felvétel (NEE) azonban abszolút értékben csökken, hisz a kaszálás nem 
csökkenti a felszín alatti növényi részek respirációját és a talajrespirációt. Egy pár nap 
elteltével a háborítatlan és a kaszált eset közti különbségek csökkennek. A LAI éves 
menetében látszik, hogy a kaszálási napokon a beállításoknak megfelelően a levélfelületi 
index értéke 2 m2 m-2-re csökken, emiatt az éves maximális levélfelületi index (a 
várakozásnak megfelelően) kisebb a kaszált gyep esetében. 

 
Legeltetés 

A legeltetés az állatok (szarvasmarha, juh) lágyszárú növénnyel (például fű) való 
etetését jelenti. Két legfontosabb hatása, hogy az állatok a legelés során elfogyasztják az adott 
területen levő vegetáció egy részét, illetve, hogy eközben ürülékükkel trágyázzák a talajt 
(FRANK, 2004; LOPEZ-DIAZ ET AL. 2009). A kaszáláshoz hasonlóan a legeltetés szimulációja 
nem lehetséges a vegetációs perióduson kívül a Biome-BGC esetében. A kaszálásnál 
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ismertetett okokból kifolyólag  a másik két tározótípust (transzfer, raktár) a legeltetés sem 
érinti közvetlenül.  

A legeltetés hatásának szimulációja során használt fontos mennyiség az ún. 
állattenyésztési egység (LSU), mely megadja az 500 kg tömegű élő állatok számát (például 1 
darab szarvasmarha = 1 LSU). Legelési nyomásnak (grazing pressure) nevezzük az egységnyi 
területre jutó LSU mennyiségét (ez kiszámolható az adott legelőn élő állatok számából és a 
legelő területének nagyságából). A legeltetés szimulációjához szükséges paraméterek a 
következők: 

• a legeltetési periódus kezdetének és végének napja (FDG, LFD; a nap sorszáma 
az évben) 

• a legelési nyomás (GrP; LSU ha-1) 
• egységnyi LSU-re jutó egy nap alatt elfogyasztott szárazanyag-mennyiség 

(IDM; kg szárazanyag LSU-1) 
• az elfogyasztott biomassza azon hányada, mely az adott napon ürülék 

formájában visszakerül a rendszerbe, az elhalt növényi anyag tározóba (PBRL; 
%) 

• a szárazanyag széntartalma (CCG; %) 
• a trágya becsült nitrogén és széntartalma százalékban (NCM and CCM; %) 
 

Ezek alapján figyelembe veszem a levélzet tározóiban levő növényi anyag (szén, 
nitrogén és víz) csökkenését (a kaszálásnál ismertetett módszernek megfelelően), illetve a 
talaj mineralizált nitrogén és szerves széntartalmának növekedését. Definiálok egy paramétert, 
mely jellemzi a legeltetés felszín feletti biomassza csökkentő hatását (GRZEFF). Ehhez 
azonban először ki kell számolni az egy nap alatt elfogyasztott takarmány (FODDER) 
mennyiségét egységnyi területre (1 hektár), amiből számítható a napi legeltetésből származó 
szénmennyiség (leafCloss): 

GrPIDMFODDER ⋅=      (15) 
CCGFODDERleafCloss ⋅=      (16) 

LEAFC
 leafCloss-LEAFC

1GRZEFF  −=     (17) 

Ezután a különböző tározókat (LEAFC, LEAFN, LEAFW) a kaszálásnál 
bemutatottaknak megfelelően csökkentem ((13)-(14) egyenlet). 

Az állati ürülékből a rendszerbe visszajutó anyagmennyiségek az elhalt növényi anyag 
tározók (litterC, litterN) tartalmát növelik. Az elhalt növényi anyag tározók növekményei 
(litterC+, litterN+) a naponta elfogyasztott összes szárazanyag-tartalom (FODDER) 
függvénye. A szükséges aránymennyiség (PBRL), illetve az ürülék szén- és nitrogéntartalma 
a kezdetiértékfájlban megadható. 

NCMPBRLFODDERlitterN
CCMPBRLFODDERlitterC
⋅⋅=+
⋅⋅=+      (18) 

 

A 3.6. ábrán bemutatom a legeltetés széndioxid-áramokra, illetve a levélfelületi indexre 
(LAI) gyakorolt hatását (FDG=100; LFD=300; IDM=13; GrP=0,75; PBRL=10; CCG=40; 
NCM=10; CCM=40). 
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3.6. ábra: A legeltetés széndioxid-áramokra, illetve a levélfelületi indexre gyakorolt hatása 
(Hegyhátsál, 1999, eredeti paraméteregyüttes). Piros vonallal jelölöm a Biome-BGC kimeneti 

adatait háborítatlan ökológiai rendszerre vonatkozóan, zöld vonallal legeltetett növényzetre 
vonatkozóan. a) NEE éves menete, b) GPP éves menete, c) TER éves menete, d) LAI éves 

menete. 

 

A legeltetés eredményeképp (a kaszáláshoz hasonlóan) csökken a felszín feletti 
biomassza mennyisége (minden legeltetési napon ugyanakkora mértékben), de a csökkenés 
mértéke az alapbeállításokkal négyszer kisebb, mint a kaszált növényzet esetében. A 
legeltetés leginkább a LAI éves maximumának csökkenésében látszik, de a széndioxid-
felvétel és a respiráció is csökken kis mértékben a legeltetési periódus második felében. A 
vegetációs periódus nagy részében a GPP és a TER csökkenése kompenzálja egymást, így az 
NEE változatlan marad. Ahogy haladunk előre a vegetációs periódusban, a legeltetett 
növényzet nettó széndioxid-felvétele egyre csökken, ugyanis a legeltetés eredményeképpen 
csökken a felszín feletti biomassza mennyisége. 

A továbbiakban olyan művelési módok szimulációját mutatom be, melyet 
mezőgazdasági területeken alkalmaznak: műtrágyázás, aratás, szántás és vetés. Ezen művelési 
módok beépítése a modellbe azonban fontos előkészület a Biome-BGC mezőgazdasági 
területre való alkalmazásához. Mivel munkám során a Biome-BGC-t csak a gyepek 
működésének szimulációjára használtam, ezért a következőkben is a gyepre végzett 
szimuláció eredményein keresztül mutatom be a beépített művelési módok ökológiai 
rendszerre gyakorolt hatását. 
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Műtrágyázás 

A műtrágyázás során szintetikus úton előállított, ásványokban gazdag növényi 
tápanyagot juttatnak a talajba. A műtrágyák használata általánossá vált, sokféle alkalmazási 
módszer létezik. Hátrányuk, hogy az esetleges savanyító hatásuk károsíthatja a talajt, hasznos 
élőlények pusztulását okozza. A műtrágyázás szimulációja során első megközelítésként a 
folyamat azon hatását vettem csak figyelembe, mely növeli a növények számára felvehető 
nitrogén mennyiségét (BERTORA ET AL. 2009). Mivel a műtrágyában levő anyagok nem 
kerülnek be azonnal a rendszer körforgásába, a késleltetett hatást egy ún. bekerülési 
együtthatóval (EC; entry coefficient) fejezem ki. A bekerülési együttható meghatározza, hogy 
a műtrágya rendszerbe kerülése utáni adott napon a műtrágya hány százaléka épül be a 
rendszerbe, azaz a modell mineralizált nitrogén tározójába. A mineralizált nitrogén 
mennyisége befolyásolja mind a dekompozíciós folyamatokat, mind a növény növekedési 
folyamatait. Ha a mineralizált nitrogén mennyisége nem fedezi a növény nitrogén 
szükségleteit, akkor a CO2-asszimiláció csökken (nitrogénlimitáció). A szükséges 
paraméterek: 

• a műtrágyázási napok száma és időpontja (NFD, YDF) 
• a felhasznált műtrágya mennyisége (QF; kg ha-1 nap-1) 
• a műtrágya nitrát-, ammónia-, és széntartalma (NiCF, AmCF, CaCF; %) 
• a talajba juttatott nitrogén várható hasznosulása (EUF; %). 
• a trágya bekerülési együtthatója (EC; %) 

 

Definiálok egy ideiglenes tározót, mely az egész kihelyezett műtrágyát tartalmazza 
(APF). A műtrágyázási napon a műtrágyának egy, a bekerülési együttható által meghatározott 
hányada (EC) kerül a talajba, a többi a felszínen marad. A felszínen maradt rész egy része 
kimosódik, nem hasznosul, ezt a hasznosulási együtthatóval határozom meg (EUF). A 
műtrágya nitráttartalma a növények számára közvetlenül felvehető, ezért a modell 
mineralizált nitrogén tározóját növelem vele. A műtrágya ammónium tartalmának 
nitrifikálódni kell, hogy a növények számára felvehető legyen, ezért ezzel a modell elhalt 
növényi anyag nitrogén tározóját növelem, ahonnan egy része a nitrifikálódás után szintén a 
modell mineralizált nitrogén tározójába kerül. A műtrágya széntartalma az elhalt növényi 
anyag széntározójába kerül. Ennek megfelelően APF napról napra csökken, majd egy idő 
elteltével kiürül, ami azt jelenti, hogy a műtrágyázás hatása véget ért. 

A műtrágyázási napon: APF = QF 

Az adott napon a műtrágyából a talajba jutó részt (FTS) a bekerülési és a hasznosulási 
együtthatóval fejezem ki, majd a fent részletezett módon növelem a talaj különböző tározóit: 

EUFDCAPFFTS ⋅⋅=      (19) 

NiCFFTSsminN ⋅=+      (20) 

CaCFFTSlitterC ⋅=+      (21) 

AmCFFTSlitterN ⋅=+      (22) 

Minden nap „végén” csökkentem az ideiglenes műtrágya tározót a talajba jutó résszel: 

APF = APF - FTS      (23) 
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A 3.7. ábrán bemutatom a műtrágyázás széndioxid-áramokra, illetve a levélfelületi 
indexre (LAI) gyakorolt hatását (NFD=3; YDF=60, 120, 220; QF=60; NiCF =17; AmCF =17; 
EUF= 50; DC =8). 

 

 

3.7. ábra: A műtrágyázás széndioxid-áramokra, illetve a levélfelületi indexre gyakorolt hatása 
(Hegyhátsál, 1999, eredeti paraméteregyüttes). Piros vonallal jelölöm a Biome-BGC kimeneti 
adatait háborítatlan ökológiai rendszerre vonatkozóan, zöld vonallal műtrágyázott ökológiai 
rendszerre vonatkozóan. a) NEE éves menete, b) GPP éves menete, c) TER éves menete, d) 

LAI éves menete. 

 

A műtrágyázás hatására a széndioxid-felvétel és a respiráció egyaránt nőtt, de ez előbbi 
nagyobb mértékű növekedése miatt a nettó széndioxid-felvétel is nőtt abszolút értékben. 
Mivel a műtrágyázott ökológiai rendszer több szenet képes megkötni, illetve a levélfelületi 
index napi értékei is magasabbak, mint a háborítatlan ökológiai rendszer esetében. 

 

Aratás 

Az aratás a gabonafélékhez tartozó haszonnövények (búza, árpa, zab, köles, kukorica) 
levágása és szemtermésének összegyűjtése. Az aratás szimulációja során felteszem, hogy az 
aratás után csupán növényi csonkok maradnak a területen (tarló). A növényi csonkok 
levélfelületi indexét állandónak veszem és ebből számíthatók az anyagmennyiség-
csökkenések (PROVENCHER ET AL. 2007). Két paraméter szükséges a szimulációhoz: 

• az aratás napjainak száma és időpontja (NHD, YDH) 
• a csonk levélfelületi indexe (LAIcsonk) 
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Az aratás szimulálása során a kezdetiértékfájlban meghatározott napon lecsökkentem a 

növényi anyagot tartalmazó tározókat (szén-, nitrogén-, víz) a kezdetiértékfájlban megadott 
aratásra vonatkozó paramétereknek megfelelően. A (11)-(12) egyenlethez hasonlóan 
kiszámolom az aratás előtti (LAIAE) és az aratás utáni levélfelületi index (LAIcsonk) 
hányadosát és abból ún. aratási hatékonyságot (HRVEFF) számolok, amelynek megfelelően 
csökkentem a levél szén-, nitrogén- és víztározóit. A learatott mennyiséget elszállítják, így az 
nettó veszteség a rendszer számára.  

AE

csonk

LAI
LAI

1HRVEFF −=      (24) 

Ezután a különböző tározókat (LEAFC, LEAFN, LEAFW) a kaszálásnál 
bemutatottaknak megfelelően csökkentem ((13)-(14) egyenlet). 

A 3.8. ábrán bemutatom az aratás széndioxid-áramokra, illetve a levélfelületi indexre 
(LAI) gyakorolt hatását (NHD=1; YDH=200; LAIcsonk =1). Mivel az aratás jelentős hatással 
bír a következő szimulációs évre is, ezért az eddigiekkel ellentétben az 1999-2000 évre 
vonatkozó kimeneti adatokat mutatom be. 

 

 

3.8. ábra: Az aratás széndioxid-áramokra, illetve a levélfelületi indexre gyakorolt hatása 
(Hegyhátsál, 1999-2000, eredeti paraméteregyüttes). Piros vonallal jelölöm a Biome-BGC 
kimeneti adatait háborítatlan ökológiai rendszerre vonatkozóan, zöld vonallal a learatott 

növényzetre vonatkozóan. a) NEE éves menete, b) GPP éves menete, c) TER éves menete, d) 
LAI éves menete. 
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Az első aratási napon (első szimulációs év 200. napja; 1999. július 19-e) az összes 
fluxusban hirtelen változás tapasztalható: GPP és TER lecsökken, NEE megnő, a LAI értéke a 
csonk levélfelületi indexére csökken (példánkban 1m2 m-2), az ökológiai rendszer nettó 
nyelőből nettó forrássá válik. Az „első” aratás hatása még a második évben is észlelhető: a 
felszín feletti biomassza mennyisége kisebb, mint a háborítatlan ökológiai rendszer esetében, 
ennek megfelelően a LAI kisebb, GPP és a TER alacsonyabb értékeket vesz fel a második 
szimulációs év elején (januártól májusig). Azonban a második év májusában (500. 
szimulációs nap) megfordul a helyzet: az előző évben művelés alá vont ökológiai rendszer 
széndioxid-felvétele nagyobb lesz, mint a háborítatlan ökológiai rendszeré. Ez azért 
lehetséges, mivel az aratás következtében a második év elején kisebb a felszín feletti 
biomassza, azaz a növényzet kevesebb csapadékot fog fel. Ennek eredményeképpen a 
csapadék nagyobb része jut le a talajba, ami növelve a talaj víztartalmát, növeli a széndioxid-
felvétel hatékonyságát (a sztómanyitottságon keresztül). A második év júliusának közepén 
megtörténik a második aratás: hasonlóan az elsőhöz ennek hatására drasztikusan lecsökken a 
széndioxid-felvétel (NEE nő, GPP, TER és LAI csökken). 

 

Szántás 

A szántás az egyik legrégibb talajművelési mód, melynek során a talajrögök aprítása, a 
talaj keverése, porhanyítása, és lazítása is történik. Az őszi mélyszántás célja, hogy a 
tápanyagpótlásra használt anyagokat (szerves trágyát), szármaradványokat a talaj alsóbb 
rétegeibe juttassák. A szántás mélységét a talajművelés célja, tulajdonsága és a talaj állapota 
szerint választják meg (15-60 cm) (SZÁSZ ET AL. 1997). A szántás szimulációja során az 
összes felszíni feletti és felszín alatti biomasszát eltávolítom (LEAFC, LEAFN, LEAFW, 
ROOTC, ROOTN lenullázódik). A tározókból eltávolított növényianyag-mennyiséget (szén, 
nitrogén) a talaj megfelelő tározóiba juttatom (elhalt növényi anyag tározók: litterN és 
litterC).  

ROOTNLEAFNlitterN
ROOTCLEAFClitterC

+=+
+=+     (25) 

Felteszem, hogy a beszántott növényi anyag víztartalma elpárolog (PROVENCHER ET AL.  
2007). A szimulációhoz csupán a szántás időpontjára van szükség, hiszen a talajba jutó szén- 
és nitrogénfluxus megegyezik az aratás után megmaradt, a szántás napjára vonatkozó levél 
tározó szén- és nitrogéntartalmával. 

A 3.9. ábrán bemutatom az aratás és a szántás széndioxid-áramokra, illetve a 
levélfelületi indexre (LAI) gyakorolt együttes hatását (NHD=1; YDH=200; LAIcsonk =1, 
NPD=1; YPH=220). Mivel az szántás szintén jelentős hatással bír a következő szimulációs 
évre is, ezért a 1999-2000 évre vonatkozó kimeneti adatokat mutatom be. 
Összehasonlításképp − az eddigiekkel ellentétben − nem a háborítatlan ökológiai rendszerre 
vonatkozó kimeneti adatokkal vetem össze az aratott és szántott növényzetre vonatkozó 
szimulációt, hanem a csupán aratott növényzetre vonatkozó szimulációval. 
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3.9. ábra: Az aratás és a szántás széndioxid-áramokra, illetve a levélfelületi indexre gyakorolt 
együttes hatása (Hegyhátsál, 1999-2000, eredeti paraméteregyüttes). Piros vonallal jelölöm a 

Biome-BGC kimeneti adatait a csupán aratott növényzetre vonatkozóan, zöld vonallal az 
aratott és szántott növényzetre vonatkozóan. a) NEE éves menete, b) GPP éves menete, c) 

TER éves menete, d) LAI éves menete. 

 

Az első évi szántás eredményeképpen (példánkban a 220. szimulációs nap) az aratás 
után megmaradt csonkok a földbe kerülnek, ennek eredményeképpen a LAI és a GPP nullává 
válik, az NEE pozitív lesz. A respirációban egy nagy ugrás tapasztalható a szántás ugyanis az 
elhalt növényi anyag tározóba kerülő szén egy része a heterotróf respirációval távozik. A 
második évben már sem az aratás, sem a szántás nem lehetséges, mert nincs felszín feletti és 
felszín alatti biomassza. 

