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Összefoglalás A magas aranyvessző párolgásának (ET) meghatározására vonatkozó megfigyeléseinket Keszthelyen, az 
Agrometeorológiai Kutatóállomáson elhelyezett Thornthwaite-Matter típusú kompenzációs evapotranspirométerben vé-
geztük 2014 tenyészidőszakában. A növényi jellemzők közül a növénymagasságot és a levélfelület-indexet két-
háromhetente mértük. A növénykonstanst a mért és a referencia evapotranspiráció hányadosaként állítottuk elő. A referen-
cia evapotranspirációt a Penman-Monteith (FAO-56) egyenlettel számoltuk, amelyhez a szükséges meteorológiai adatokat 
az OMSZ ellenőrzése alatt álló helyi automata klímaállomás (QLC-50) szolgáltatta. A vizsgálat részét képezte a mért 
evapotranspiráció és a különböző időjárási elemek kapcsolatának feltárása, melyek közül a relatív légnedvesség-párolgás 
adta a legszorosabb kapcsolatot.  Az általunk meghatározott növénykonstans, s a mért párolgás is magasnak tekinthető egy 
magaskórós növény esetében. A mért evapotranspiráció összege 452,2 mm volt, míg a hozzátartozó évi 
(tenyészidőszakbeli) átlagos növénykonstans 1,01. A jövőben lehetőség nyílik a mért növénykonstansok ismeretében a Ba-
laton környékét veszélyeztető magas aranyvessző párolgásának meghatározására kizárólag a meteorológiai adatok alapján 
is. Az ET reprodukálása alapvető fontosságú a térség vízháztartási mérlegének felírásánál, mivel az ET a nevezett egyenlet 
egyik meghatározó kiadási tagja. 

Abstract Investigations on evapotranspiration (ET) of goldenrod (Solidago gigantea) were carried out at Keszthely Agro-
meteorological Research Station, during the growing season of 2014. Test crops were planted into growing chambers of 
Thornthwaite-Matter type compensation evapotranspirometers. Crop characteristics, plant height and leaf-area index were 
measured bi(three)-weekly. Daily crop coefficients were established as a ratio of measured and FAO-56 (Penman-
Monteith) reference evapotranspirations. Meteorological data were provided by an on-site automatic climate station of 
QLC-50 type, supervised by OMSZ−Hungarian Meteorological Service. Close negative correlation between goldenrod 
measured ET and relative humidity was found in the summer of 2014. Size of crop coefficient together with ET of golden-
rod were extremely high regarding tall herb communities, group of crops containing our studied species. Seasonal meas-
ured ET totaled 452.2 mm, while counted average crop coefficient just exceeded 1 (1.01). Later on, on the basis of daily 
crop coefficients, ET of goldenrod, occupying vicinity of Lake Balaton, can be derivable by using meteorological elements 
only. This has primary importance in calculation of water budget of studied region, where ET is a decisive factor as an es-
sential output term of water balance. 

Bevezetés. A magas aranyvessző (Solidago gigantea) az 
elmúlt években súlyosan átalakította a Balaton part menti 
zónáját, s a folyamat még ma sem zárult le. A környéken 
feltűnő júliustól a messzeségbe nyúló sárga virágú nö-
vényrengeteg. Magyarországra a magas aranyvessző 
mellett a kanadai fajtársa (Solidago canadiensis) is ve-
szélyt jelenthet, a Balaton és környékének viszonylatá-
ban azonban ez utóbbi nem számottevő. A Kis-Balaton 
teljes területe és a Balaton bizonyos partszakaszai kifeje-
zetten fertőzöttek: míg a Szigligeti-öblöt egy egészséges 
nádállomány öleli a maga természetes élővilágával, ad-
dig ettől nyugatabbra sokkal rosszabb a helyzet. A kü-
lönbség oka itt feltehetőleg az, hogy az aranyvessző első-
sorban az átmenetileg szárazság sújtotta vizes területekre 
tör be, – így inkább a nyugati partszakaszon jellemző a 
probléma, – míg a megfelelő vízellátottságú (tópart köze-
li) nádasokat nem tudja jelentősen megbontani. Terjedé-
sének veszélyessége nem csupán a természetes növény-
takaró eltűnésében rejlik, hanem megváltoztat mindent, 
ami ehhez kapcsolódik: mikroklímát, életközösségeket, 
biodiverzitást. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy 
szinte bárhol meg tud élni, nem kímélve az adott élőhely-
re jellemző flórát és faunát. A Solidago gigantea vízház-
tartásával és azon belül is az evapotranspirációjával kap-
csolatos publikációt eddig nem találtunk a szakirodalom-
ban. Az invazív növény terjedésének megakadályozására 

