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A KITETTSÉG NAPI HŐMÉRSÉKLET MENETRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK 

SZÁMSZERŰSÍTÉSE A HARKAI KÚPON 

 

STOFA KRISZTIÁN – VIRÁG SZABOLCSNÉ – GÁLOS BORBÁLA  
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet 

galos.borbala@uni-sopron.hu 

 

Bevezetés  
A domborzat lokális léptékben jelentős éghajlat alakító tényező lehet. Esettanulmányunk 

célja volt, hogy számszerűsítsük egy erdősült domb mikroklimatikus viszonyait. Első lépés-

ként a kitettség napi hőmérséklet menetre gyakorolt hatását vizsgáltuk a Harkai kúpon 

(STOFA et al. 2018). 

 

Adat és módszer 

Mobil hőmérséklet- és relatív páratartalom mérő szenzorokat telepítettünk a Harkai kúp 

északi és déli lejtőjén (oldalanként egyet a domb tetejére, kettőt a domb aljára), egy-egy fa 

törzsére erősítve, megközelítőleg 120 centiméteres magasságban, szabványos árnyalóval el-

látva. Az adatgyűjtő párok a kúp északi és déli oldalán 258 m és 273 m magasságban he-

lyezkednek el (1. ábra, 1. táblázat). A hőmérséklet és páratartalom mérésére a Voltcraft DL-

121TH típusú USB adatgyűjtőt választottuk. A 10 perces sűrűséggel gyűjtött adatokat ren-

dezés, válogatás, korrigálás után értékeltük a tavasszal, lombtalan állapotban, valamint a ve-

getációs időszakban, lombos állapotban. A Harkai kúp a Soproni-hegységtől jól elkülönül, 

ezáltal a hegység a mérési eredményeket közvetlenül nem befolyásolja.  

 

 
1. ábra. A mobil eszközök elhelyezkedése a domb északi és déli lejtőjén. 

 

1. táblázat: A kihelyezett mobil eszközök földrajzi koordinátái 

Helyszín Földrajzi szélesség Földrajzi hosszúság 

Észak láb 47°38'47.92"É 16°36'16.12"K 

Észak tető 47°38'46.28"É 16°36'16.56"K 

Dél tető 47°38'43.03"É 16°36'15.48"K 

Dél láb 47°38'42.28"É 16°36'16.16"K 

 

 

Eredmények  

Előzetes eredményeik alapján lombtalan állapotban (április), egy tipikus napon, amikor nem 

volt olyan meteorológiai jelenség (pl.: csapadék, erős szél, erős felhőborítottság stb.), amely 

számottevően befolyásolhatta volna a hőmérséklet alakulását, napközben a várt eredménye-

ket kaptuk. A déli oldalon a nagyobb lejtés miatt jelentkező erősebb besugárzás következté-

ben erőteljesebb a felmelegedés, a legmelegebb órákban a két oldal közti eltérés elérheti az 

5 oC-ot (2. ábra). Az éjszakai órákban viszont a déli oldal hűl le jobban, mint az északi oldal. 

Ekkor az a hőmérséklet különbség a két oldal között 1-2 oC.   
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2. ábra. A déli és északi lejtő hőmérséklet különbségének (∆T) napi menete egy tipikus csapadék-

mentes napon (2018.04.16), lombtalan állapotban 

 

Lombos állapotban (május), egy tipikus napon, a déli és északi lejtő közti hőmérséklet 

különbség jellemzően kisebb, mint lombtalan állapotban, nappal és éjszaka egyaránt (3. 

ábra).  A reggeli órákban a felmelegedés lassabban következik be, ami a lombkorona besu-

gárzás-csökkentő hatásának köszönhető. A lombkorona hatása napnyugtakor is megfigyel-

hető: a lombkorona nem csak a felmelegedést lassítja, hanem a talaj által kisugárzott hő-

mennyiséget is visszatartja. Így a talajfelszín közeli levegő lassabban hűl le, mint lombtalan 

állapotban. Várakozásainkkal ellentétben a vegetációs időszakban is éjjel az északi lejtő volt 

a melegebb a teljes vizsgálati időszakban.  