 

Vetés 

A vetés az ivarosan szaporodó növények magjának vetőágyba (gyom- és kártevőmentes, 
morzsalékos talajréteg) helyezése. A vetés idejétől függően van őszi, tavaszi, nyár eleji és 
nyár végi vetési időszak. A vetés szimulációjának időpontja megadható; alapbeállítás gyanánt 
a vegetációs periódus kezdetét megelőző napját határoztam meg. A vetés szimulációjához 
szükséges tudni az elvetett mag egységnyi széntartalmát (kg m-2; kezdetiértékfájlban 
megadható). Ennek megfelelően növelem a levélzet és a gyökér transzfer széntározóit. Az 
EPC fájlban megadott szén-nitrogén arányoknak megfelelően (más-más érték a levélzetre, 
illetve a gyökérre) egyúttal megnövelem a nitrogén transzfer tározókat. Az aktuális- és a 
raktár tározókat változatlanul hagyom, hiszen a vetéssel az előző évről megmaradt, az 
aktuális évben felhasználódó anyag mennyiségét növelem (ROGIERS ET AL. 2005). A lágyszárú 
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növények esetében kétféle transzfer tározó van: levélzet és gyökér. Első közelítésként 
feltettem, hogy a mag fele „fordítódik” levélképzésre és a fele gyökérképzésre, de ez az arány 
a kezdetiértékfájlban állítható. A következő paraméterek szükségesek a szimulációhoz: 

• a vetési napok száma és időpontja (ha nincs adat, az alapbeállítás a vegetációs 
periódust megelőző nap) 

• az elvetett mag mennyisége (QS; kg mag ha-1 nap-1) 
• a mag széntartalma (CCS; %) 
• a mag anyagának azon hányada, mely levélképzésre fordítódik (PSPL; %) 

 

A mag széntartalmából számítható a mag nitrogéntartalma az ökofiziológiai 
paraméterek használatával: a levél és a gyökérzet szén-nitrogénarányával (C:N(lv), C:N(r)). 
Ezeknek megfelelően a vetés szimulálásához négyféle fluxust kell definiálni: a levél szén-, 
illetve nitrogéntározókba irányulót (LEAFC_TRANSFER, ROOTC_TRANSFER) és a 
gyökérzet szén-, illetve nitrogéntározójába irányulót (LEAFN_TRANSFER, 
ROOTN_TRANSFER): 

   CCSPSPL)(QS SFERLEAFC_TRAN ⋅⋅=+    (26) 

   ( )( ) CCSPSPL1QSSFERROOTC_TRAN ⋅−⋅=+    (27) 

   N(lv):CSFERLEAFC_TRANSFERLEAFN_TRAN =+   (28) 

   N(r):CSFERROOTC_TRANSFERROOTN_TRAN =+  (29) 

 

A 3.10. ábrán bemutatom az aratás, a szántás és a vetés széndioxid-áramokra, illetve a 
levélfelületi indexre (LAI) gyakorolt együttes hatását (NHD=1; YDH=200; LAIcsonk=1, 
NPD=1; YPH=220). Mivel a vetés szintén jelentős hatással bír a következő szimulációs évre 
is, ezért a 1999-2000 évre vonatkozó kimeneti adatokat mutatom be. Összehasonlításképp 
nem a háborítatlan ökológiai rendszerre vonatkozó kimeneti adatokkal vetettem össze, hanem 
a learatott és beszántott növényzetre vonatkozókat. 
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3.10. ábra: Az aratás, a szántás és a vetés széndioxid-áramokra, illetve a levélfelületi indexre 
gyakorolt együttes hatása (Hegyhátsál, 1999-2000, eredeti paraméteregyüttes). Piros vonallal 
jelölöm a Biome-BGC kimeneti adatait az aratott és szántott növényzetre vonatkozóan, zöld 

vonallal a bevetett, aratott és szántott növényzetre vonatkozóan. a) NEE éves menete, b) GPP 
éves menete, c) TER éves menete, d) LAI éves menete. 

 

A 3.9. és 3.10. ábrát összehasonlítva látszik, hogy a vetés nagymértékben kompenzálja 
az aratás és a szántás hatását. Az első szimulációs év hasonló a learatott és beszántott, illetve a 
vetett, learatott, beszántott növényzet esetében. A szántás után a LAI és a GPP nullára 
csökken, az NEE pozitívvá válik és a TER-ben egy nagymértékű ugrás figyelhető meg a 
heterotróf respiráció eredményeképpen a 3.8. ábrán bemutatott eredményekhez hasonlóan. A 
második szimulációs évben azonban a vetés hatására lesz felszín feletti biomassza, így a 
második szimulációs évben is lehetségessé válik az aratás és a szántás egyaránt. 

A módszertani fejlesztések leírása (a Biome-BGC modell szimulációjának korrekciója, 
illetve a művelési modulok beépítése) megtalálható SOMOGYI ET AL. (2010) munkájában. 
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3.3. CarbonISO modell 
 

3.3.1. A modell leírása 
Mint azt a 2.1 fejezetben ismertettem, a légköri szén-dioxid 13CO2 tartalma fontos 

információt szolgáltat a növényi működésről, a különböző forrásból származó CO2 eredetéről.  
A 3.1.1 fejezetben említettem, hogy Hegyhátsálon (többek között) folynak a légköri 

szén-dioxid 13CO2 tartalmára vonatkozó mérések a magas torony 96 méteres szintjén: a 13C 
izotóp relatív előfordulási arányára vonatkozó adatok (δ13C) heti léptékben állnak a 
rendelkezésre. A hegyhátsáli magas mérőtornyon két magasságban zajlik örvény-kovariancia 
mérés. Míg a 3 méteren működő műszeregyüttes a közvetlenül alatta elterülő, közel 
természetes gyep CO2-cseréjét méri, a 82 méteren elhelyezkedő műszeregyüttese az ottani 
vegyes felszíntípus (mezőgazdasági terület és erdő) szén- és energiaháztartásáról szolgáltat 
információt (BARCZA ET AL. 2003). Mivel a 13C izotóp relatív előfordulási arányára vonatkozó 
mérések a 96 méteres szinten vannak, ezért bemeneti adat gyanánt a torony 82 méteres 
szintjén mért szén-dioxid- és vízáram adatokat használtam. A 82 méteres és a 96 méteres 
szintről feltehető, hogy a környező mezőgazdasági területekről származó információ a 
domináns.  

Célom egy olyan modell megalkotása volt, mely képes szén-dioxid- és vízáram adatok 
alapján a 13C izotóp relatív előfordulási arányát számolni mind a légköri szén-dioxidban, mind 
a növényi anyag széntartalmában. A modelleredményeket a hegyhátsáli 96 méteres palackos 
mintavételi adatokkal kalibráltam és validáltam (HIDY ET AL. 2009). 

A CarbonISO modell bemeneti adatbázisát tehát nagyrészt a hegyhátsáli mérőhely 82 
méteres mérés adatai alapján készítettem el. A modell használ meteorológia adatokat 
(hőmérséklet, talajszinti légnyomás, vízgőztelítettségi hiány), illetve szén-dioxid- és 
vízgőzáram adatokat (GPP, TER, LE). A planetáris határréteg magasságára vonatkozó adatok 
az ECMWF MARS (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts Meteorological 
Archive and Retrieval System) adatbázisából származnak. Az adatbázisban a határréteg 
magasságok 3-órás időbeli és 0,25 fokos térbeli felbontásban szerepelnek. A modellben a 
toronyhoz legközelebb eső rácspont adatait használom (távolság: 8900 m).  

A bemeneti adatokat az 3.2. táblázatban részleteztem.  
 

3.2. táblázat: A CarbonISO modell bemeneti adatinak neve, rövidítése, időbeli felbontása és 
mértékegysége. 

név rövidítés időbeli felbontás mértékegység

az ökológiai rendszer teljes légzése TER órás mg C m-2 h-1 

bruttó elsődleges produkció GPP órás mg C m-2 h-1 

látens hőáram LE órás g H2O m-2 h-1 

a planetáris határréteg magassága TPBL 3-órás m 

a levegő hőmérséklete  T órás K 

vízgőztelítettségi hiány VPD órás Pa 

felszíni légnyomás p órás Pa 

globálsugárzás SRAD órás W m-2 
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A modell vizsgálati tartománya egy egységnyi területű, h magasságú légoszlop. Időbeli 
felbontása órás, térbeli felbontása a függőleges irányban méteres (a vizsgált légoszlopot h 
darab 1m3 térfogatú dobozra osztom föl, melyben a CO2 keverési arányát, illetve a δ13C-t 
minden szimulációs órában számolom). A modell csak vertikális irányban kezel 
anyagáramokat, így a számítások gyakorlatilag egydimenziósak. A mért adatokkal való 
összevethetőség érdekében a szimulált órás adatokból a délutáni órákra (12 h-17 h) vonatkozó 
átlagot számolok mind a levegő δ13C-a, mind a CO2 keverési arányára vonatkozóan (u.i. a 
referencia adatként használt δ13C-as mintavételek a délutáni órákban történnek Hegyhátsálon). 

 

3.3.2. A modell meghatározó folyamatai: a határréteg magasságának változása 
A troposzféra vertikális szerkezetét két fő részre tagoljuk: a planetáris határrétegre és a 

felette elhelyezkedő szabad troposzférára (STULL, 1988). A határréteg a troposzférának azon 
része, melyet a felszíni folyamatok közvetlenül befolyásolnak. Nappal a határréteg a 
turbulencia eredményeképpen teljesen átkevert. Éjszaka (turbulens örvények hiányában) az 
átkevert réteg két részre oszlik: az éjszakai stabil határrétegre, illetve a felette elhelyezkedő 
maradékrétegre. A maradékrétegnek nincs kapcsolata a felszínnel, ahol a széndioxid-elnyelési 
és kibocsátási folyamatok zajlanak, ezért feltételezem, hogy megőrzi az előző nappali átkevert 
réteg tulajdonságait (légköri CO2 keverési aránya, δ13Clevegő). A felszíni réteg (surface layer) a 
határréteg aljának azon része, ahol a turbulens fluxusok vertikális gradiense elhanyagolható. 
Ennek megfelelően a határréteg alsó részét felszínközeli rétegnek nevezzük attól függetlenül, 
hogy az átkevert, vagy az éjszakai stabil határréteg része. Éjszaka és télen ez a réteg 50-100 m 
magas, nyáron elérheti a többszáz méteres magasságot (STULL, 1988). A planetáris határréteg 
tetejét a továbbiakban TPBL-lel jelölöm (top of the planetary boundary layer) 

A CarbonISO vizsgálati tartományát (5000 m magas, egységnyi alapterületű légoszlop) 
három részre osztom. A legalsó a teljesen átkevert, az aktuális szimulációs órára vonatkozó 
TPBL alatti térrész, amelyben felteszem, hogy a jelenlevő anyagok eloszlása homogén. 
Nappal a TPBL a konvektív határréteg magasságának, éjszaka pedig az éjszakai határréteg 
magasságának felel meg. A második a maradékréteg, melynek magasságáról (TRL, top of the 
residual layer) felteszem, hogy megegyezik az előző szimulációs nap naplemente előtti 
(konvektív határréteg összeomlása előtti) TPBL magassággal. A harmadik, legfelső térrész 
szabad troposzférikus levegőt tartalmaz, melyre vonatkozó keverési arányokat az óceáni 
határréteg adataival jellemeztem, ugyanis az óceán feletti légrész összetételét a szárazföldi 
folyamatok csak elhanyagolható mértékben befolyásolják. Az adatok a GlobalView internetes 
adatbázisból származnak, melyben a különböző állomásokon mért adatokból, az egész Föld 
felületét lefedő rácshálózatra számolt adatok szerepelnek (GLOBALVIEW-CO2, 2007; 
GLOBALVIEW-CO2C13, 2007). Előfordul, hogy nappal a konvektív határréteg a 
növekedése során bekebelezi a felette elhelyezkedő maradékréteget, ilyenkor értelemszerűen 
a vizsgálati tartomány csak két részre oszlik: a teljesen átkevert TPBL alatti részre és a felette 
elhelyezkedő szabad troposzférára. A szabad troposzféra elméleti alsó határát a továbbiakban 
FB-vel jelölöm (FB, free trophosphere boundary). Ha van maradékréteg, az FB a TRL 
magasságával, ha nincs, mert a konvektív réteg bekebelezte, a TPBL-lel egyezik meg. 

A keverési arányok a TPBL alatt, illetve az FB felett eltérők, de adott rétegen belül 
állandók. Ha van maradékréteg (tehát FB = TRL) akkor a TPBL és a TRL között a keverési 
arányok folyamatosan csökkennek, az alsó határon a TPBL alatti térrész, a felső határán a 
szabad troposzférára jellemző keverési aránnyal jellemzem. Barotróp nyomáseloszlást és 
adiabatikus hőmérsékleti rétegződést feltételezve, illetve az adott rétegre jellemző keverési 
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arányokat felhasználva minden 1 m3-es „dobozra” (vertikális irány) meghatározható az összes 
szén- és 13C-tartalom grammban. Ennek megfelelően minden szimulációs órában ismertek az 
egységnyi alapterületű, tetszőleges magasságú légoszlop tulajdonságai méteres felbontásban. 
Ha a következő szimulációs órában a TPBL magassága kisebb, mint az előzőben, akkor a 
TPBL alatti rétegből TPBLpre – TPBL darab doboz kiszorul, átkerül a maradék rétegbe. Ekkor 
a maradék réteg tulajdonságai – a bekebelezett dobozok tulajdonságainak megfelelően – 
megváltoznak, a TPBL alatti rész tulajdonságai változatlanok maradnak. Ha a következő 
szimulációs órában a TPBL magassága nagyobb, mint az előzőben, akkor a TPBL alatti réteg 
bekebelez TPBL – TPBLpre darab dobozt a maradék rétegből. Ekkor a TPBL alatti réteg 
tulajdonságai – a bekebelezett dobozok tulajdonságainak megfelelően – megváltoznak, a 
maradék réteg tulajdonságai változatlanok maradnak. Ha a TPBL eléri a TRL szintjét, az azt 
jelenti, hogy az átkevert réteg bekebelezi a teljes maradék réteget, így felette már a szabad 
troposzféra helyezkedik el. Az átkevert rétegből a szabad troposzférába jutó levegő – a 
vizsgált tartományhoz képest több nagyságrenddel nagyobb – szabad troposzférára gyakorolt 
hatását elhanyagolom (LEVY ET AL. 1999).  

A határréteg teteje (TPBL) egy elméleti határvonal. Ennek megfelelően a szabad 
troposzférikus levegő jelen van a határréteg alatt is. Ennek figyelembevételére minden órában 
feltételezem, hogy – a magasság függvényében – minden modelldobozba a doboz 
nyomásának és hőmérsékletének megfelelő szabad troposzférikus karakterisztikájú levegő 
keveredik be (a szabad troposzféra szintjéhez közeledve növekvő mértékben). Mivel nem áll 
rendelkezésemre mérési eredmény, a szabad troposzférikus levegő arányának magassággal 
történő változását egy ún. bekeveredési függvénnyel (AM, air-mixing function) modelleztem. 
A bekeverési függvény értéke megadja, hogy adott magasságban, adott szimulációs órában az 
ott elhelyezkedő levegő hány százaléka cserélődik ki az adott magasságnak megfelelő 
hőmérsékletű és nyomású, de a szabad troposzférikus levegő tulajdonságaival (CO2 keverési 
aránya, 13C arány) rendelkező levegőre. Elméletileg megalapozott szakirodalmi függvény 
hiányában AM(h) exponenciális függvény alakjában határozom meg: 
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ahol FB (free troposphere boundary) a szabad troposzféra határa, h a talajfelszíntől számított 
magasság, k az exponenciális függvény kitevője, mely meghatározza a függvény alakját. 
 

3.3.3. A modell meghatározó folyamatai: a vegetáció széncsere-folyamatai 
A dobozban levő CO2 mennyiséget és annak δ13C-ját órás léptékű széndioxid-áram 

adatok alapján határozom meg. A felvett szén-dioxid 13C izotópjának relatív előfordulási 
aránya (δ13Casszim) – a diszkrimináció következtében – megegyezik a növényi anyagéval 
(δ13Cnövény), ami növénytípustól függően -15 - -35‰.  

A kilélegzett szén-dioxid 13C izotópjának relatív előfordulási arányának (δ13Cresp) 
becslése már bonyolultabb. A teljes respiráció (TER) két részre bontható: a felszín feletti 
növényi részek légzésére (levelek, szár) és a talaj légzésére. A felszín feletti növényi részek 
által leadott CO2-ról felteszem, hogy az asszimiláció során beépült CO2-ből, azaz rövidtávú 
széntározóból származik. A talajlégzésnek van autotróf (gyökérlégzés; szénfelszabadulás 
rövidtávú széntározókból) és heterotróf komponense (gyökerekhez kapcsolt mikorrhizák 
légzése és mikrobiális légzés; szénfelszabadulás hosszú távú széntározókból), arányuk első 
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közelítésben 50-50%-nak vehető (SCHULZE ET AL. 2006). Felteszem, hogy a rövidtávú 
széntározók 13C izotópjának relatív előfordulási aránya megegyezik a növényi anyagéval 
(δ13CRT = δ13Cnövény), míg a hosszú távú széntározó 13C izotópjának arányát állandónak 
tekintjük (δ13CHT = -22‰) (JONES, 1999). Az autotróf respiráció aránya (rAR; azaz a növényi 
részek légzésének aránya a teljes ökológiai rendszerhez képest) napi szinten és szezonálisan 
változik. Minél nagyobb a széndioxid-felvétel, annál nagyobb az autotróf respiráció. 
Felteszem, hogy az autotróf respiráció aránya maximálisan 60% ([rAR]max), amely értéket 
akkor éri el, ha a széndioxid-felvétel maximális (GPPmax) (SCHULZE ET AL. 2006). Ebből 
kiindulva rAR-t az aktuális GPP arányában számítom egy telítődő függvény segítségével, ahol 
a telítődő függvény kitevője kAR, a függvény maximuma az autotróf respiráció maximális 
aránya (JONES, 1999).  
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A 13C fluxusa tehát a következőképp fejezhető ki: 
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a felvett és a leadott szén-dioxid izotóparánya, ami a 

(28) egyenletből egyértelműen számolható.  
A fentiek alapján a légköri szén-dioxid δ13C-ának meghatározásához szükség van a 

növényi anyag δ13C-nak ismeretére (δ13Cnövény). A (29) egyenlet átrendezésével δ13Cnövény a 
vegetáció 13C izotóppal szembeni diszkriminációjából (∆) számítható. FARQUHAR (1982), 
FARQUHAR (1989) és HEMMING ET AL. (2005) módszerét alkalmazva ∆-t a levél belsejében és 
a levegőben levő CO2 parciális nyomásainak (p(CO2)levél és p(CO2)levegő) hányadosának 
(Ci/Ca) függvényeként határozom meg: 

( ) ( )
( )levegő2
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COp
COp

aba ⋅−+=∆ ,     (35)  

ahol a a diffúzió, b a fotoszintézis (RuBisCO) diszkriminációt jellemző állandó. 
A levél belsejében levő CO2 parciális nyomását FARQUHAR ET AL. (1982) módszere 

alapján határozom meg. A teljes légzés egy része autotróf, azaz növényi eredetű respiráció. 
Az arány értéke (rAR) a vegetáció működésének intenzitásától függ ((31) egyenlet). Azaz NPP 
a definíciójának megfelelően a következőképp számolható: 
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TERrGPPNPP

AR

AR

⋅≤=
⋅−=

     (36) 

Ha van növényi széndioxid-felvétel és párologtatás, akkor a légkörből a növénybe 
áramló CO2 fluxusa (az ökológiai rendszer nettó elsődleges terméke; NPP; mmol C m-2 óra-1) 
és a vízáram (transzspiráció; E; mol H2O m-2 óra-1) a következőképp fejezhető ki: 
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ahol plevegő a légköri nyomás, p(CO2)levegő - p(CO2)levél a légköri és a levél belsejében levő CO2 
parciális nyomásainak különbsége (Ca-Ci; Pa), 

2COg (mmol C m-2 óra-1) és OH2
g (mol H2O m-2 

óra-1) a növényi sztómák szén-dioxid-, illetve a vízmolekulákra vonatkozó vezetőképessége. 
Végül, elevegő – elevél megegyezik a vízgőztelítettségi hiánnyal (VDP; Pa), mivel a levél belső 
légtereiben a levegő telített. VPD-re vonatkozóan rendelkezésre állnak órás felbontású mérési 
adatok. 

Az egységnyi vízleadásra jutó széndioxid-felvételt (azaz az NPP és E hányadosát) 
vízhasznosítási tényezőnek nevezzük (WUE; water use efficiency). A (37) és (38) egyenlet 
egymással elosztva: 
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ahol 6220
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CO2 .=  (FARQUHAR ET AL.  1980).  

A (39) egyenlet átrendezésével p(CO2)levél számítható. A (36)-(39) egyenletek csak 
akkor alkalmazhatók, ha van széndioxid-felvétel és vízleadás (NPP és E nagyobb, mint 0). 
Ellenkező esetben (azaz ha a vegetáció nettó szénforrás, és/vagy páralecsapódás van) 
felteszem, hogy a növényi anyag izotóparánya nem változik, azonban nincs információm sem 
a levélben levő CO2 parciális nyomásáról, sem a vezetőképességről.  

A CarbonISO modell az első szimulációs órában kezdeti értékként kapja a TRL 
magasságát (az első nap felteszem, hogy TRL > TPBL, azaz FB = TRL), a légköri CO2 
keverési arányát, illetve δ13C-ját , illetve a növényi anyag széntartalmának δ13C-t. A TPBL 
alatt az 1 m3-es dobozokban a keverési arányok homogének, mivel ezt a réteget azzal 
jellemzem (a definíciójának megfelelően), hogy teljesen átkevert. A keverési arányokból és a 
(nedves levegő gázegyenletén keresztül) a légnyomásból kiszámolható, hogy adott 
magasságon egy 1m3-es dobozban hány mól levegő, ebből pedig, hogy hány gramm CO2, 
illetve 13C van. Összegzem a TPBL alatti dobozok összes szén-, illetve 13C tartalmát, és 
előjelesen hozzáadom a növények által felvett vagy leadott összes szén-, illetve 13C 
mennyiségét. A vizsgálati tartományban összegzett szénmennyiséget ezután a 
nyomáseloszlásnak és az adiabatikus hőmérsékleti rétegződésének megfelelően elosztom a 
TPBL magasságú légoszlop 1m3-es dobozaiban. A TPBL és TRL között felteszem, hogy a 
keverési arányok a magassággal csökkennek a kikeveredés miatt. Végezetül mind a TPBL 
alatti, mind a TPBL és a TRL között dobozokra kikeveredést számolok a fent említett AM(h) 
függvény segítségével. 

A CarbonISO fejlesztésének bemutatása megtalálható HIDY ET AL. (2009) munkájában. 
A 3.11. ábra foglalja össze a CarbonISO modell alapvető működését. 
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3.11. ábra: A CarbonISO modell folyamatábrája. A nagy téglalapon belül ábrázoltam a 
szimulációs órákban történő számításokat. A kis téglalapokkal a 13C relatív előfordulási 

arányokat, illetve a növényi diszkrimináció értékét, az ellipszisekkel a légköri CO2 és a 13C 
izotóp keverési arányait jelöltem, illetve a növényi anyagban, az ötszögekkel a szén-illetve 
vízáram adatokat ábrázoltam, a hatszögekben pedig az asszimilációra (széndioxid-felvétel), 
illetve a respirációra (széndioxid-leadás) vonatkozó 13C-fluxusok szerepelnek. Az N index a 

növényekre, az L index a levegőre vonatkozó mennyiségeket jelöli. 
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3.4. Modellkalibráció 
 

Amint azt a 2.2 fejezet elején már említettem, az ökológiai kutatásban széles körben 
használnak folyamatorientált biogeokémiai modelleket. Ezek nagy előnye, hogy a vizsgált 
rendszer működését fizikai törvényeken alapuló matematikai egyenletekkel írják le – 
ellentétben az empirikus összefüggéseken alapuló statisztikai modellekkel – ezért képesek 
modellezni a környezeti változások ökológiai rendszerre gyakorolt hatását (VAN OIJEN ET AL. 
2004). Azonban a fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat részletesen leíró folyamatorientált 
modellek paraméterigénye nagy. Ennek következtében egyre szélesebb körben terjed el a 
kalibráció alkalmazása, melynek segítségével a nem ismert értékű, azaz kalibrálandó 
paraméterek, illetve azok bizonytalansága becsülhető (nemlineáris inverzió; KENNEDY AND 
O’HAGAN ET AL. 2001). 
 

3.4.1. Az általam fejlesztett kalibrációs program 
A munkám során használt modellek (Biome-BGC és CarbonISO) kalibrálásához 

kifejlesztettem egy, a Bayes-becslésen alapuló n-lépéses kalibrációs algoritmust (n a 
kalibrálandó paraméterek száma). Az alábbiakban lépésenként bemutatom az eljárás 
algoritmusát.  

Az első lépés a kalibrálandó paraméterek a priori intervallumának meghatározása és az 
intervallumon az a priori diszkrét valószínűségi függvény definiálása. Minden paraméter 
értékeinek a terét 20 részre osztom föl, és – megfelelő mennyiségű információ híján – 
egyenletes eloszlást definiálok a paramétertéren (azaz minden rész-intervallumba azonos 
valószínűséggel esik bele a paraméter).  

Ezután a modellt futtatom a véletlenszerűen változtatott kalibrálandó paraméterekkel. A 
futtatások kiértékeléséhez szükséges likelihood érték (lsd. 3.4.1. fejezet) definíció szerint a 
modellhiba („misfit”) függvénye. A modellhiba számszerűsítésére sokféle metrika használatos 
a nemzetközi szakirodalomban (WANG ET AL. 2009). A modellhiba jellemezhető a modellezett 
és a mért adatok eltérésével, például az RMSE (root mean square error) formájában, ami a 
négyzetes hibák átlagának négyzetgyöke. A kalibráció során több mennyiségre vonatkozó 
szimulációs hibát is figyelembe veszek, hogy a modell szimulációja ne csupán egyoldalúan 
javuljon (csak az egyik modellezett mennyiség szimulációja javul). Annak érdekében, hogy a 
különböző referenciaadatokra vonatkozó hibák (és ezen keresztül a likelihoodok) 
összehasonlíthatók legyenek, a hibákat normálni szükséges (NRMSE) (FRANKS ET AL. 1999). 
Ugyanis, ha különböző nagyságrendű értékek között mozgó mennyiségek szimulációjának 
nem-megfelelését értékeljük, akkor a hibát az adott mennyiséghez viszonyítva érdemes 
megadni (MO ET AL. 2004). Normáló tényezőül az adott mennyiségre vonatkozó mérési 
adatok terjedelmét, azaz a legnagyobb és legkisebb értéknek különbségét választottam. Ez 
megfelelő a hiba normálásához, hiszen értéke az adott mennyiség természetes 
változékonyságára jellemző. Ha például az adott mennyiség (a mért adatok alapján) a [0;100]-
as intervallumot járja be és a szimuláció átlagos hibája 10, akkor a relatív hibája 10% lesz. 
Ellenben ha az adott mennyiség a [0;10] intervallumot járja be csupán és a szimuláció átlagos 
hibája megint 10-nek adódik, akkor a relatív hiba 100%. Ha a relatív hiba nagyobb, mint 
100%, az adott futtatáshoz tartozó likelihood értéket nullának tekintem, azaz elvetem. Tehát 
NRMSE alulról és felülről korlátos mennyiség, mely a [0;1] intervallumba esik. 

Mivel a likelihood a szimuláció jóságának a mérőszáma, a modellhibát jellemző relatív 
hibát a likelihood függvényben ellenkező előjellel veszem. A szimulációt nem csak a mért és 
a szimulált adatok számszerű eltérése jellemzi (NRMSE), hanem a mért és a modellezett 
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adatok összefüggése is (R2). Ezért a likelihood számításánál a szimuláció jóságát a mért és a 
szimulált adatsorok korrelációjának négyzetével súlyozom.  

A likelihood értékét (L(p)) tehát a szimuláció jóságának (1-NRMSE(p)) és a korreláció 
négyzetének szorzataként fejezem ki: 
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ahol NRMSE(p) az adott futtatás relatív hibája (szimulációra vonatkozó RMSE és mérési 
adatok terjedelmének hányadosa), R2(p) a szimulált és a mért adatok korrelációnégyzete, 
sd(p) a szimulált adatokat tartalmazó tömb. A felsorolt mennyiségek értékei függnek a 
kalibrálandó paraméterek értékeitől (p). md a mért adattömb, illetve ν  adott mennyiségre 
vonatkozó mérési adatok intervallumának szélessége, N az összevetett napi adatpárok (mért 
és modellezett) száma.  

A modell típusától függően különböző fajtájú és számú referenciaadat használható a 
kalibrációhoz. Az adott futtatásra vonatkozó végső likelihood érték (LV) az egyes tagokra (a 
különböző referenciaadatokra) vonatkozó likelihood értékek szorzata lesz (Li). Így ha 
bármelyik rész-likelihood alacsony értéket vesz föl, hatással van a futtatás jóságát egészében 
jellemző végső likelihoodra.  

∏=
i

iv LL       (43) 

Első lépésként az összes (n darab) kalibrálandó paraméter értékét változtatom 
véletlenszerűen az előre meghatározott, a kalibrálandó paraméterek a priori intervallumában, 
és nagyszámú futtatást végzek (az iterációs lépések száma 500-szorosa az aktuálisan kalibrált 
paraméterek számának). Az így kapott likelihood értékekből diszkrét valószínűségi függvényt 
számítok minden paraméterre: az a priori eloszlásnak megfelelően diszkretizálom az adott 
paraméterteret, és minden rész-intervallumhoz egy átlagos likelihood értéket rendelek (az 
adott intervallumba eső likelihoodok átlagát). Az így kapott hisztogramot normálom, hogy 
integrálja 1 legyen. Ily módon olyan függvényt kapok, mely megadja, hogy mekkora 
valószínűséggel esik az optimális érték az adott paraméterintervallumba. 

Ha túl sok az egyszerre kalibrált paraméter, akkor a referenciaadatokból a kalibráció 
során kinyert, egy paraméterre jutó információmennyiség túl kicsi. Ennek eredményeképp 
többféle paraméteregyüttes is optimálisnak adódhat (parameter equifinality) (MO AND BEVEN. 
2004). Ennek elkerülésére több iterációs fordulót végzek. Az első iterációs forduló után 
kiválasztom azt a paramétert, melyhez tartozó érzékenységi együttható a legnagyobb 
(„legérzékenyebb” paraméter). Ehhez ún. érzékenységi analízisre van szükség (WU ET AL. 
2009). Az érzékenységi analízis elvégzésére több módszer létezik. Az általam választott 
módszer a többváltozós lineáris regresszió módszere (least square linearization; LSL) 
(VERBEECK ET AL.  2006), mikor egy függvénycsoportot illesztünk a kalibrálandó 
paraméterek, illetbe a kimeneti adatok lehetséges értékeiből származó adatokra (jelen esetben 
a likelihood értékekre). Első közelítésben felteszem, hogy a vizsgált, kalibrálandó 
paraméterek értékei nem függnek egymástól, így a likelihood értékekben okozott 
változékonyságáért a véletlenszerűen változtatott, kalibrálandó paraméterek egyenként 
felelősek. Az n darab (n: kalibrált paraméterek száma) regressziós együttható kiszámításával 
meghatározható az adott futtatás során a likelihoodok összes változékonysága, illetve az egyes 
paraméterek érzékenységi együtthatói (az n darab paraméter érzékenységi együtthatóinak 
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összege 100%) (VERBEECK ET AL. 2006). Az érzékenységi együttható megadja, hogy az adott 
paraméter változékonysága mekkora változékonyságot okozott a likelihoodban. Ha az 
érzékenységi együttható értéke kicsi, akkor az adott paraméter értékének változtatása csak kis 
mértékben befolyásolta a likelihood értékeket. Ha az érzékenységi együttható értéke nagy, a 
likelihood értéke nagymértékben függ az adott paraméter értékétől. Ahhoz, hogy egy adott 
paraméterhez tartozó likelihood függvényből kinyerhető legyen az információ, hogy a 
paraméter mely értéke az optimális (a kimeneti adatok és a rájuk vonatkozó mérések között 
minimális a hiba és maximális a korreláció), elég erős kapcsolat kell, hogy legyen a paraméter 
értékei és a likelihood értékei között. Ennek érdekében definiáltam az érzékenységi 
együtthatóra vonatkozóan egy küszöbértéket, ami alatt nem tekintem lehetségesnek az 
optimális érték meghatározását. Az érzékenységi együtthatóra vonatkozó küszöbértéket 20%-
nak választottam, azaz akkor tekintem lehetségesnek egy adott paraméter optimális értékének 
meghatározását, ha az a likelihood értékek változékonyságának legalább egyötödéért felelős. 
Ha a „legérzékenyebb” paraméter érzékenységi együtthatója is kisebbnek adódik, mint a 
küszöbérték, akkor újra kezdem az adott iterációs fordulót. Ha nagyobb, akkor – a fentiekben 
részletezettek szerint – meghatározom az a priori és a kapott likelihood diszkrét valószínűségi 
függvényéből az optimális értékét és ezen az értéken rögzítem. A következő iterációs 
fordulóban már csak n-1 paramétert kalibrálok.  

A paraméter becslésének a bizonytalanságát az a posteriori és az a priori intervallum 
szélességének hányadosával jellemeztem. Elegendő információ híján egyenletes a priori 
eloszlást alkalmaztam, azaz a kalibráció előtt minden paraméterértékhez ugyanakkora 
valószínűség tartozott (a priori valószínűség). Az a posteriori intervallumot a 
következőképpen definiálom: az a részintervallum az a priori intervallumon belül, amelyhez 
tartozó valószínűség nagyobb, mint az a priori valószínűség. Ha az a posteriori intervallum 
jelentősen szűkebb, mint az a priori intervallum, a kalibráció sikeresnek tekinthető abból a 
szempontból, hogy találtunk egy olyan részintervallumot, melyben a paraméterértékekhez 
tartozó valószínűségek nagyobbak, mint az a priori valószínűség. Ezt az információtöbbletet 
az a posteriori és az a priori intervallum hányadosával jellemzem. Minél kisebb ez a szám, 
annál szűkebb intervallumot sikerült meghatározni, azaz annál jobban csökkent a 
paraméterbecslés bizonytalansága. 

A kalibrációs módszer kifejlesztésének bemutatása megtalálható HIDY ET AL. (2007) 
munkájában. 

 

3.4.2. A Biome-BGC kalibrációja 

A Biome-BGC esetében a 31, gyepre vonatkozó ökofiziológiai paraméter közül 16-ra 
rendelkeztem szakirodalmi adattal (3.2.2. alfejezet 3.1. táblázatában felsorolt paraméterek 
közül a feketével szedettek).  

Az LFRT (az évente cserélődő növényi anyag hányada) paraméter értéke definíció 
szerint 1,0, mivel a nem örökzöld növények az év valamely részében elhullajtják a leveleiket, 
azaz, a levélzet és a finomgyökérzet szén- és nitrogéntározói a vegetációs periódus végén 
kiürülnek (WHITE ET AL. 2000).  

A FM (a tűzvészek során elégett növényi anyag hányada) paraméter Magyarországon 0-
nak vehető, ugyanis nem jellemző a gyepterületeken rendszeres tűzvész. 

A LAR (a teljes, illetve a földfelszínre levetített levélfelület hányadosa) paraméter 
értéke a gyepek esetében definíció szerint 2, ugyanis a fűszálak vastagsága elhanyagolható. 
Ugyanezen okból RSSL (az árnyékolt és a napsütötte levélfelület hányadosa) paraméter értéke 
is 2-nek vehető a gyepek esetében (WHITE ET AL. 2000).  
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A CWIC (vízfelfogó képesség), a CC (kutikuláris vezetőképesség) és BLC (a levél 
határrétegének vezetőképessége) paraméterek a korábbi munkám során szerzett tapasztalatok 
alapján olyan paraméterek (HIDY ET AL. 2007), melyekre a modell nem érzékeny, és 
rendelkezem rájuk vonatkozó szakirodalmi adattal (WHITE ET AL. 2000). A gyepek esetében a 
CWIC paraméter értéke 0,02 LAI-1 nap-1-nek, a CC értéke 0,00006 m s-1-nak, a BLC 0,04 m 
s-1-nak vettem. 

A YSG és YEL paramétereket (vegetációs időszak kezdetének és végének napja) 
szintén nem az ökofiziológiai fájlban állítom be, hanem a saját fejlesztésem eredményeképp 
(fenológiai modul; 3.2.4. fejezet) a modell számolja. 

Van hét olyan paraméter, melyre nem teljesül a Bayes-féle kalibráció legfontosabb 
feltétele, miszerint a kalibrálandó paraméterek értékei függetlenek egymástól (3.4.1. fejezet). 
Az első a C:N(lit) paraméter (az elhalt növényi anyag szén- és nitrogéntartalmának aránya), 
melynek értéke közvetlenül függ a levélzet szén- és nitrogéntartalmának arányától (C:N(lv)). 
A modellszimuláció során csak olyan C:N(lit) érték adható meg, mely meghaladja C:N(lv) 
értékét, egyébként a modell hibát jelez. Emiatt értékét minden lépésben a véletlenszerűen 
változtatott, majd optimálisnak talált C:N(lv) értékének függvényében állítom be (C:N(lit) 
első közelítésben az 1,8-szorosa C:N(lv) értékének) (WHITE ET AL. 2000).  

A másik hat az elhalt növényi anyag, illetve a gyökérzet könnyen bomló, cellulóz és 
lignin tartalmának hányadosai (LLaP, LCP, LLiP, illetve FLaP, FCP, FLaP), melyeknek 
teljesíteni kell, hogy a 3-3 mennyiség együtt 100%-ot adjon. Mivel az előbbi paraméterekre a 
Biome-BGC modell nem érzékeny a White et al. (2000) által elvégzett érzékenységi analízis 
szerint, az általuk meghatározott értékre állítottam be azokat (WHITE ET AL. 2000). 

A helyspecifikus paraméterek közül csak az effektív talajmélység (SD) és a nitrogén-
megkötésre (Nfix) nem áll rendelkezésre mérési adat a vizsgált mérőhelyekre. Az effektív 
talajmélység adja meg, hogy a modell mekkora talajréteget vegyen figyelembe. Mivel a 
Biome-BGC talajmodellje egyrétegű, ezért az effektív talajmélység alatti talajrészeket 
egyáltalán nem veszi figyelembe. Ezen paraméterek a priori értékeinek meghatározásához 
hazai irodalmi adatokat használtam (BERNÁTH ET AL. 2000; HORVÁTH ET AL. 2005). 

A 3.2.4. fejezetben bemutattam az általam készített kiszáradási modult, melynek 
szükséges ökofiziológiai paramétere az LWSD, mely megadja, hogy a növényzet hány nap 
alatt száradás el, ha a talajvíz-potenciál egy kritikus érték alá csökken (SWPE). Az új 
ökofiziológiai paraméterek a II. Mellékletben találhatók. 

A fentiek szerint a Biome-BGC-nek összesen 18 kalibrálandó paramétere van (15 az 
eredeti ökofiziológiai paraméterek közül, egy új ökofiziológiai paraméter (LWSD) és két 
helyspecifikus paraméter). Ennek megfelelően a kalibráció 18 iterációs fordulóból áll. 