 

 
 

3. ábra. A déli és északi lejtő hőmérséklet különbségének (∆T) napi menete egy tipikus csapadék-

mentes napon (2018.08.15.), lombos állapotban 

 
A jelenség részben a két oldal közti relatív légnedvesség különbséggel magyarázható 

(4. ábra), de az összefüggések feltárása további részletes vizsgálatot igényel. 
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4. ábra. A déli és északi lejtő relatív légnedvesség különbségének (∆RH) napi menete egy tipikus 

csapadékmentes napon (2018.08.15.), lombos állapotban 

 

Egy tipikus esős napon a két oldal közti hőmérséklet különbség jelentősen csökkent, a 

vegetációs és a nyugalmi időszakban, valamint nappal és éjszaka egyaránt (5. ábra). Értéke 

egész nap jellemzően 1 °C alatt maradt. 

 

 
 

5. ábra. A déli és északi lejtő hőmérséklet különbségének (∆T) napi menete egy tipikus csapadékos 

napon (2019.09.04.), lombos állapotban 

 

A relatív légnedvesség különbség napi menete összhangban van az 5. ábrán látható hő-

mérséklet különbség értékekkel. A csapadék érkezése a szél átkeverő hatásával együttesen 

kiegyenlítette az északi és déli lejtő közt tapasztalt eltéréseket. 

 

Az eredmények értékelése, megvitatása, következtetések  

Az előzetesen felállított hipotéziseink beigazolódtak, miszerint eltérés tapasztalható az 

északi és déli kitettségű lejtő hőmérséklet és légnedvesség viszonyai között, valamint az erdő 

lombkoronája befolyásolja a nappali felmelegedés és lehűlés sebességét. A déli oldalon ta-

pasztalható nagyobb napi hőingás magyarázata részletesebb és komplexebb vizsgálatokat 

igényel, ezért a munka a mérési pontok besűrítésével és több meteorológiai paraméter elem-

zésével fog folytatódni. 

A domb teteje és lába között a tengerszint feletti magasság különbség nem jelentős (15 

m), ezért nem tudtuk kimutatni, hogy a magassággal változik-e az északi és déli lejtők kö-

zötti hőmérséklet különbség. 
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Esettanulmányunk módszertana és eredményei alapját jelenthetik az agrárerdészeti öko-

szisztémák mikroklimatikus hatásainak és ökológiai potenciáljának számszerűsítését célzó 

kutatásoknak. 

 

 

6. ábra. A déli és északi lejtő relatív légnedvesség különbségének (∆RH) napi menete egy tipikus 

csapadékos napon (2018.09.04.), lombos állapotban 

 

Köszönetnyilvánítás: A kutatás az EFOP-3.6.2-16-2017-00018 Agrárerdészet projekt támogatásával 

valósult meg. 

 

Irodalomjegyzék  

STOFA K. – VIRÁG SZ. R. – GÁLOS B. (2018): The diurnal temperature cycle of a forested hill – is 

the influence of the relative humidity the predominant factor? Catchment and river processes in 
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RED II – A GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA 

 

SZALAY DÓRA 
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet 

szalay.dora@uni-sopron.hu 

 

Bevezetés  

Napjainkban a legmeghatározóbb energiaforrás a kőolaj, amely a közlekedés energiaigényé-

nek kielégítésében mintegy 94%-ban vesz részt [EAFO, 2018]. Az utóbbi években történő 

nagymértékű felhasználásukkal a sok évvel ezelőtt lekötött szén felszabadult, ezzel a légkör 

szén-dioxid koncentrációja az iparosodás előtti 300 ppm-ről napjainkra tartósan 400 ppm 

fölé emelkedett. Az éghajlatváltozás megfékezésében a biohajtóanyagoknak kiemelt 

jelentősége lesz a jövőben, hiszen fosszilis tüzelőanyagokkal előállított keveréke 

kompatibilis a meglévő hajtóanyag-infrastruktúrával. Hátrányuk azonban, hogy a kereske-

delmi forgalomban jelenleg kapható biohajtóanyagok többsége élelmiszer növényre alapo-

zott, ezáltal túlzott alkalmazásuk élelmiszerkonfliktus kialakulásához vezet. Becslések sze-

rint 2016-ban az EU biohajtóanyag igényének kielégítéséhez 4,9 Mha-on történt növényter-

mesztés. Ennek 73%-a az EU-n belül, míg a fennmaradó 26%-a harmadik országokban va-

lósult meg [EC REPORT, 2019].  

Az Európai Unió biohajtóanyag politikájának fejlődése mintegy 10 évre tekint vissza. 

2009. április 6-án fogadta el az Európai Tanács az EU Energiaügyi és éghajlat-változási cso-