Az előző fejezetben taglaltak alapján a kalibráció első lépése az a priori intervallumok 
(legkisebb és legnagyobb lehetséges érték) meghatározása. A nemzetközi szakirodalomban 
fellelhető (WHITE ET AL. 2000), a Biome-BGC ökofiziológiai paramétereire vonatkozó mérési 
adatokat felhasználva állapítottam meg az adott paraméter minimum és maximum értékét 
(melyek között véletlenszerűen változnak a paraméterek értékei a kalibráció során). A Biome-
BGC modell kalibrálandó paramétereinek a priori intervallumait és eredeti (a modell 
dokumentációjában; WHITE ET AL. 2000) értékeit a 3.3. táblázatban mutatom be.  
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3.3. táblázat: A Biome-BGC modell kalibrálandó paramétereinek a priori intervallumai 
(minimum és maximum becsült értékek) 

rövidítés eredeti érték minimum  maximum  
GP 1,0 0,01 1,0 
LP 1,0 0,01 1,0 

WPM 0,1 0,01 0,5 
FRC:LC 1,0 0,5 2,5 

CGP 0,5 0,2 0,8 
C:N(lv) 25 20,0 50,0 
C:N(r) 50 30,0 70,0 
CLEC 0,48 0,30 0,80 
SLA 49 17,0 70,0 

PLNR 0,21 0,08 0,22 
MSC 0,006 0,002 0,008 

SWPS -0,2 -0 -0,01 
SWPE -2,0 -3,0 -1,0 
VDPS 1000 730 1500 
VDPE 5000 3100 5100 

SD 1,0 0,4 1,2 
Nfix 0,0004 0,0001 0,0005 

LWSD 20 15 35 
 
A Biome-BGC modell kalibrációja esetén 3 referencia adatot használok: GPP, TER és 

LE. Ezen kívül figyelembe veszem a modell működését jól jellemző kimeneti adatot: a 
levélfelületi indexet (LAI). Mivel a LAI éves menetére vonatkozóan nem rendelkezem 
egyelőre napi mérési adatsorral, referenciaadatként nem használhatom. Előállhat olyan 
helyzet, hogy a többi referencia adat szimulációja megfelelő, de a LAI értékre irreális (a 
Biome-BGC esetében jellemző az éves maximális LAI túlbecslése; Galina Churkina 
személyes közlése). Ezért bevezettem a LAI_faktor nevű változót (0 és 1 közötti szám), 
melynek segítségével, ha az éves maximális levélfelületi index (maxLAI) értéke nem reális, 
„büntetem” az adott futtatáshoz tartozó likelihoodot. Definiáltam 4 küszöbértéket az éves 
maximális LAI-ra vonatkozóan, aminek segítségével meghatározom a LAI_faktort (Nagy 
Zoltán személyes közlése). A külső intervallum az elfogadható értékeket tartalmazza: 
[limit1;limit4] = [2;8] m2 m-2, a belső intervallum a megfelelő értékeket: [limit2;limit3] = 
[4;6] m2 m-2. A külső intervallumon kívül az éves maximális LAI-t irreálisnak tartom, az 
adott szimulációhoz tartozó LAI_faktort 0-nak veszem. A belső intervallumon belül az éves 
maximális LAI értékét megfelelőnek tartom, ekkor a LAI_faktor 1, azaz nincs hatással az 
adott futtatáshoz tartozó likelihoodra. A kettő között a LAI_faktor értéke a belső 
intervallumtól való távolsággal csökken: 

limit4< maxLAI és limit3> maxLAI vagy limit2,< maxLAI és limit1> maxLAI  ha

 ;
limit1-limit4

limit3) 2,mean(limit-max_LAILAI_faktor

 limit3)(maxLAI vagy limit2)(maxLAI ha 1;  LAI_faktor
limit1)(maxLAIvagy limit4)(maxLAI ha0;LAI_faktor

=

≤≥=
≤≥=

(44) 

A Biome-BGC kalibrációja során használt likelihood egyenlete tehát:  
( ) ( ) ( ) LAI_faktorLLLL LETERGPPv ⋅⋅⋅=    (45) 
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A kalibrációt mindhárom mérési helyre elvégeztem 2007. évre (továbbiakban 
kalibrációs év) mért víz- és széndioxid-áram adatok felhasználásával. A validációt a 2008-as 
évre végeztem el (továbbiakban validációs év). Azért ezt a két évet választottam, mert ebben a 
két évben mindhárom mérőhelyre rendelkezésre állt mind a szükséges bemeneti, mind a 
referencia adat. 

 
3.4.3. A CarbonISO kalibrációja 

A kalibráció folyamatát az előző fejezetben (3.4.3. fejezet) részletesen bemutattam, a 
CarbonISO esetében emiatt már csak a lényegre szorítkozom. Mivel csak Hegyhátsálra álltak 
rendelkezésre a szükséges referencia adatok (a légköri szén-dioxid 13C izotópjának relatív 
előfordulási arányára vonatkozó palackos mérési adat), ezért a modellt csak Hegyhátsálra 
futtattam, illetve végeztem el a kalibrációt. 

 A CarbonISO ismeretlen értékű, kalibrálandó paraméterei a bekeveredési függvény 
kitevője (kAMF), illetve az autotróf respiráció arányát számító függvény kitevője (kAR). 
Hasonlóan a Biome-BGC kalibrációjához, az első lépés az ismeretlen modellparaméterek a 
priori intervallumainak meghatározása (kAMF, kAR). A bekeveredési függvény kitevője 
(definíciója szerint) 1 és ∞+ között változhat, de a 10-nél nagyobb kitevők vizsgálatát 
elhanyagolom, tehát az a priori intervalluma [1;10]. Az autotróf respiráció arányát számító 
függvényről feltételeztem, hogy telítődő, azaz kitevőjének a priori intervalluma [0,1;1].  

A kalibráció következő lépése a likelihood függvény ((40) egyenlet) számítása. Ehhez 
szükséges a modell sokszori futtatása, illetve az adott futtatás jóságának meghatározása. 
Ennek érdekében a modelleredményeket a mért, órás CO2 keverési arány adatokkal vetem 
össze. A modell szimulációjának jóságát tehát a adatok összefüggése (korrelációnégyzet; R2), 
illetve a mért és modellezett adatok különbségének a mért adatok intervallumához 
viszonyított arányával (relatív hiba; NRMSE) jellemzem. Az a priori és a likelihood függvény 
konvolúciójából születik az a posteriori függvény, melynek maximumához tartozó 
paraméterérték az adott paraméter optimális értéke.  
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4. Eredmények 
 

4.1. Biome-BGC modell 
 

A Biome-BGC adaptációjának, kalibrációjának és a művelési modulok beépítésének 
köszönhetően lehetővé vált a magyarországi természetközeli, illetve művelés alá vont 
lágyszárú ökológiai rendszerek működésének szimulálása. A Barcza Zoltán vezette munka 
keretében alkalmaztuk a Biome-BGC modellt mezőgazdasági növények szénháztartásának 
modellezésére, sőt országos szénmérleg számítására is (BARCZA ET AL. 2009; BARCZA ET AL. 
2010; GROSZ ET AL. 2010).  

Doktori munkám során a Biome-BGC modellt csupán a füves ökológiai rendszerek 
szén- és vízháztartásának modellezésére használtam. Három különböző helyspecifikus 
körülményekkel rendelkező (helyi klíma, talajtípus, a gyep típusa, művelési mód) 
mérőállomás szén-dioxid- és vízfluxusaival kalibráltam és verifikáltam a Biome-BGC 
modellt. A három vizsgált ökológiai rendszer egy vályog mechanikai összetételű talajon 
elhelyezkedő, kaszált gyep (Hegyhátsál), egy homok mechanikai összetételű talajon 
elhelyezkedő, legeltetett gyep (Bugac) és egy agyag mechanikai összetételű talajon 
elhelyezkedő gyep (Szurdokpüspöki), melynek művelésével az utóbbi években felhagytak. 
Ahogy a 3.4.3 fejezetben említettem, egyes ökofiziológiai és a helyspecifikus paraméterekre 
vonatkozóan nem áll rendelkezésemre megfelelő mérési adat, ezekre kalibráltam a modellt. A 
3.4.2. fejezetben részletezettek szerint végeztem a kalibrációt. 

 

4.1.1. A modell érzékenységének helyspecifikussága 

A 4.1. ábrán bemutatom a három mérőhelyre vonatkozó, a 3.4.2 fejezetben definiált 
érzékenységi mérőszámokat (a rövidítések megtalálhatók a 3.1. táblázatban). 
 

 

4.1. ábra: A Biome-BGC modell paramétereinek érzékenységi mérőszámai a három 
mérőhelyre vonatkozóan. A kék oszlopok jelölik a Hegyhátsálra, a pirosak a Bugacra, a 
szürkék a Szurdokpüspökire vonatkozó érzékenységi mérőszámokat. Az x tengelyen a 

kalibrálandó modellparaméterek nevei láthatók (lásd 3.1. táblázat). 
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A 4.1. ábrán jól látszik, hogy a paraméterek nagy többségére a különböző mérőhelyekre 

vonatkozó érzékenységi mérőszámok szórása kicsi, azaz ha egy paraméter fontosnak/nem 
fontosnak bizonyul, akkor mindhárom mérőhelyre vonatkozóan fontos/nem fontos. A 
legfontosabb, legnagyobb érzékenységi együtthatóval rendelkező paraméterek: a specifikus 
levélfelületi index (SLA), az effektív talajmélység (SD), a maximális sztóma-vezetőképesség 
(MSC), illetve a levél szén- és nitrogéntartalmának aránya (C:N(lv)). Az SLA 
felhasználásával számolja a modell levélzet széntartalmát. Az MSC a sztómákon keresztül 
történő anyagáramlás sebességét befolyásolja. Az SD paraméter értéke befolyásolja a 
rendelkezésre álló víz mennyiségét, ami a sztómanyitottság legfontosabb korlátozó tényezője. 
A C:N(lv) segítségével határozható meg a levél nitrogéntartalma, ami fontos szerepet játszik a 
fotoszintézis során.  

Ezen kívül fontos paraméter még a talajvíz-potenciál értéke a sztómalimitáció 
megindulásakor (SWPS), a levélzet és a gyökérzet széntartalmának allokációs aránya 
(FRC:LC), illetve a biológiai nitrogén-fixáció (Nfix). Ez megfelel a várakozásoknak, hisz a 
felsorolt paraméterek fontos szerepet játszanak a modell fotoszintézist szimuláló 
egyenleteiben: az SWPS meghatározza, hogy a melyik az a kritikus talajvíz-potenciál szint, 
amely alatt megkezdődik a sztómák záródása; az FRC:LC felhasználásával számol 
gyökérszéntartalmat. Az Nfix az egyetlen természetes, közvetlen forrása a mineralizált 
nitrogénnek a modellben, így fontos szerepet játszik a nitrogénlimitáltság meghatározásában. 

A 4.2. ábrán bemutatom a legfontosabb paraméterek a priori és a posteriori diszkrét 
valószínűségi függvényét. 

 

 

4.2. ábra: A legfontosabb paraméterek (MSC, C:N(lv), SLA, SD) a priori (fekete 
vonal) és a posteriori (színes vonalak) diszkrét valószínűségi függvénye. A kék vonalak 

Hegyhátsálra, a narancssárgák Bugacra, a szürkék Szurdokdpüspökire vonatkoznak. 



 71

 
4.1. táblázatban bemutatom a kalibrált modellparaméterek a posteriori, illetve a priori 

intervallumának hányadosát (IH; %) mindhárom állomásra. 
 

4.1. táblázat: A Biome-BGC modell kalibrált paraméterek rövidítése (rövidítések jelentése: 
3.1. táblázat), illetve a kalibrált modellparaméterek a posteriori, illetve a priori 
intervallumának hányadosát (IH; %) mindhárom állomásra vonatkozóan 

rövidítés Hegyhátsál Bugac Szurdokpüspöki 
GP 60 60 75 
LP 75 60 60 

WPM 60 55 65 
FRC:LC 55 45 50 

CGP 65 65 50 
C:N(lv) 60 65 60 
C:N(r) 70 75 65 
CLEC 60 40 60 
SLA 45 50 40 

PLNR 65 75 55 
MSC 55 50 30 
SWPS 50 40 60 
SWPE 50 40 60 
VDPS 60 45 60 
VDPE 50 35 60 

SD 70 65 65 
Nfix 50 50 50 

nWSd 60 65 60 
 

Az a posteriori intervallumok minden esetben kisebbek, vagy egyenlők, mint az a 
priori intervallum 75%-a. A II. Mellékletben találhatók az optimális paraméterértékeket 
tartalmazó EPC fájlok a mérőhelyre.  

A 4.3. ábrán bemutatom, hogy a három mérőhelyre végzett kalibráció során hogyan 
változott az adott iterációs fordulóhoz tartozó likelihoodok értékeinek átlaga, illetve szórása a 
kalibráció előrehaladtával (egyre több elvégzett iterációs forduló, egyre több beállított 
paraméter). 
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4.3. ábra: A likelihood értékek átlagai (felső ábra) és szórásai (alsó ábra) az elvégzett iterációs 
fordulók számának függvényében a három mérőállomásra vonatkozóan (kék: Hegyhátsál, 

narancssárga: Bugac; szürke: Szurdokpüspöki). Az x tengelyen az iterációs fordulók 
sorszámai szerepelnek, az y tengelyen az adott iterációs fordulóhoz tartozó likelihood értékek 

átlagai, illetve szórásai. 

 

A 4.3. ábrán látszik, hogy mindhárom állomásra vonatkozóan végzett kalibráció során a 
kapott likelihood értékek folyamatosan nőttek, azaz a kalibráció előrehaladtával egyre jobbá 
vált a szimuláció. Mindhárom mérőállomás esetén az első, körülbelül 10 paraméter optimális 
értékre való beállítása okozza az átlagos likelihood növekedésének nagy részét. Az adott 
iterációs fordulóhoz tartozó likelihoodok szórása (változékonysága) a kalibrációs folyamat 
első felében (Hegyhátsál esetében az első három iterációs fordulóban, míg Bugac és 
Szurdokpüspöki esetében az első 8 fordulóban) nő. A kalibráció második felében az adott 
iterációs fordulóhoz tartozó likelihood értékek szórása rohamosan csökken, hiszen egyre 
kevesebb és kisebb hatású paramétert változtattam, így a kimeneti adat változékonysága is 
csökken. 
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4.1.2. A továbbfejlesztett és kalibrált Biome-BGC eredményeinek validálása 

A modell jóságát többféle mérőszámmal jellemezhetjük (JANSSEN AND HEUBERGER, 
1995). A kalibrációs folyamatban a modellhiba mérőszámaként az adott szimuláció relatív 
hibáját (NRMSE), illetve a korrelációnégyzetet használtam (R2; 3.4.2. fejezet). A 
következőkben bemutatom, hogyan változott a szimuláció jósága a szimulációs fejlesztések és 
a kalibráció hatására.  

A kalibráció közvetlen hatása a kalibrációs évek szimulációjában mutatkozik meg. A 
validációhoz azonban az is szükséges, hogy a kalibrációs éveken kívül is futtassam a modellt 
a kalibrált paraméteregyüttessel (kalibrációs év: 2007; validációs év: 2008). A futtatásokra 
vonatkozó korrelációnégyzet (R2) és a relatív hiba (NRMSE) értékeket az adott 
mérőállomásra, illetve referenciamennyiségre vonatkozóan a 4.2. táblázatban mutatom be. 
Öszehasonlítom az eredeti modellverzió eredeti paraméteregyüttessel (EM+EP), a módosított 
modellverzió eredeti paraméteregyüttessel (MM+EP), illetve a módosított modellverzió 
kalibrált paraméteregyüttessel (MM+KP) végzett futtatás eredményeit. A táblázat felső része 
a kalibrációs évekre, az alsó a validációs évekre vonatkozik. 
 
4.2. táblázat: Az eredeti modellverzió eredeti paraméteregyüttessel (EM+EP), a módosított 
modell eredeti paraméteregyüttessel (MM+EP), illetve a módosított modell kalibrált 
paraméteregyüttessel (MM+KP) végzett futtatásának eredményeire vonatkozó 
korrelációnégyzet (R2) és a relatív hiba (NRMSE) értékek az adott mérőállomásra, illetve 
referenciaadatra (GPP; TER; LE) vonatkozóan. 

 

GPP TER LE KALIBRÁCIÓS ÉV 

(2007) NRMSE R2 NRMSE R2 NRMSE R2 

EM+EP 40,7 0,10 20,9 0,01 82,4 0,19 

MM+EP 23,0 0,62 25,1 0,13 58,8 0,37 Hegyhátsál 

MM+KP 17,8 0,73 14,3 0,82 16,1 0,73 

EM+EP 39,6 0,13 48,9 0,007 27,8 0,02 

MM+EP 26,5 0,46 34,86 0,30 24,8 0,40 Bugac 

MM+KP 16,3 0,66 14,1 0,62 18,2 0,69 

EM+EP 92,6 0,01 34,8 0,27 54,2 0,22 

MM+EP 31,0 0,35 23,5 0,34 34,1 0,51 Szurdokpüspöki 

MM+KP 16,2 0,71 15,6 0,66 16,1 0,61 

 
(a 4.2. táblázat folytatása a következő oldalon) 
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GPP TER LE VALIDÁCIÓS ÉV 

(2008) NRMSE R2 NRMSE R2 NRMSE R2 

EM+EP 40,3 0,07 40,7 0,07 27,2 0,17 

MM+EP 33,1 0,15 31,3 0,13 39,4 0,34 Hegyhátsál 

MM+KP 18,2 0,70 19,4 0,79 19,5 0,64 

EM+EP 43,4 0,001 23,2 0,11 33,9 0,12 

MM+EP 27,0 0,59 27,7 0,68 20,1 0,69 Bugac 

MM+KP 19,3 0,61 18,7 0,59 19,5 0,65 

EM+EP 73,7 0,002 32,3 0,002 62,2 0,23 

MM+EP 25,4 0,39 26,9 0,62 32,2 0,60 Szurdokpüspöki 

MM+KP 17,7 0,68 18,5 0,65 19,6 0,56 

 

A 4.2. táblázatból látszik, hogy a modell fejlesztése (EM+EP és MM+EP 
összehasonlítása) leginkább a mért és a szimulált adatok összefüggésére, azaz a 
korrelációnégyzetre volt hatással. Ez annak köszönhető, hogy a modell működését alapvetően 
módosítottam, de a modellparamétereket még nem állítottam be az optimális értékére. A 
modellparaméterek beállításának hatását leginkább a relatív hibák csökkenése jellemzi 
(MM+EP és MM+KP összehasonlítása). A modellfejlesztés és a kalibráció eredményeképp a 
korrelációnégyzetek nőttek: mindhárom állomásra 0,6 és 0,82 között adódtak. Azaz a 
szimulált adatok változékonyságának 60-82%-a magyarázható a mért adatok 
változékonyságával. A szimuláció relatív hibái 40-90%-ról (eredeti modell, eredeti 
paraméteregyüttes) 15-20%-ra csökkentek. Nem csak a kalibrációs évekre javult a szimuláció 
(kisebb relatív hiba és nagyobb korreláció), hanem a validációs évekre is; ez a kalibráció 
sikerességének fontos feltétele. 

Annak érdekében, hogy a kalibráció, illetve a modellfejlesztés hatásait ne csak − az éves 
menet összegzéseként − egy-egy számértékkel jellemezzem, a validációs évekre a 4.4. ábrán 
összehasonlítom a mért, az eredeti modell és eredeti paraméteregyüttessel szimulált, illetve a 
módosított modellel és a kalibrált paraméteregyüttessel szimulált adatok (GPP, TER, LE, 
LAI) éves menetét. 
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(a 4.4 ábra folytatása a következő oldalon) 
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4.4. ábra: A mért (kék szaggatott vonal), eredeti modellel és eredeti paraméteregyüttessel 
szimulált (EM+EP; fekete folytonos vonal), illetve a módosított modellel és kalibrált 

paraméteregyüttessel szimulált (MM+MP; piros pontozott vonal) modelladatok.  
a) GPP, b) TER, c) LE, d) LAI) éves menetei a három vizsgált állomásra, 2008-ra (validációs 

év) vonatkozóan (A) Hegyhátsál; B) Bugac; C) Szurdokpüspöki.  

 

A 4.4. ábrán jól látszik, hogy az eredeti modellel, eredeti paraméteregyüttessel végzett 
futtatásra mindhárom állomás esetén igaz a GPP túlbecslése, a TER alulbecslése, a látens 
hőáram irreális ugrásai és az irreálisan magas maximum LAI értékek. A modell 
módosításának köszönhetően pontosabb lett a vegetációs periódus becslése, ennek 
eredményeképpen reálisabbak lettek az éves menetek. A kalibráció eredményeképp csökkent 
a GPP (és ezzel párhuzamosan a LAI) túlbecslése és a TER alulbecslése. 

A kalibrációhoz felhasznált referenciamennyiségeken túl (GPP, TER, LE) vizsgáltam 
különböző mérőhelyeken a mért és a szimulált NEE adatok (módosított modell, kalibrált 
paraméterek) vegetációs periódusra vonatkozó összegeit, melyeket a 4.5. ábrán mutatok be. 
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4.5. ábra: a mért (piros oszlopok), illetve a szimulált NEE éves összegei a különböző 
mérőhelyekre (Hegyhátsál, Bugac, Szurdokpüspöki) módosított modellverzióval és kalibrált 

paraméteregyüttessel (kék oszlopok; MM+KP). A felső ábrán a 2007-es kalibrációs évre 
vonatkozó, az alsó ábrán a 2008-as validációs évre vonatkozó adatok szerepelnek.  

 

A kalibrációs és validációs év (2007, illetve 2008) időjárási viszonyai meglehetősen 
eltérnek egymástól. Az időjárás (leginkább a csapadék- és a hőmérsékleti viszony) jelentősen 
befolyásolja az ökológiai rendszer szén- és vízháztartását. A csapadékviszonyok az éves 
csapadékösszeggel jellemezhetők. A hőmérsékleti viszonyok fontos vetülete a nyári hőség, 
melynek jellemzésére használatos mennyiség a hőségnapok száma, amikor a maximum 
hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 30ºC-t. A három vizsgált mérőhelyre vonatkozó 
időjárási adatokat a 4.3 táblázatban mutatom be.  
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4.3. táblázat: A három mérőállomáson (Hegyhátsál, Bugac, Szurdokpüspöki) mért 
csapadékösszegek és a hőségnapok számai a kalibrációs (2007) és a validációs (2008) évben.  

csapadékösszeg (mm) hőségnapok száma (darab) 
 

2007 2008 2007 2008 
Hegyhátsál 786 660 27 18 

Bugac 461 579 54 42 
Szurdokpüspöki 560 610 24 9 

 
A 2007-es év meleg, Bugacon és Szurdokpüspökin viszonylag száraz volt, júliusban 

mindhárom állomáson több napos hőhullámot regisztráltak (a július 14. és 25. közötti 
időszakban Hegyhátsálon és Bugacon, július 18. és 26. közötti időszakban Szurdokpüspökin a 
napi maximumhőmérséklet folyamatosan nagyobb volt, mint 30ºC). 2008-ban a 
csapadékösszeg mindhárom állomáson átlagos volt és kevésbé volt jellemző a nyári hőség. 
Azaz 2008-ra nagyobb csapadékösszeg (kivéve Hegyhátsálra), illetve kevesebb hőségnap a 
jellemző (a hőségnapok számának különbsége Hegyhátsálra vonatkozóan a legkisebb). 
Mindkét évben a legtöbb csapadék Hegyhátsálon esett, a legkevesebb Bugacon.  

A 4.5. ábrán jól látszik, hogy a 2007-es évben a várakozásnak megfelelően Bugacon és 
Szurokpüspökin a mért NEE értékek jóval kisebbek (közel nulla), mint a 2008-as évben, azaz 
a hőség és a szárazság hatására a nettó széndioxid-felvétel jelentősen csökkent. Hegyhátsálra 
a két év mért NEE összegei között nincs jelentős eltérés. Mindhárom állomás esetében 
elmondható, hogy a módosított modellverzióval, illetve kalibrált paraméteregyüttessel végzett 
futtatás eredményei (kék és piros oszlopok) megközelítik a mérési adatokat, ám Hegyhátsálra 
alulbecslés, Bugacra és Szurdokpüspökire vonatkozóan túlbecslés figyelhető meg. Ennek oka 
nagy valószínűséggel leginkább az egyszerű, egyrétegű talajmodell, melyet a későbbiekben 
többrétegű talajmodell megvalósításával és egy komplexebb vízháztartási modul beépítésével 
szeretnék kiküszöbölni. 

 

4.1.3. A helyspecifikus körülmények növényi működésre gyakorolt hatása 
A művelési modulok beépítésének, a szimuláció korrekciójának és a kalibrációnak 

köszönhetően a Biome-BGC alkalmassá vált a magyarországi gyepek szén- és 
vízháztartásának modellezésére. Az eltérő helyi klíma, talaj- és gyeptípus eredményeképpen 
(különböző meteorológiai adatok, helyspecifikus változók és ökofiziológiai paraméterek) a 
három mérőhely ökológiai rendszerének szén- és vízháztartása is eltérő.  

A talaj fizikai féleségéből eredő különbségek (az eltérő agyag- és homoktartalomból 
következő víztartó- és vízvezető-képességbeli különbség) miatt a növények számára felvehető 
vízmennyiség is különbözik a három mérőhelyen. A növényi széndioxid-felvétel optimális 
működéséhez szükséges talajnedvesség mennyisége a talajtípus mellett függ a helyi időjárási 
viszonyoktól (csapadék és hőmérséklet). Az átlagos évi hőmérséklet és csapadék 8.9°C, 
illetve 750 mm Hegyhátsálon (vályog mechanikai összetételű talaj), 10,4°C, illetve 562 mm 
Bugacon (homok mechanikai összetételű talaj) és 10.2°C, illetve 622 mm Szurdokpüspökin 
(agyag mechanikai összetételű talaj) (BARCZA ET AL. 2003; PINTÉR ET AL. 2008). 
Összefoglalva, Hegyhátsálon az optimális hővezetéssel és víztartással jellemezhető vályog 
mechanikai összetételű talaj magas éves csapadékösszeggel, míg az alacsony hőkapacitású, jó 
vízvezető-képességű és kiszáradásra hajlamos bugaci homok mechanikai összetételű talaj 
alacsony éves csapadékösszeggel jár együtt. Szurdokpüspökin az éves csapadékösszeg ugyan 
közepes mértékű, a talaj nagy agyagtartalmának következtében a növények számára felvehető 
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talajnedvesség mennyisége ezen a területen a legkisebb. Ráadásul a nagy agyagtartalmú talaj 
makrorepedéseinek eredményeképpen nő a mélybe szivárgó csapadékmennyiség. Az a 
vízmennyiség, ami nem jut le a talaj mélyebb rétegeibe, a felszíni elfolyás révén távozik a 
rendszerből, melynek mértéke a nagy szintkülönbségekkel rendelkező Szurdokpüspöki 
területen jelentős.  

 Ennek eredményeképpen a talajnedvesség sztóma-vezetőképességre és ezen keresztül a 
széndioxid-felvételre gyakorolt korlátozó hatása Hegyhátsálon a legkisebb és 
Szurdokpüspökin a legnagyobb; a nyári kiszáradás Bugacon a legjellemzőbb. 

A következőkben a modell kimeneti adatainak sokéves napi átlagain keresztül mutatom 
be a három füves ökológiai rendszer szén- és vízháztartásának jellegzetességeit (4.6. ábra). 
Hegyhátsálra 1997 és 2008 között, Bugacra 2002 és 2008 között, Szurdokpüspökire 2003 és 
2008 között állnak rendelkezésre a szükséges bemeneti adatok. A szimuláció során első 
közelítésben az adott mérőhelyen minden évre ugyanolyan emberi beavatkozást tételeztem 
föl: Hegyhátsálon évente kétszer kaszálják a gyepet (150. és 240. nap), Bugacon a 100. és a 
300. nap között extenzív legeltetés folyik, Szurdokpüspökin nem folyik művelés. 

 

 

4.6. ábra: A Hegyhátsálra (kék folytonos vonal; 1997-2008 között), Bugacra (narancssárga 
pontozott vonal; 2002-2008 között) és Szurdokpüspökire (szürke szaggatott vonal; 2003-2008 
között) vonatkozó kimeneti adatok sokéves napi átlagai. a) napi átlagos GPP; b) napi átlagos 

TER; c) napi átlagos LE; d) napi átlagos LAI. Az x tengelyen az év napjainak sorszámai 
szerepelnek. 

 

A 4.6. a) ábrán látszik, hogy a GPP sokéves napi átlaga a vályog mechanikai összetételű 
talajon elhelyezkedő hegyhátsáli kaszált gyepre a legnagyobb és a hegyvidéki, agyag 
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mechanikai összetételű talajon elhelyezkedő szurdokpüspöki gyepre vonatkozóan a legkisebb. 
A respiráció (4.6. b) ábra) és a látens hőáram (4.6. c) ábra) esetében is hasonló a helyzet. Azaz 
a sokéves átlagok esetében is a felvehető talajnedvesség és ezen keresztül a sztómanyitottság 
az egyik legfontosabb tényező, mely befolyásolja a szén- és a vízforgalmat.  

A sokéves GPP napi átlagai az év első harmadában Bugacon a legnagyobbak, azaz a 
leghamarabb Bugacon indul meg a vegetációs időszak. A nyári időszakban Hegyhátsálon a 
legnagyobb a széndioxid-felvétel, annak ellenére, hogy a kaszálás hatására tapasztalható egy 
drasztikus visszaesés a 150. napon. Bugacon a tavaszi, nyár eleji időszakban a legnagyobb a 
széndioxid-felvétel, míg a szurdokpüspöki gyepre nem jellemző a széndioxid-felvétel nyár 
közepi visszaesése. Minél több szenet épít be az ökológiai rendszer, annál több szén-dioxid 
szabadul föl, ennek eredményeképpen Hegyhátsálon a legnagyobb a respiráció, 
Szurdokpüspökin a legkisebb. A látens hőáram a GPP-hez hasonlóan alakul a három 
állomáson, csak a különbségek kisebbek. A sokéves LAI napi átlagán jól látható a hegyhátsáli 
kaszálás hatása: a 150. és a 240. napon hirtelen a beállított küszöbértékre zuhan. A 
széndioxid-felvételi folyamatok miatt a szurdokpüspöki gyep levélfelületi indexeinek sokéves 
napi átlagai a legkisebbek. 

Hegyhátsálon és Szurdokpüspökin a vegetációs periódusban a GPP sokéves napi átlaga 
nagyobb a TER sokéves napi átlagánál, ami azt jelenti, hogy az inaktív perióduson kívül az 
ökológiai rendszer nettó szénelnyelő. Ezzel ellentétben a száraz, legeltetett, homok 
mechanikai összetételű talajon elhelyezkedő bugaci gyep GPP-jének sokéves napi átlaga a 
vegetációs periódus közepén (körülbelül az év 180. és 220. napja között) kisebbé válik a 
respirációnál. Ez azzal magyarázható, hogy jellemzően a július-augusztusi hónapokban a 
bugaci talaj kiszárad, a felvehető talajnedvesség a minimálisan szükséges szint alá csökken. 
Ám a késő augusztusi esők eredményeképpen a kiszáradás után a gyep általában újraéled és 
egy második széndioxid-felvételi időszak indul. Fontos és jól ismert jelenség Bugacon a nyár 
közepi kiszáradás és a nyárvégi, második széndioxid-felvételi időszak (PINTÉR ET AL. 2008).  

  

4.1.3. A legeltetés és a kaszálás hatása a széntározókra 

A 3.2.5. fejezetben bemutattam a művelési modulokat. A 4.1.2. fejezetben a beépített 
modulokkal végzett szimulációk eredményének validációjával igazoltam a kaszálási 
(Hegyhátsál) és a legeltetési (Bugac) modulok használhatóságát. A kaszálás és a legeltetés 
legfontosabb hatása, hogy csökkenti a felszín feletti biomassza mennyiségét. A levágott, 
illetve lelegelt biomassza nettó (szén és nitrogén) veszteség az ökológiai rendszer számára. A 
kaszálás esetében feltettem, hogy a levágott növényi anyagot elszállítják. Az állati ürüléken 
keresztül a legelésből eredő nettó veszteség egy része pótlódik, ugyanis a trágya egy része 
visszakerül a rendszerbe (az állatok a talajba tapossák). Annak érdekében, hogy vizsgálni 
tudjam a kaszálás és a legeltetés hosszú távú hatását, lefuttattam a modellt az 1971-2008-as 
periódusra. A következőkben összehasonlítom a háborítatlan, a kaszált és a legeltetett gyep 
szénfluxusainak és széntározóinak hosszú távú változásait. A HÁBORÍTATLAN futtatás 
esetében feltettem, hogy nem folyik művelés az adott területen. A KASZÁLÁS futtatásnál a 
kalibrált és továbbfejlesztett modellverziót úgy használtam, hogy feltételeztem, minden évben 
a 150. és a 240. napon lekaszálják a gyepet. A LEGELTETÉS futtatás esetében feltételeztem, 
hogy minden 100. és 300. nap között legeltetés folyik esetében. A szimulációt mindkét 
esetben Hegyhátsálra futtattam, mivel erre az állomásra vonatkozóan álltak rendelkezésre 
1970-től a bemeneti adatok. 

A 4.7. ábrán mutatom be a hosszútávú HÁBORÍTATLAN és KASZÁLÁS futtatás 
eredményeként a kaszálás széndioxid-áramokra és széntározókra gyakorolt hatását.  
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4.7. ábra: A hegyhátsáli 38 éves futtatás eredményeinek bemutatása háborítatlan (folytonos 
vonal) és kaszált (pontozott vonal) gyep esetében. a) a nettó ökológiai rendszer kicserélődés 
(NEE) éves összegei; b) nettó biomassza produkció (NBP) éves összegei; c) a vegetáció éves 

átlagos széntartalma (VEGC); d) a talaj éves átlagos széntartalma (SOILC). 

 

A 2.3. fejezetben leírtam, hogy az NEE a TER és a GPP különbsége (pozitív, ha az 
ökológiai rendszer nettó szénforrás, negatív, ha nettó szénelnyelő), de az emberi hatásból 
eredő áramokat (pl. lekaszált növényi anyag elszállítása) figyelmen kívül hagyja. Az NBP az 
ökológiai rendszer széntartalmának változását jelöli, mely magában foglalja az emberi 
beavatkozás hatására bekövetkező szénmozgást (NBP pozitív, ha az nyelő, negatív, ha forrás). 
A 4.7. a) ábrán látható, hogy az NEE éves összegei kisebb értéket vesznek föl a KASZÁLÁS 
futtatással, annak ellenére, hogy a kaszálás csökkenti a felszíni biomassza mennyiségét. Ez 
azzal magyarázható, hogy a levélfelületi index csökken a kaszálás hatására. A levélfelületi 
index csökkenésének következtében csökken a felfogott víz mennyisége, így a csapadékból 
több jut le a talajba (növelve a talajnedvesség mennyiségét). Mivel a felvehető talajnedvesség 
a sztóma-vezetőképesség legfontosabb korlátozó tényezője, a nagyobb talajnedvesség-
tartalom hatékonyabb széndioxid-felvételt eredményez. Ezzel ellentétben az NBP kisebb a 
KASZÁLÁS futtatás esetén. Ez azt jelenti, hogy ha a szénmérleg számítása esetén figyelembe 
vesszük az emberi tevékenység eredményeként az ökológiai rendszerből kikerülő 
anyagmennységet (például az elszállított széna), akkor az ökológiai rendszer nettó 
szénforrásként működik (4.7. b) ábra). A HÁBORÍTATLAN futtatás eredményeképp kapott 
NBP az évek nagy részében pozitív, amit azt jelenti, hogy az ökológiai rendszer az évek nagy 
részében nettó szénelnyelő, ha nem kaszálják. A 4.7. c) ábrán a vegetáció széntartalmának 
(VEGC) sokéves menetét tüntettem föl. A Biome-BGC modellben a VEGC a finomgyökérzet 
és a felszín feletti biomassza (a gyep esetében a levél) ideiglenes transzfer és raktár 



82 

tározóinak összegét jelenti (a definíciók a 3.2.3. fejezetben találhatók). A HÁBORÍTATLAN 
futtatás és a KASZÁLÁS futtatás eredményeképp kapott VEGC sokéves meneteinek 
korrelációja 0,72. A szimulációs évek nagy részében a HÁBORÍTATLAN futtatás 
eredményeképp kapott VEGC nagyobb, mint KASZÁLÁS futtatás eredményeképp kapott; az 
átlagos különbség 32,5 g C m-2. Mivel a kaszálás a felszín feletti biomassza csökkenését 
okozza, ezért a levélzet ideiglenes tározóinak széntartalma minden évben kisebb, ha kaszálást 
feltételezek. Ám előfordulhat olyan év, amikor kaszálást feltételezve a hatékonyabb 
széndioxid-felvétel eredményeképp a raktár tározókban több szén halmozódik föl, mint a 
háborítatlan ökológiai rendszer esetében, ezért lehetséges, hogy vannak olyan évek, mikor a 
KASZÁLÁS futtatás eredményeképp kapott VEGC nagyobb, mint a HÁBORÍTATLAN 
futtatás eredményeképp kapott (4.8. c) ábra). A talaj széntartalmának (SOILC) sokéves 
menete a 4.7 d) ábrán található. Háborítatlan ökológiai rendszer esetén a talajszéntartalom 
fokozatosan nő, míg kaszált gyep esetén fokozatosan csökken. Ez azzal magyarázható, hogy a 
kaszálás során elszállított szén mennyiségét nettó veszteség a füves ökológiai rendszer 
számára, ami a talaj széntartalmának csökkenésében jelenik meg (a füves ökológiai 
rendszerekben tárolt a szén legnagyobbrészt a talajbantalálható). 

A 4.8. ábrán hasonlítom össze a 38 éves futtatás eredményeit háborítatlan gyep és 
legeltetett gyep esetében.  
 

 

4.8. ábra: A hegyhátsáli 38 éves futtatás eredményeinek bemutatása háborítatlan (folytonos 
vonal) és legeltetett (pontozott vonal) gyep esetében. a) az ökológiai rendszer nettó 

széncseréjének (NEE) éves összegei; b) nettó biomassza produkció (NBP) éves összegei; c) a 
vegetáció éves átlagos széntartalma (VEGC); d) a talaj éves átlagos széntartalma (SOILC) 
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A kaszáláshoz hasonlóan ebben az esetben is a háborítatlan ökológiai rendszerre 
vonatkozó eredményekkel vetem össze a legeltetés feltételezésével végzett futtatás 
eredményeit. Az NEE (4.8. a) ábra) és a VEGC (4.8. c) ábra) hasonlóan alakul LEGELTETÉS 
futtatással, mint a KASZÁLÁS futtatás esetében: a nettó széndioxid-felvétel és a vegetáció 
széntartalmának éves összegei egyaránt kisebbek, ha legeltetést feltételeztem.  

Az NBP hasonlóan alakul a LEGELTETÉS futtatással, mint a HÁBORÍTATLAN 
futtatással (4.8. b) ábra). A talaj széntartalma csökken, ha legeltetést feltételeztek, de mértéke 
kisebb, mint a kaszálás esetében (4.7. d) és 4.8. d) ábra). Ez azzal magyarázható, hogy a 
legeltetés okozta anyagmennyiség-veszteség kisebb: az alapbeállításokat használva a kaszálás 
eredményeképpen évente átlagosan négyszer-ötször annyi szén távozik a rendszerből (évente 
300-400 g C m-2), mint legeltetés esetén. Az ökológiai rendszer nettó szénveszteségét részben 
pótolja a legeltetés során az állati ürülékkel a talajba jutó szén mennyisége. Továbbá a 
nitrogén fontos tápanyagul szolgál a növényzet számára, ezért a talaj nitrogéntartalmának 
kismértékű növekedése elősegíti a fotoszintézist (SOUSSANA ET AL. 2007). 

A Biome-BGC modell eredményei megtalálhatók HIDY ET AL.(2010) munkájában. 

 
4.2. CarbonISO modell 
 

Az általam fejlesztett kalibrációs program segítségével optimalizáltam a CarbonISO 
modell ismeretlen értékű paramétereit (a Biome-BGC modell paramétereinek kalibrációjához 
hasonlóan). A CarbonISO kalibrálandó paraméterei a bekeveredési függvény kitevője (kAMF), 
illetve az autotróf respiráció arányát számító függvény kitevője (kAR). Optimális 
paraméterértéknek a következők adódtak: kAR = 0,4, kAMF = 8,6 voltak. Az optimális 
paraméterekkel lefuttatott modell eredményét jellemző mérőszámok a 2001-2004-es évre 
vonatkozó mért és szimulált adatok korrelációjának négyzete (R2) és relatív eltérése 
(NMRSE). CO2 keverési arány szimulációjának relatív hibája a kalibráció után 13%, a mért és 
a modellezett CO2 keverési arány adatok korrelációjának négyzete 0,48. A δ13C 
szimulációjának relatív hibája a kalibráció után 15%, a mért és a modellezett δ13C adatok 
korrelációjának négyzete 0,45. 

A modellt lefuttattam arra a 4 éves periódusra (2001-2004), amelyben rendelkezésre áll 
az összes szükséges hegyhátsáli mérési eredmény a bemeneti adatbázis elkészítéséhez, illetve 
a szimuláció verifikálásához (meteorológiai adatok, szén-dioxid- és vízáram adatok, CO2 és 
δ13C adatok). A CarbonISO modell órás időbeli felbontású. A napi menetek vizsgálata 
érdekében kiválasztottam egy kétnapos időszakot a vegetációs periódusból, mely napokon 
nem volt hiány a mért bemeneti adatokban, és az időjárás egy tipikus koranyári napnak 
megfelelő.  

Annak érdekében, hogy a heti mintavételű δ13C adatokat össze tudjam vetni a szimulált 
δ13C adatokkal, délutáni átlagot számolok (12-17 óra közötti periódusra), mivel az izotópos 
mérések mindig a délutáni időszakban történtek. A délutáni átlagok alapján vizsgáltam mind a 
szimulált CO2 keverési arány és a δ13C évszakos menetét.  

 

4.2.1 A légköri adatok napi változékonysága a vegetációs periódusban 

A 4.9. ábrán a modell által használt bemeneti adatokat (NEE, NPP, WUE, VPD és 
TPBL) ábrázoltam 2003. május 28-án és 29-én.  
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4.9. ábra: A CarbonISO modell bemeneti adatai 2003. május 28-án és 29-én. a) az ökológiai 
rendszer nettó széncseréje (NEE); b) az ökológiai rendszer nettó elsődleges terméke (NPP); c) 

vízhasznosítási tényező (WUE); d) vízgőztelítettségi hiány (VPD); e) planetáris határréteg 
magasság (TPBL). 

 

A 4.9. ábrán látható, hogy az ökológiai rendszer nettó széncseréje (NEE) az éjszakai 
órákban pozitív (széndioxid-leadás), nappal negatív (széndioxid-felvétel). A maximális 
értékét (legnagyobb mértékű széndioxid-leadás) az első napon este 8 órakor vette föl (270 mg 
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C m-2 óra-1), minimális értékét (legnagyobb mértékű széndioxid-felvétel) a második napon 
déli 12-kor (-320 mg C m-2 óra-1) (4.9. a) ábra). Az NPP-t a mért NEE adatokból származtatott 
GPP és TER adatokból, illetve a becsült autotróf respirációs arányból becsültem, így a nettó 
növényi széndioxid-felvételt jelöli. A nettó primer produkció a második napon déli 12-kor 
érte el a maximális értékét (440 mg C m-2 óra-1) (4.9. b) ábra). A vízhasznosítási tényező 
(WUE) a széndioxid-felvétel és a vízleadás hányadosa, amely megmutatja, hogy egységnyi 
széndioxid-felvétel közben mekkora vízleadás történik. A WUE csak azokban az órákban 
értelmezhető, amikor van széndioxid-felvétel. A WUE a maximális értékeit a hajnali órákban 
vette föl (mindkét nap hajnali 3-kor 10,43 mmol mol -1, illetve 18,25 mmol mol -1 a felvett 
szén és a leadott víz aránya). A nappali órákban, mivel a vízleadás gyorsabban nő, mint a 
széndioxid-felvétel, a WUE csupán 2 és 5 mmol C mol H2O-1 között alakult (4.9. c) ábra). A 
VPD jellemzi a levegő relatív nedvességét (minél nagyobb a VPD, a levegőben levő víz 
parciális nyomása annál távolabb van a telítési értéktől). A VPD maximális értéke az első nap 
1500 Pa, a második nap 1570 Pa volt ((4.9. d) ábra)). A TPBL maximális értéke mindkét nap 
1500 m körül (12 óra), minimális értéke 100-200 m körül alakult (éjszakai órák) (4.9. e) ábra). 

A modell kimeneti adatai, illetve az azokra vonatkozó mért referencia adatok a 4.10. 
ábrán láthatók ugyanarra a kiválasztott időszakra: mért és szimulált CO2 keverési arány, a 
CO2-felvételre vonatkozó vezetőképesség (határrétegre és sztómákra együttesen vonatkozó 
vezetőképesség), a diszkrimináció, a növényi anyag 13C izotópjának relatív előfordulási 
aránya (δ13Cnövény), illetve a légköri szén-dioxid 13C izotópjának relatív előfordulási aránya 
(δ13Clevegő).  
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4.10. ábra: A CarbonISO modell kimeneti adatai 2003. május 28-án és 29-én. a) mért (fekete 
pontok) és szimulált (szürke pontok) légköri CO2 keverési arány 82 méteren; b) a vegetáció 
széndioxid-felvételére vonatkozó vezetőképesség; c) diszkrimináció; d) a növényi anyag 13C 

izotóptartalmának relatív előfordulási aránya (δ13Cnövény); e) légköri szén-dioxid 13C 
izotópjának relatív előfordulási aránya (δ13Clevegő). 

 

A 4.10. ábrán látható, hogy azokban az órákban, amikor nincs széndioxid-felvétel 
(NPP=0), a vegetáció nettó szénforrás, a respiráció a domináns folyamat (azaz az NEE 
pozitív). Ekkor a sztóma és a határréteg együttes vezetőképességét nem számolom, mivel a 
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(39) egyenlet csak abban az esetben értelmezhető, ha van széndioxid-felvétel. Mivel a 
respiráció nem diszkriminatív folyamat, ezért a diszkriminációt ezen órákban nem 
értelmezett. A légzés következtében a növényi anyagnak megfelelő, a levegőhöz képest 13C-
ban szegény szén-dioxid kerül a légkörbe, azaz a levegő δ13C-a abszolút értékben csökken. 
Mindeközben, mivel nincs széndioxid-felvétel, a növényi anyag δ13C-a nem változik. Ennek 
következtében a növényi anyagra, illetve a levegőre vonatkozó δ13C különbsége csökken. 

Azokban az órákban, mikor a vegetáció nettó szénelnyelő (azaz az NEE negatív, az 
NPP pedig nagyobb, mint nulla), a levegő CO2 keverési aránya csökken. A széndioxid-
felvétel során a növényi anyagánál 13C-ban kevésbé szegény (több 13C-t tartalmazó, abszolút 
értékben nagyobb δ13C-ú) szén-dioxidot vesz fel, aminek következtében a növényi anyag 
δ13C-a abszolút értékben csökken. A széndioxid-felvétel mértékét meghatározza a CO2 
növényi anyagba való áramlásának sebességét befolyásoló vezetőképesség ((36) egyenlet). 
Így a vezetőképesség napi menete megfelel az NPP napi menetének. (4.10. b) ábra). A 
diszkrimináció egyenesen arányos a levél belsejében és a légkörben levő CO2 parciális 
nyomásnak hányadosával (Ci/Ca) ((34) egyenlet). Ha a CO2 parciális nyomásának gradiense a 
levél belseje és a légkör között (Ca-Ci) nő, akkor a hányadosa (Ci/Ca) csökken, azaz a 
diszkrimináció is csökken. A parciális nyomások gradiensének értékét a WUE és a VPD 
együttesen határozzák meg ((38) egyenlet átrendezésével). 

Ha WUE nő, azaz egységnyi vízleadásra növekvő széndioxid-felvétel jut, akkor 
hatékony a fotoszintézis, azaz a levél belsejében csökken a CO2 parciális nyomása, mivel a 
felvett szén beépül. Ennek következtében Ca-Ci nő, azaz a diszkrimináció csökken. Ha a VPD 
nő, az a látens hőáram növekedéséhez vezet, ami növekvő széndioxid-felvétellel jár együtt. 
Ezért az − az előzőekben vázolt láncolaton keresztül − a diszkrimináció csökkenéséhez vezet. 
Ugyanez a gondolatmenet alkalmazható fordítva, azaz csökkenő WUE, illetve csökkenő VPD 
a CO2 parciális nyomásgradiensének csökkenéséhez, és így a diszkrimináció növekedéséhez 
vezet. A növekvő diszkrimináció a növény által felvett CO2 13C-ban való elszegényedését 
eredményezi, aminek következtében a növényi anyagra vonatkozó δ13C abszolút értelemben 
csökken. 

2008. május 28-án 12 és 15 óra között kiugró érték tapasztalható a diszkrimináció és az 
δ13Cnövény menetében. Ez a következőképp magyarázható: 12 és 13 óra között a WUE 47%-kal 
csökkent, azaz ebben az órában kevesebb CO2 épült be, Ca-Ci parciális nyomásgradiens 
csökkent, ami a diszkrimináció növekedését okozta. Ám mindeközben a VPD 40%-kal 
csökkent, így a diszkrimináció csupán 5%-kal nőtt. Mivel nőtt a diszkrimináció, a felvétel 
során arányaiban kevesebb 13C izotóp került a növényi anyagba, így a légzés során 13C-ben 
szegényebb CO2 jutott vissza a légkörbe. A következő órában azonban a WUE (az NPP 
növekedése és a látens hőáram párhuzamos csökkenése miatt) 180%-kal, a VPD 14%-kal 
nőtt, ennek következtében Ca-Ci 22%-kal nőtt, a diszkrimináció 20%-kal csökkent. A 
növények által kilélegzett szén-dioxid izotóparánya csak részben befolyásolja a légköri 
határrétegre (és ezzel együtt a mérési szintre) vonatkozó δ13C-t, ugyanis a légzés során a 
levegőbe diffundáló CO2 elkeveredik a határrétegben; illetve a légköri turbulencia 
eredményeképpen a határréteg alatti térrész levegője a szabad troposzférikus tulajdonságú 
levegővel is keveredik. 
 

4.2.2 A légköri adatok évszakos változékonysága 

A CarbonISO modellt lefuttattam a teljes 4 éves periódusra (2001-2004). Mint korábban 
említettem, annak érdekében, hogy a heti mintavételű δ13C adatokat össze tudjam vetni a 
szimulált δ13C adatokkal, délutáni átlagot számoltam (12-17 óra közötti periódusra), mivel az 
izotópos mintavételek mindig a délutáni időszakban történtek. 
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A 4.11. ábrán láthatók a modell bemeneti adatainak délutáni átlagai 2001. január 1. és 
2004. december 31. között. Ezek az ökológiai rendszer nettó széncseréje (NEE); az ökológiai 
rendszer nettó elsődleges terméke (NPP); a vízhasznosítási tényező (WUE); a 
vízgőztelítettségi hiánya (VPD); a planetáris határréteg magassága (TPBL).  

 
4.11. ábra: A CarbonISO modell napi (délutáni átlagok) bemeneti adatai a 2001-2004-es 

időszakban. a) az ökológiai rendszer nettó széncseréje (NEE); b) az ökológiai rendszer nettó 
elsődleges terméke (NPP); c) vízhasznosítási tényező (WUE); d) vízgőztelítettségi hiány 

(VPD); e) planetáris határréteg magasság. 

 

Mind a négy vizsgált évben a legintenzívebb széndioxid-felvétel (NEE minimális, NPP 
maximális) június-júliusban volt. A legalacsonyabb széndioxid-felvétel a december-január 
hónapokra esett (NEE maximális és az NPP minimális. A WUE is mutatott az NPP-hez 
hasonló évszakos menetet, ám sok kiugró érték jellemzezte a téli hónapokban, amikor kis 
széndioxid-felvétel nagy vízleadással járt együtt. Ugyanis (közeledve a vegetációs 
periódushoz) az olyan napokon, mikor már a szénfelvétel dominált, de a párologtatás még 
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csekély értékű volt, a két mennyiség hányadosa nagy értéket vett föl. A VPD a (3000 Pa 
körüli) maximális értéket jellemzően július hónapban vette föl, 2003-ban a maximum azonban 
megközelítette az 5000 Pa-t. Októbertől márciusig jellemzően 1000 Pa alatt maradt. A TPBL 
maximális értéke minden évben 2000-2500 m, december-január hónapban azonban 500 m 
alatti értékeket vett föl csupán. 

Az 4.12. ábrán láthatók a modell kimeneti adatainak délutáni átlagai 2001. január 1. és 
2004. december 31. között. Ezek a mért és a szimulált légköri CO2 keverési aránya; a levél 
belsejében levő és a légköri CO2 parciális nyomásának különbsége (Ca-Ci); a diszkrimináció 
(∆); a növényi anyag 13C izotóptartalmának relatív előfordulási aránya (δ13Cnövény); illetve a 
légköri szén-dioxid 13C izotópjának relatív előfordulási aránya (δ13Clevegő). 

 
4.12. ábra: A CarbonISO modell napi (délutáni átlagok) kimeneti adatai a 2001-2004-es 

időszakban. a) mért (fekete pontok) és szimulált (szürke vonal) légköri CO2 keverési aránya; 
b) a levél belsejében levő és a légköri CO2 parciális nyomásának különbsége; c) 

diszkrimináció; d) ; a növényi anyag 13C izotóptartalmának relatív előfordulási aránya 
(δ13Cnövény); e) a légköri szén-dioxid 13C izotópjának relatív előfordulási aránya (δ13Clevegő). 
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A modelleredmények alapján a légköri CO2 keverési aránya a vegetációs periódusokban 
alacsonyabbnak adódott; 360-370 ppm körüli értékeket vett föl (a domináns széndioxid-
felvétel eredményeképpen). Az inaktív periódusban viszont elérte a 400-420 ppm-es értéket is 
a domináns respiráció, illetve az antropogén CO2-kibocsátás eredményeképpen. A Ca-Ci 
évszakos menete a légköri CO2 keverési arányának menetével ellentétes: jellemzően a 
vegetációs periódusban magas (ugyanis a széndioxid-felvétel, a szén növényi anyagba való 
beépítése a levél belsejében levő CO2 parciális nyomásának csökkenését eredményezi), az 
inaktív periódusokban alacsony (ugyanis széndioxid-felvétel híján nincs olyan folyamat, 
amely csökkentené a levél belsejében a légkörhöz képest a CO2 parciális nyomását). Látható 
azonban egy-két kiugróan magas érték, mikor a fotoszintézis szempontjából környezeti 
tényezők optimálisan alakultak, azaz a széndioxid-felvétel csak kis vízleadással járt együtt 
(nagy WUE értékek), az ökológiai rendszer nettó szénforrásként viselkedett (nagy negatív 
NEE értékek). A diszkrimináció fordítottan arányos Ca-Ci-vel, ennek megfelelően a 
vegetációs periódusokban jellemzően alacsony, az inaktív periódusban jellemzően magas. 
Amikor alacsony a diszkrimináció, a növénybe jutó CO2 izotóparánya közel esik a 
levegőéhez, δ13Cnövény abszolút értékben nő. Ha magas a diszkrimináció, a növényi anyagba 
13C-ban szegény CO2 épül be, így a δ13Cnövény abszolút értékben csökken.  

A CO2 keverési aránya és a δ13C menetének értelmezése érdekében vizsgáltam az 
összefüggést a mért és a modellezett adatok között. A bemeneti és a kimeneti adatok közötti 
korrelációnégyzet (R2) megadja, hogy a kimeneti adatokban tapasztalható változékonyság 
hány százaléka magyarázható a bemeneti adatok változékonyságával. A vizsgálatok során arra 
jutottam, hogy mind a szimulált CO2, mind a szimulált δ13Clevegő értékekkel a PBL és az NEE 
bemeneti adatok mutatták a legerősebb az összefüggést (R2

TPBL, CO2 = 0,33, R2
PBL, δ13C = 0,35, 

R2
NEE, CO2 = 0,23, R2

NEE, δ13C = 0,31). Azaz CO2 keverési arány és a δ13C szimulációját menetét 
befolyásoló két legfontosabb tényező a planetáris határréteg magassága, illetve az ökológiai 
rendszer nettó széncseréje. A vegetációs periódusokban, mikor a vegetáció nettó szénelnyelő, 
a légköri CO2 keverési aránya alacsonyabb. Mivel a széndioxid-felvételi folyamat 
diszkriminálja a nehezebb izotópot, a légköri CO2-ban feldúsul a nagyobb tömegszámú 13C 
izotóp, emiatt δ13C abszolút értékben kisebb lesz. Másrészről azonban nyaranta, az 
intenzívebb turbulens folyamatok következtében, a szabad troposzférikus levegő 
bekeveredése és ezzel párhuzamosan a vegetáció CO2-re és δ13C gyakorolt hatásának 
mérséklődése és a szabad troposzférikus értékekhez való közeledése jellemző. A mért és 
szimulált adatokat összevetve látszik, hogy a modell megközelíti mind a mért adatok 
nagyságrendjét, mint az éves menetét (a modelljóság mérőszámai a CO2 keverési arányra 
vonatkozóan: R2 = 0,63, az NRMSE 13%; illetve a δ13C-ra vonatkozóan: R2 = 0,72, az 
NRMSE 15%). 
 

4.2.3 A modell alkalmazása: fosszilis eredetű CO2 jelenlétének kimutatása 
Vizsgáltam a mért és a szimulált légköri δ13C különbségét. A fotoszintetikusan inaktív 

időszakban (IP; november 1. és március 31. között) a mért és a szimulált δ13C különbsége 
mindig negatív volt (azaz a mért δ13C abszolút értékben mindig nagyobb volt a szimuláltnál, 
azaz a mérések szerint a levegő szegényebb volt 13C-ban, mint a modelleredmények szerint). 
A vegetációs időszakokra (VP; április 1. és október 31. között) a becslés hibájának előjele 
változó és értéke egy nagyságrenddel kisebbnek adódott, mint az inaktív időszakban. 
Felteszem, hogy a modell szisztematikus − inaktív periódusra vonatkozó − túlbecslése a téli 
időszakra jellemző nagyobb fosszilis tüzelőanyag-használatnak tudható be. Mivel a fosszilis 
tüzelőanyagból származó CO2 (jelen esetben földgáz, mivel Magyarországon ez a 
legelterjedtebb fűtőanyag) jóval szegényebb 13C-ban (δ13Cföldgáz = -44‰; JONES, 1999), mint a 
légköri CO2, ezért a fosszilis tüzelőanyag elégetésének eredményeképp a légkörre vonatkozó 
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δ13C csökken (OLIVIER AND BERDOWSKI, 2001). A modell nem számol a fosszilis tüzelőanyag 
égetésének hatásával, így télen a szimuláció túlbecsli a légköri szén-dioxid 13C izotóp relatív 
arányát. A 4.13. ábrán mutatom be az inaktív-, illetve a vegetációs periódusokra vonatkozó 
δ13C-szimuláció átlagos hibáját. Látható, hogy a hibák az inaktív periódusokban 
szignifikánsan nagyobb értékűek és egyértelműen negatív előjelűek, alátámasztva a 
fentiekben felvázolt hipotézist. 

 
4.13. ábra: A δ13C szimuláció átlagos hibája az inaktív- (IP) illetve a vegetációs periódusokra 

(VP) vonatkozóan 2001 és 2004 között (szürke oszlopok). Az oszlopokhoz tartozó hiba-
intervallumok az adott időszakra vonatkozó hibák szórását jelölik. 

 
A fosszilis tüzelőanyagból származó CO2 keverési arányának becsléséhez a COMET 

lagrange-i transzport modell eredményeit használtam (VERMEULEN ET AL. 2006; PIETERSE ET 
AL. 2008), melyet Alex Vermeulen bocsátott a rendelkezésemre. Ebben a modellben a TPBL 
és a tárolási réteg magasságának számítása hasonló a CarbonISO modell módszeréhez, de a 
COMET modellben a határréteg magassága időben változó és követi az ECMWF időjárási 
modell által szimulált szélmezőkből származó levegőelem-pályákat (OLIVIER ET AL. 2001). A 
COMET modellből származó fosszilis tüzelőanyagra vonatkozó eredmények jó egyezést 
mutatnak a felszíni állomások méréseivel (PIETERSE ET AL. 2008).  

Összevetettem az adott inaktív-, illetve aktív periódusokra vonatkozó COMET 
modellből származó eredményeket (fosszilis tüzelőanyag elégetéséből származó CO2) a 
CarbonISO modell δ13C-szimulációjának inaktív-, illetve aktív periódusokra vonatkozó 
hibájával. A vizsgálat során arra jutottam, hogy a COMET modell eredményei és a 
CarbonISO modell szimulációs hibája között fordítottan arányos és szignifikáns (P < 0.01) az 
összefüggés (R = -0,51). Az összefüggést a 4.14. ábrán mutatom be.  
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4.14. ábra: A CarbonISO modell δ13C szimulációjának átlagos hibája (x tengely) és a COMET 

modell által szimulált fosszilis tüzelőanyagból származó CO2 adat (y tengely) közti 
összefüggés. 

 

A 4.14. ábrán jól látszik, hogy minél nagyobb a légkörben a fosszilis tüzelőanyagokból 
származó CO2 (az x tengely jobbra haladva), annál nagyobb negatív értéket vesz föl a 
CarbonISO modell δ13C-szimulációjának hibája (az y tengelyen lefelé haladva). Ez megfelel a 
várakozásnak, mivel a CarbonISO modell nem számol a fosszilis tüzelőanyagból származó 
CO2 – a légköri szén-dioxidhoz képest alacsony − 13C tartalmával. Ezért ha a fosszilis 
tüzelőanyagból származó CO2 nagy mennyiségben van jelen, akkor a δ13C-szimuláció 
szükségszerűen túlbecsli a mérési eredményeket, a mért és a szimulált adatok különbsége 
negatív lesz (MEIJER ET AL. 1996).  

Ahhoz, hogy számszerű következtetést vonhassunk le a fent vázolt összefüggésből, 
számolni kellene mindkét modell szimulációs hibájának bizonytalanságával. Ennek hiányában 
csupán arra következtethetünk, hogy a CarbonISO modell δ13C szimulációjának hibájából 
kimutatható a fosszilis tüzelőanyagból származó CO2 jelenléte a légkörben. 

A CarbonISO modell eredményeinek bemutatása megtalálható még HIDY ET AL. (2009) 
munkájában. 
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4.3. Új tudományos eredmények 
 

A doktori munkám során adaptáltam és továbbfejlesztettem egy folyamatorientált 
ökológiai modellt, a Biome-BGC-t: napi léptékben modelleztem három eltérő helyspecifikus 
tulajdonságokkal rendelkező magyarországi gyepterület szén- és vízháztartását. Létrehoztam a 
CarbonISO modellt, mely meteorológiai és örvény-kovariancia adatok alapján a légköri CO2 
keverési arányát, továbbá a légköri szén-dioxid, illetve a növényi anyag 13C izotópjának 
relatív előfordulási arányát számolja. Kifejlesztettem egy Bayes-becslésen alapuló kalibrációs 
programot, mely alkalmas mindkét modell ismeretlen értékű paramétereinek optimalizálására 
és egyben a modell érzékenységének a vizsgálatára. A dolgozat felöleli a teljes modellezési 
feladatot a bemeneti adatbázis összeállításától az érzékenységi analízisen és a kalibráción át a 
modellek validációjáig és alkalmazásáig. A munka főbb tudományos eredményei: 

 

1. A Biome-BGC által használt bemeneti adatbázis felépítése, a modell adaptációja és a 
modell validálása a Hegyhátsálon, Bugacon és Szurdokpüspökin mért adatok 
segítségével. 

2. A kaszálás, a legeltetés szimulációjának megvalósítása: művelési modulok beépítése az 
eredetileg háborítatlan ökológiai rendszerre kifejlesztett Biome-BGC modellbe, az 
eredmények verifikálása. A műtrágyázás, az aratás, a szántás és a vetés szimulációjának 
előkészítése: a művelési modulok beépítése már megtörtént, de az eredményeket még 
nem verifikáltam. 

3. A talajvízháztartás elemeit, illetve a növény fenológiai folyamatait szimuláló modulok 
továbbfejlesztése a Biome-BGC modellben. A talajnedvesség-modul kiegészítése a 
lefolyás és a mélybe szivárgás folyamatával. A talajkiszáradás növényélettani hatásának 
szimulációja: ha a talajvíz-potenciál a sztómazáródáshoz tartozó érték alá csökken, a 
növény kiszáradásnak indul. A fenológiai folyamatokat szimuláló modul módosítása: a 
vegetációs periódus elejét és végét általam definiált vegetációs indexszel számolom, 
mely egyszerre veszi figyelembe, hogy a minimum hőmérséklet, a levegő 
vízgőztelítettségi hiánya, a nappal hossza és a 10 napos hőösszeg mikor éri el együttesen 
azt a kritikus értéket, amely után megkezdődik, illetve amely után befejeződik a 
vegetációs periódus. Ennek hatására reálissá vált a széndioxid-felvétel éves menetének 
szimulációja. 

4. A légköri szén-dioxid 13C izotópjának relatív előfordulási arányának időbeli menetét órás 
léptékben szimuláló modell kifejlesztése (CarbonISO). A modell alkalmas arra, hogy 
meteorológiai adatok, továbbá szén-dioxid- és vízáram adatok alapján modellezze a 13C 
relatív előfordulási arányának napi és éves menetét a légkörben, illetve a növényi 
biomasszában. 

5. Bayes-becslésen alapuló matematikai-statisztikai kalibrációs program kifejlesztése és 
alkalmazása a két felhasznált modell paramétereinek optimalizálására. A kalibráció 
eredményeképp mindkét modell szimulációja javult, azaz a modell kimeneti adatai erős 
összefüggést mutatnak a mért adatokkal, és kis eltérést mutatnak, azoktól. 

6. Az eltérő környezeti feltételek (klíma, talajtípus), illetve az emberi beavatkozás 
hatásainak vizsgálata a Biome-BGC modell segítségével. Modelleredmények szerint a 
széndioxid-felvételt leginkább korlátozó tényező a felvehető talajnedvesség mennyisége, 
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ennek eredményeképpen sokéves átlagban Szurdokpüspökin a legkisebb, Hegyhátsálon a 
legnagyobb a széndioxid-felvétel éves skálán. A legeltetés és a kaszálás hosszú távú 
hatását vizsgálva megállapítható, hogy az emberi beavatkozás hatására az eredetileg 
sokéves átlagban nettó szénnyelőként működő ökológiai rendszerek nettó szénforrássá 
válhatnak. 

7. Az időjárási viszonyok az ökológiai rendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata órás és 
napi léptékben a CarbonISO modell eredményei alapján. A δ13C-szimuláció hibájának 
időbeli eloszlásából következtethetünk a fosszilis tüzelőanyagból származó, 13C-ben 
szegény CO2 jelenlétére. 
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5. Következtetések és javaslatok 
 

Az adaptált Biome-BGC modell alkalmasnak bizonyult a magyarországi füves 
ökológiai rendszerek szén- és vízháztartásának modellezésére. A szimulációs hibák 
csökkentése érdekében elvégzett módosítások (a fenológiai folyamatokat szimuláló modul 
korrekciója, a talajnedvesség-modul kiegészítése) sikeresnek bizonyultak. Az eredetileg 
háborítatlan ökológiai rendszerre kifejlesztett Biome-BGC-be épített művelési modulok 
alkalmasnak bizonyultak a különböző emberi tevékenységek (kaszálás, legeltetés) hatásainak 
vizsgálatához. A modellt alkalmaztam a környezeti feltételek szén- és vízháztartásra gyakorolt 
hatásainak vizsgálatára. A modellezés során kimutattam, hogy a széndioxid-felvételt 
leginkább korlátozó tényező a felvehető talajnedvesség mennyisége, aminek következtében, 
sokéves átlagban, az agyag mechanikai összetételű talajon elhelyezkedő gyep esetében a 
legkisebb, a vályog mechanikai összetételű talajon elhelyezkedő gyep esetében a legnagyobb 
a széndioxid-felvétel éves skálán. A legeltetés és a kaszálás hosszú távú hatását vizsgálva 
megállapítható, hogy az emberi beavatkozás hatására az eredetileg sokéves átlagban nettó 
szénnyelőként működő ökológiai rendszerek nettó szénforrássá válhatnak, ha figyelembe 
vesszük a művelés során az ökológiai rendszerből kikerülő szén mennyiségét.  

Fontos feladatnak tartom, hogy a továbbfejlesszem a kaszálás és a legeltetés modulokat, 
hogy ne csak a föld feletti biomassza eltávolítását, hanem a talaj bolygatásának hatását is 
vegyék figyelembe.  

A továbbiakban célom a Biome-BGC modell továbbfejlesztése többrétegű talajmodell 
kidolgozásával. 

 A modell a vegetációs perióduson kívül elhanyagolja a szénfelvételt. Célom e durva 
közelítés finomítása az inaktív periódus szénfelvételének és autotróf légzésének becslésével. 

Fontos feladat a nitrogénforgalom számszerűsítésén, továbbfejlesztésén keresztül az 
egyéb üvegházgázok (N2O, CH4) fluxusainak modellezése.  

Ezen kívül célom a Biome-BGC alkalmazása a mezőgazdasági területek szén- és 
vízháztartásának szimulációjára, ezen belül a beépített aratás, szántás, vetés és műtrágyázás 
modul működésének verifikációja. 

A saját fejlesztésű CarbonISO modell szén-dioxid- és vízáram, illetve meteorológiai 
adatok segítségével számolja a növényi folyamatokra jellemző izotóp-diszkriminációt és ezen 
keresztül a 13C relatív előfordulási arányát a légköri szén-dioxidban és a növényi anyag 
széntartalmában. A modell eredményei jó egyezést mutatnak a mérési adatokkal, azaz 
lehetségessé vált a 13CO2 becslése ott, ahol rendelkezésre állnak szén-dioxid- és vízáram 
adatok. Megállapítottam, hogy 13C relatív előfordulási arányára vonatkozó szimulációs hiba 
időbeli eloszlásából következtethetünk a fosszilis tüzelőanyagból származó, 13C-ben 
jelentősen szegény CO2 jelenlétére.  

A fent említett modellek kalibrációjára kifejlesztett, Bayes-becslésen alapuló 
matematikai-statisztikai alapokon nyugvó kalibrációs program alkalmasnak bizonyult mindkét 
modell ismeretlen értékű paramétereinek optimalizációjára. A kalibráció eredményeképp nem 
csupán a szimulációs hibák csökkentek, illetve a mért és a modellezett adatok közti 
összefüggés nőtt, hanem a paraméterek bizonytalansága is csökkent, mely az a posteriori 
intervallumok csökkenésével jellemezhető.  

Célom a kalibrációs programot olyan formára hozni, hogy alkalmas legyen bármilyen 
ismeretlen értékű paraméterekkel rendelkező modell kalibrációjára, amennyiben 
rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű a priori információ, illetve a modell kimeneti 
adataira vonatkozó mért referenciaadat. 
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Távolabbi céljaim közé tartozik a Biome-BGC és a CarbonISO alkalmazása a gyepek és 
a mezőgazdasági területek megváltozó éghajlati viszonyok közötti viselkedésének 
előrejelzésére.  
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6. Összefoglalás 
 

A globális klímaváltozás ökofiziológiai hatásainak feltárása, előrejelzése számos 
nemzetközi kutatás kiemelt vizsgálati területe. Munkám során ehhez a témakörhöz 
kapcsolódóan az agroökológiai rendszerek szén- és vízháztartásának modellezésével 
foglalkoztam annak érdekében, hogy megismerjük és feltérképezzük a környezeti feltételek 
ökológiai rendszerek működésére gyakorolt hatását. 

A kutatómunkát segítette, hogy a gyepek és a mezőgazdasági területek viselkedésének 
vizsgálatához rendelkezésre állnak az utóbbi években Magyarországon végzett örvény-
kovariancia mérések eredményei. A Vas megyei Hegyhátsálon, a 82 méteren elhelyezett 
mérőrendszer a környező mezőgazdasági terület, a három méteres szinten levő mérőrendszer 
mérési eredményei az alatta elterülő gyep működéséről adnak információt. A közép-
magyarországi Bugacon és a Mátrában levő Szurdokpüspökin a három, illetve négy méteres 
magasságban végzett közvetlen CO2-forgalom mérések az adott mérőállomáson lévő gyep 
szén-és vízháztartását jellemzik. 

A doktori dolgozatban bemutatott munkafolyamatban a fent említett mérési adatsorok 
felhasználásával adaptáltam egy, az Egyesült Államokban kifejlesztett, többféle 
vegetációtípusra specializált, kis térskálájú, folyamatorientált ökológiai modellt, a Biome-
BGC-t. A kezdeti szimulációs eredmények és a mért adatok összevetésekor szisztematikus 
hibákat fedeztem föl a szimulációban. Ezek a vegetációs periódus becslésének pontatlansága, 
a talajnedvesség-tartalom túlbecslése egy-egy nagy csapadék után, illetve a talajkiszáradás 
növényi működésre gyakorolt hatásának hiánya. A tapasztalt hibákat a modell forráskódjának 
módosításával korrigáltam: módosítottam a Biome-BGC fenológiai folyamatokat, illetve a 
talaj vízforgalmát szimuláló modulját, melynek eredményeképpen kiküszöböltem a fent 
említett hibákat. Ezt követően a módosított modellt alkalmassá tettem kaszált és legeltetett 
gyepek szén- és vízháztartásának szimulációjára és előkészítettem a mezőgazdasági területek 
művelési módjainak szimulációját (aratás, vetés, szántás, műtrágyázás modell beépítése). A 
kaszálás és a legeltetés szimulációját alkalmam nyílt validálni örvény-kovariancia adatok 
segítségével, ugyanis a hegyhátsáli gyepet évente kétszer kaszálják, a bugaci gyepen pedig 
extenzív legeltetés folyik. A mezőgazdaági területekre vonatkozó művelési modulok 
működésének validációja a további céljaim közé tartozik. 

A következő munkafázis egy olyan folyamatorientált modell kifejlesztése volt 
(CarbonISO), mely a 13C izotóp relatív előfordulási arányának szimulációjával további 
információt szolgáltat az ökológiai rendszerek működéséről. A modell szén-dioxid- és 
vízáram adatok alapján, illetve meteorológiai adatok felhasználásával számolja a 13C relatív 
előfordulási arányát a légköri szén-dioxidban és a növényi anyagban, illetve számolja a 
széndioxid-felvétel során tapasztalható izotóp-diszkriminációt. 

A modellek alkalmazásakor azonban több szükséges modellparaméter értékére nem 
rendelkeztem hazai mérési adatokkal. Kifejlesztettem ezért egy matematikai-statisztikai 
alapokon nyugvó kalibrációs programot, amely alkalmas komplex, sok paramétert 
felhasználó, nemlineáris számítógépes modellek, így a felhasznált ökológiai modell és az 
általam kifejlesztett szénizotóp modell kalibrálására is. A kalibrációs programmal beállítottam 
a Biome-BGC és a CarbonISO modellek ismeretlen értékű paramétereit. A Biome-BGC 
esetében bemutattam a paraméterek különböző mérési helyekre vonatkozó megbízhatósági 
intervallumait, vizsgáltam a helyspecifikusságukat. 

Végül, de nem utolsó sorban részletesen bemutattam mindkét kalibrált modell szén- és 
vízháztartásra vonatkozó szimulációs eredményeit és felhasználási lehetőségeit. Mivel a 
CarbonISO modellt csupán a hegyhátsáli adatokkal tudtam verifikálni (ott állt 
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rendelkezésemre a 13C izotóp relatív előfordulási arányára mérési adat), ezért ezt a modellt 
csak Hegyhátsálra futtattam. Ellenben a Biome-BGC-t három magyarországi füves ökológiai 
rendszer felett végzett örvény-kovariancia mérés adataival verifikáltam (Hegyhátsál, Bugac, 
Szurdokpüspöki).  

A CarbonISO modell eredményei jó egyezést mutattak a mérésekkel. Ezen kívül 
megállapítottam, hogy a légköri szén-dioxid 13C izotópjának relatív előfordulási arányára 
vonatkozó szimulációs hibából következtethetünk a fosszilis tüzelőanyagból származó, 13C-
ban szegény CO2 jelenlétére. A modell nem veszi figyelembe a fosszilis tüzelőanyagból 
származó, 13C-ban szegényebb szén-dioxid jelenlétét, ezért a téli időszakokra a modell 
felülbecsli a mért légköri szén-dioxid 13C izotópjára vonatkozó relatív előfordulási arányt. 

A Biome-BGC modell segítségével összehasonlítottam a három különböző környezeti 
feltételekkel rendelkező mérőhely szén- és vízháztartását. A művelési modulok beépítésének 
eredményeképp vizsgálható az emberi beavatkozás (kaszálás és legeltetés) szén- és 
vízháztartásra gyakorolt hatása. Megállapítottam, hogy a háborítatlan ökológiai rendszerek 
nettó szénnyelőként működnek az évek nagy többségében, míg a kaszált és legeltetett gyepek 
nettó szénforrássá válhatnak, mivel az emberi tevékenység során szén távozik az ökológiai 
rendszerből. 

Összefoglalva tehát a Biome-BGC és a CarbonISO modell szimulációs eredményei jó 
egyezést mutattak a mért adatokkal, így a modellek eszközként szolgáltak a három vizsgált 
magyarországi ökológiai rendszer működésének vizsgálatára. 
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7. Summary 
 

Exploration and prediction of the ecophysiological consequences of global climate 
change are important topics addressed by numerous scientific research The aim of my work is 
to simulate the water- and carbon exchange of grasslands in order to recognize the effect of 
enviromental conditions on functioning of ecosystem. 

The research was based on the existing Hungarian direct carbon and water exchange 
measurements above grasslands at Hegyhátsál (West-Hungary), Bugac (East-Hungary) and 
Szudokpüspöki (Mátra Hill). 

In the present study a process-based ecological model, Biome-BGC was adapted using 
Hungarian measurement data. First a brief description of the Biome-BGC model was 
presented covering the basic philosophy, simulated processes and model input requirements. 
Then the introduction of the adaptation of the model to the Hungarian conditions, as well as 
the development and implementation of management modules (harvest, grazing, mowing, 
sowing, ploughing and fertilizer application) were detailed. The effect of grazing and mowing 
on carbon and water exchanges were verified with Hungarian direct measurement data, 
because at Hegyhátsál the grass is mowed twice a year and at Bugac the grey cattle grazes. 
The next part was the presentation of the improvements of the model logic related to the water 
exchange simulations (incorporation of runoff and deep percolation in the soil water balance 
module).  

A new model was developed: a simple box model (CarbonISO) which simulates the 
temporal variation of atmospheric 13CO2 abundance ratio, atmospheric CO2 mixing ratio and 
13C abundance ratio of plant material. 

It was experienced during modeling that there are several model parameters for which 
exact values are unkown; calibration procedure became necessary in order to estimate the 
optimal values of the unkown model parameters. Calibration of the models was performed 
using Bayesian approach with measured flux data from the three Hungarian measurement 
sites. A new general calibration method was developed to optimize the unknown parameters 
of non-linear process-based models. Thanks to the calibration the correlation between 
simulated and measured data increased, the simulation error and the confidence intervals 
decreased. The optimal values and confidence intervals of the calibrated model parameters (as 
result of Bayesian calibration) were presented regarding to the different sites in order to 
examine the spatial variance of the ecopsyhological paramters.  

Finally, the results of the calibrated models were presented. The simulated carbon and 
water flux data of Biome-BGC were validated regarding to the three sites. The similarities and 
differences of measured and simulated data and their possible reasons were detailed. Input 
data for CarbonISO were available only for Hegyhátsál, therefore the simulation data were 
validated only with measured data from Hegyhátsál. 

The calibrated, developed and validated Biome-BGC was used to estimate the carbon 
balance components at the three measurement sites. Using Biome-BGC the carbon budget of 
the three Hungarian measurement sites with different site-specific conditions was compared. I 
found that carbon fluxes are strongly affected by the type of the soil: carbon uptake is the 
highest at the managed grassland on silt soil, and the lowest at the grassland on mountain 
heavy clay soil. Thanks to the implementation of the management modules the short-term and 
long-term effect of management activities (mowing and grazing) can be tested. I pointed out 
that due to mowing and grazing the ecosystem may turn into net carbon source from net 
carbon sink if the carbon loss by human activity is taken into account. 



100 

According to the present study it was concluded that process-based Biome-BGC model 
is able to simulate the carbon and water exchange of grasslands and therefore it is an 
appropriate tool to examine the effect of the different environmental conditions and the 
human activity on the functioning of the grasslands. CarbonISO model can simulate the 13C 
abundance ratio of CO2 in the air and in plant material using carbon flux data, and provides 
further information on the functioning of the vegetation. Comparing the measured and 
simulated 13C abundance ratio of CO2 further information can be obtained about the 
contribution of the anthropogenic sources to the atmospheric carbon budget. 
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I. Melléklet  
A módosított Biome-BGC példa kezdetiértékfájlja  
 
Biome-BGC simulation 
 
MET_INPUT 
metdata/hhs_2007-2008.mtc43 
4                          header lines in met file 
 
RESTART 
1                          (flag)    1 = read restart file     0 = dont read restart file 
0                           1 = write restart file    0 = dont write restart file 
0                          (flag)    1 = use restart metyear   0 = reset metyear 
restart/hhs.endpoint       (filename)  name of the input restart file 
restart/hhs.endpoint       (filename)  name of the output restart file 
 
TIME_DEFINE 
2                           (int)       number of meteorological data years  
2                           (int)       number of simulation years  
2007                        (int)       first simulation year 
0                           (flag)      1 = spinup simulation    0 = normal simulation 
6000                        (int)       maximum number of spinup years 
 
CLIM_CHANGE 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
1.0 
 
CO2_CONTROL 
1                             (flag)    0=constant 1=vary with file 2=constant, file for Ndep 
385.8                         (ppm)     constant atmospheric CO2 mixing ratio 
co2\CO2_2007-2010.txt         (filename)  name of the CO2 file 
 
SITE 
1.23                          (m)       effective soil depth (corrected for rock fraction) 
53.0                          (%)       sand percentage by volume in rock-free soil 
27.4                          (%)       silt percentage by volume in rock-free soil 
19.6                          (%)       clay percentage by volume in rock-free soil 
 248.0                        (m)       site elevation 
46.95                         (degrees) site latitude (- for S.Hem.) 
0.20                          (DIM)     site shortwave albedo 
0.00110                       (kgN/m2/yr) wet+dry atmospheric deposition of N 
0.00012                       (kgN/m2/yr) symbiotic+asymbiotic fixation of N 
 
RAMP_NDEP 
1                             (flag) do a ramped N-deposition run? 0=no, 1=yes 
2050                          (int)  reference year for industrial N deposition 
0.00200                       (kgN/m2/yr) industrial N deposition value 
nitrogen\Ndep_2007-2010.txt   (filename)  name of the N-dep file 
 
EPC_FILE 
EPC/hhs_calib_c3grass.EPC 
 
W_STATE 
0.0                            (kg/m2)   water stored in snowpack 
0.5                            (DIM)     initial soil water as a proportion of saturation 
 
C_STATE 
     0.001                     (kgC/m2)  first-year maximum leaf carbon  
0.0                            (kgC/m2)  first-year maximum stem carbon 
0.0                            (kgC/m2)  coarse woody debris carbon 
0.0                            (kgC/m2)  litter carbon, labile pool 
0.0                            (kgC/m2)  litter carbon, unshielded cellulose pool  
0.0                            (kgC/m2)  litter carbon, shielded cellulose pool 
0.0                            (kgC/m2)  litter carbon, lignin pool  
0.0                            (kgC/m2)  soil carbon, fast microbial recycling pool 
0.0                            (kgC/m2)  soil carbon, medium microbial recycling pool 
0.0                            (kgC/m2)  soil carbon, slow microbial recycling pool 
0.0                                   (kgC/m2)  soil carbon, recalcitrant SOM (slowest) 
 
N_STATE 
0.0                            (kgN/m2)  litter nitrogen, labile pool 
0.0                             (kgN/m2)  soil nitrogen, mineral pool 



114 

 
SOWING 
0                               (flag)   do a sowing run? 0=no, 1=yes 
1                               (int)    number of sowing days 
70                              (yday)   sowing day (if -999.9 on the first transfer day) 
100.0                           (double) quantity of seed (kg seed/ha) 
40.0                            (%)      C content of seed 
50.0                            (%)      proportion of material of seed which produces leaf 
 
MOWING 
1                                (flag)   do a MOWING run? 0=no, 1=yes 
0                                (flag)   0 - LAI_limit, 1- LAI_ratio 
2.0                              (int)    LAI_limit - value of the LAI after MOWING 
 0.0                             (int)    LAI_ratio - ratio of the LAI after and before MOWING 
2                                (int)    number of mowing days 
150                              (yday)   (mowing day) 
234                              (yday)   (mowing day) 
1                                (flag)   does mowed plant material transported? 0=no, 1= yes 
 
HARVEST 
0                                (flag)   do a harvest run? 0=no, 1=yes 
1                                (int)   number of harvest days 
200                              (yday)  (harvest day) 
 1.0                             (m2/m2) LAI after harvest (snag) 
0                                (flag)   do a plough run? 0=no, 1=ye 
1                                (int)   number of plough days 
220                              (yday)  (plough day) 
 
GRAZING 
0                                (flag)   do a grazing run? 0=no, 1=yes 
100                              (yday)   first day of grazing 
300                              (yday)   last day of grazing 
13.0                             (kg dry matter/LSU) daily ingested dry matter 
0.75                             (LSU/ha) animal stocking rate: Livestock Units per hectare 
10                                (%) prop. of the biomass returned to litter for 1 LSU 
40                               (%) carbon content of dry matter 
10.0                             (%)   N content of manure 
40.0                             (%)   C content of manure 
 
FERTILIZING 
0                                (flag)   do a fertilizing run? 0=no, 1=yes 
3                                (int)   number of fertilizing days 
60                               (yday)  (fertilizing day) 
120                              (yday)  (fertilizing day) 
220                              (yday)  (fertilizing day) 
30.00                            (kgN/ha/day) (nitrogen from fertilization per day) 
30.00                            (kgN/ha/day) (nitrogen from fertilization per day) 
30.00                            (kgN/ha/day) (nitrogen from fertilization per day) 
17.00                            (%) nitrate content of fertilizer 
17.00                            (%) ammonium content of fertilizer 
 5.00                            (%) carbon content of fertilizer 
 8.00                            (%) entry coefficient  
50.00                            (%) utilized fraction 
 
HYDROLOGY 
0                                 (flag) use measured soil water data? 0=no, 1=yes 
model_corrections\soilw.txt       measured soil water data 
3                                 (int)   header line in soilwater file 
1                                 (flag)  use runoff submodel 
0.10                              (m)  runoff soil parameter 
1                                 (flag)  use infiltration submodel 
 -999.90                          (m3/m3) measured field capacity (if no data: -999.9) 
0.30                  (kg intercepted/kg rain/unit all-sided LAI/day)         
model_corrections\control.txt     file of the BBGC variables (control) 
 
GROWING_SEASON 
1                                 (flag) use GSI index to calculate growing season 
5.00                              (Celsius) basic_temperature to calculate heatsum 
0.00                              (Celsius) lower limit of heatsum to calculate heatsum index 
10.00                             (Celsius) upper limit of heatsum to calculate heatsum index 
-2.00                             (Celsius) lower limit of tmin to calculate tmin index 
 5.00                             (Celsius) upper limit of tmin to calculate tmin index 
 50.0                             (Pa) lower limit of vpd to calculate vpd index 
 150.0                            (Pa) upper limit of vpd to calculate vpd index 
 35000                            (s) lower limit of daylength to calculate daylength index 
 38000                            (s) upper limit of daylength to calculate daylength index) 
10                  (day) moving average  
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 0.10                  GSI limit SGS  
 0.20                  GSI limit ELP       
model_corrections\GSI.txt        file of the estimated start and end of the vegetation periods 
 
OUTPUT_CONTROL 
outputs/hhs_2007-2008_calib 
1                               (flag)  1 = write daily output   0 = no daily output 
0                               (flag)  1 = monthly avg of daily variables  0 = no monthly avg 
0                               (flag)  1 = annual avg of daily variables   0 = no annual avg 
0                               (flag)  1 = write annual output  0 = no annual output 
0                               (flag)  for on-screen progress indicator 
 
DAILY_OUTPUT 
18 
 38                             canopyw_evap 
 40                             snoww_subl 
 42                             soilw_evap 
 43                             soilw_trans 
509                             epv.proj_lai 
515                             psi 
516                             vcw 
565                             ppfd 
566                             g 
620                             NPP 
621                             NBP 
623                             GPP 
624                             MR 
625                             GR 
626                             HR 
636                             vegc 
637                             litrc 
638                             soilc 
 
ANNUAL_OUTPUT 
10 
545                             ann max projLAI 
628                             cumNPP 
630                             cumNEE 
631                             cumGPP 
632                             cumMR 
633                             cumGR 
634                             cumHR 
636                             vegC 
638                             soilC 
639                             totalC 

 
END_INIT 
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II. Melléklet  
 
A) A Biome-BGC modell kalibrált EPC fájlja Hegyhátsálra vonatkozóan 
 
ECOPHYS       C3 grass 
0 (flag) 1 = WOODY 0 = NON-WOODY 
0 (flag) 1 = EVERGREEN 0 = DECIDUOUS 
1 (flag) 1 = C3 PSN 0 = C4 PSN 
1 (flag) 1 = MODEL PHENOLOGY 0 = USER-SPECIFIED PHENOLOGY 
60 (yday) yearday to start new growth (when phenology flag = 0) 
300 (yday) yearday to end litterfall (when phenology flag = 0) 
0.58 (prop.) transfer growth period as fraction of growing season 
0.98 (prop.) litterfall as fraction of growing season 
1.0 (1/yr) annual leaf and fine root turnover fraction 
0.00 (1/yr) annual live wood turnover fraction 
0.33 (1/yr) annual whole-plant mortality fraction 
0.0 (1/yr) annual fire mortality fraction 
2.15 (ratio) (ALLOCATION) new fine root C : new leaf C 
0.00 (ratio) (ALLOCATION) new stem C : new leaf C 
0.00 (ratio) (ALLOCATION) new live wood C : new total wood C 
0.00 (ratio) (ALLOCATION) new croot C : new stem C 
0.57 (prop.) (ALLOCATION) current growth proportion 
46.5 (kgC/kgN) C:N of leaves 
69.6 (kgC/kgN) C:N of leaf litter, after retranslocation 
76.6 (kgC/kgN) C:N of fine roots 
0.00 (kgC/kgN) C:N of live wood 
0.00 (kgC/kgN) C:N of dead wood 
0.68 (DIM) leaf litter labile proportion 
0.23 (DIM) leaf litter cellulose proportion 
0.09 (DIM) leaf litter lignin proportion 
0.34 (DIM) fine root labile proportion 
0.44 (DIM) fine root cellulose proportion 
0.22 (DIM) fine root lignin proportion 
0.00 (DIM) dead wood cellulose proportion 
1.00 (DIM) dead wood lignin proportion 
0.01 (1/LAI/d) canopy water interception coefficient 
0.79 (DIM) canopy light extinction coefficient 
2.0 (DIM) all-sided to projected leaf area ratio 
31.5 (m2/kgC) canopy average specific leaf area (projected area basis) 
2.0 (DIM) ratio of shaded SLA:sunlit SLA 
0.16 (DIM) fraction of leaf N in Rubisco 
0.0037 (m/s) maximum stomatal conductance (projected area basis) 
0.00002 (m/s) cuticular conductance (projected area basis) 
0.017 (m/s) boundary layer conductance (projected area basis) 
-0.2    (MPa) soil water potential: at start of cond.red. 
-2.0    (MPa)soil water potential at start: complete cond.red. 
1480.7 (Pa) vapor pressure deficit: start of conductance reduction 
3450.0 (Pa) vapor pressure deficit: complete conductance reduction 
22 (nday) length of the period in which plant burns out (water stress) 
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B) A Biome-BGC modell kalibrált EPC fájlja Bugacra vonatkozóan 
 
ECOPHYS       C3 grass 
0 (flag) 1 = WOODY 0 = NON-WOODY 
0 (flag) 1 = EVERGREEN 0 = DECIDUOUS 
1 (flag) 1 = C3 PSN 0 = C4 PSN 
1 (flag) 1 = MODEL PHENOLOGY 0 = USER-SPECIFIED PHENOLOGY 
60 (yday) yearday to start new growth (when phenology flag = 0) 
300 (yday) yearday to end litterfall (when phenology flag = 0) 
0.38 (prop.) transfer growth period as fraction of growing season 
0.62 (prop.) litterfall as fraction of growing season 
1.0 (1/yr) annual leaf and fine root turnover fraction 
0.00 (1/yr) annual live wood turnover fraction 
0.48 (1/yr) annual whole-plant mortality fraction 
0.0 (1/yr) annual fire mortality fraction 
1.27 (ratio) (ALLOCATION) new fine root C : new leaf C 
0.00 (ratio) (ALLOCATION) new stem C : new leaf C 
0.00 (ratio) (ALLOCATION) new live wood C : new total wood C 
0.00 (ratio) (ALLOCATION) new croot C : new stem C 
0.27 (prop.) (ALLOCATION) current growth proportion 
31.6 (kgC/kgN) C:N of leaves 
46.6 (kgC/kgN) C:N of leaf litter, after retranslocation 
37.4 (kgC/kgN) C:N of fine roots 
0.00 (kgC/kgN) C:N of live wood 
0.00 (kgC/kgN) C:N of dead wood 
0.68 (DIM) leaf litter labile proportion 
0.23 (DIM) leaf litter cellulose proportion 
0.09 (DIM) leaf litter lignin proportion 
0.34 (DIM) fine root labile proportion 
0.44 (DIM) fine root cellulose proportion 
0.22 (DIM) fine root lignin proportion 
0.00 (DIM) dead wood cellulose proportion 
1.00 (DIM) dead wood lignin proportion 
0.01 (1/LAI/d) canopy water interception coefficient 
0.79 (DIM) canopy light extinction coefficient 
2.0 (DIM) all-sided to projected leaf area ratio 
28.9 (m2/kgC) canopy average specific leaf area (projected area basis) 
2.0 (DIM) ratio of shaded SLA:sunlit SLA 
0.16 (DIM) fraction of leaf N in Rubisco 
0.0049 (m/s) maximum stomatal conductance (projected area basis) 
0.00002 (m/s) cuticular conductance (projected area basis) 
0.017 (m/s) boundary layer conductance (projected area basis) 
-0.2    (MPa) soil water potential: at start of cond.red. 
-2.0    (MPa)water potential at start: complete cond.red. 
1480.7 (Pa) vapor pressure deficit: start of conductance reduction 
5050.0 (Pa) vapor pressure deficit: complete conductance reduction 
25 (nday) length of the period in which plant burns out (water stress) 
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C) A Biome-BGC modell kalibrált EPC fájlja Szurdokpüspökire vonatkozóan 
 
ECOPHYS       C3 grass 
0 (flag) 1 = WOODY 0 = NON-WOODY 
0 (flag) 1 = EVERGREEN 0 = DECIDUOUS 
1 (flag) 1 = C3 PSN 0 = C4 PSN 
1 (flag) 1 = MODEL PHENOLOGY 0 = USER-SPECIFIED PHENOLOGY 
60 (yday) yearday to start new growth (when phenology flag = 0) 
300 (yday) yearday to end litterfall (when phenology flag = 0) 
0.43 (prop.) transfer growth period as fraction of growing season 
0.82 (prop.) litterfall as fraction of growing season 
1.0 (1/yr) annual leaf and fine root turnover fraction 
0.00 (1/yr) annual live wood turnover fraction 
0.48 (1/yr) annual whole-plant mortality fraction 
0.0 (1/yr) annual fire mortality fraction 
1.56 (ratio) (ALLOCATION) new fine root C : new leaf C 
0.00 (ratio) (ALLOCATION) new stem C : new leaf C 
0.00 (ratio) (ALLOCATION) new live wood C : new total wood C 
0.00 (ratio) (ALLOCATION) new croot C : new stem C 
0.57 (prop.) (ALLOCATION) current growth proportion 
33.2 (kgC/kgN) C:N of leaves 
49.6 (kgC/kgN) C:N of leaf litter, after retranslocation 
34.6 (kgC/kgN) C:N of fine roots 
0.00 (kgC/kgN) C:N of live wood 
0.00 (kgC/kgN) C:N of dead wood 
0.68 (DIM) leaf litter labile proportion 
0.23 (DIM) leaf litter cellulose proportion 
0.09 (DIM) leaf litter lignin proportion 
0.34 (DIM) fine root labile proportion 
0.44 (DIM) fine root cellulose proportion 
0.22 (DIM) fine root lignin proportion 
0.00 (DIM) dead wood cellulose proportion 
1.00 (DIM) dead wood lignin proportion 
0.01 (1/LAI/d) canopy water interception coefficient 
0.79 (DIM) canopy light extinction coefficient 
2.0 (DIM) all-sided to projected leaf area ratio 
39.5 (m2/kgC) canopy average specific leaf area (projected area basis) 
2.0 (DIM) ratio of shaded SLA:sunlit SLA 
0.16 (DIM) fraction of leaf N in Rubisco 
0.0037 (m/s) maximum stomatal conductance (projected area basis) 
0.00002 (m/s) cuticular conductance (projected area basis) 
0.017 (m/s) boundary layer conductance (projected area basis) 
-0.2    (MPa) soil water potential: at start of cond.red. 
-2.0    (MPa)water potential at start: complete cond.red. 
864.7 (Pa) vapor pressure deficit: start of conductance reduction 
4250.0 (Pa) vapor pressure deficit: complete conductance reduction 
24 (nday) length of the period in which plant burns out (water stress) 
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