a sikeres fellépés érdekében fontos, hogy minél többet 
megtudjunk a hazánk területén pionír növénynek számító 
aranyvessző vízháztartásának kiadási tagját képviselő pá-
rolgás helybeni alakulásáról. A felvázolt problémakör 
megoldásához lehetőséget a keszthelyi Agrometeorológi-
ai Kutatóállomáson elhelyezett evapotranspiro-méterbe 
telepített magas aranyvessző állomány biztosított, 2014 
májusától. A mért és számított párolgásokból származta-
tott növénykonstans értékek a jövőben az evapo-
transpiráció meghatározásának gyakorlatában alkalmaz-
hatók lehetnek, mind a Balaton-parti, mind a Kis-
Balatonon tömegesen előforduló Solidago állományokra. 
A növénykonstans ismeretében a magas aranyvessző pá-
rolgásának meghatározása kizárólag meteorológiai ele-
mek alapján történhet. Ez pedig a közeljövőben azért lesz 
fontos, mert a Kis-Balatonhoz hasonló „wetland” jellegű 
területeken – sajnos – nem elhanyagolható mennyiségben 
van jelen az aranyvessző, evapo transpirációjának isme-
rete a pontos vízháztartási mérleg felírásához elengedhe-
tetlen, mely a vizes élőhelyek kezelésének alapegyenlete. 
Meteorológiai megközelítésű evapotranspiráció meghatá-
rozására vonatkozó mérések a huszadik század közepét 
követően váltak tömegessé (Monteith, 1973; 1976). Ezek 
olyan hő- és vízháztartási méréseken alapuló eljárások, 
mely méréseket kompenzációs evapotranspirométerekbe 
helyezett szántóföldi növényállományokon végeztek a 
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kutatók a termesztett növények vízigényének és öntöző-
víz szükségletének megismerése érdekében (Howell et 
al.,. 1991; Antal, 1968). A kérdéskörnek több hazai vo-
natkozása is van. Így megismerhettük a párolgás, és az 
időjárási tényezők, ill. a műtrágya használata közti szo-
ros kapcsolatot a kukorica esetében (Tóth, 1978). 
Endrődy (1978; 1979) először a burgonya evapotranspi-
rációját határozta meg a műtrágya ellátottság függvényé-
ben, majd a potenciális, tényleges és az optimális 
evapotranspiráció számított értékei alapján kiszámította a 
burgonya tenyészidőszakára az öntözővíz szükséglet évi 
összegeit. Hasonló vizsgálatot végzett Posza (1980) is, 
aki néhány konzervnövény (zöldbab, uborka, paradi-
csom) öntözővíz szükségletét határozta meg az optimális 

és a tényleges evapotranspiráció, illetve növénykonstans 
ismeretében. Stollár és Gergely (1978) kétváltozós korre-
lációs kapcsolatot számított öt meteorológiai elem és az 
alma evapotranspirációja között, melyek közül – a jelen-
legi vizsgálattal összhangban, − a globálsugárzás és a 
léghőmérséklet szoros kapcsolatot mutatott. Walkowszky 
(1978) amellett, hogy az állománysűrűség és az 
evapotranspiráció összefüggését vizsgálta kukoricán, 
megtette úttörő lépéseit a nád evapotranspirációjának 
mérésében is. A szerző volt az első, aki nem szántóföldi 
növényen végzett megfigyelést a Fertő-tó közelében el-
helyezett evapotranspirométerekbe telepített nádban, s 
meghatározta a számított növénykonstans értékeit, havi 
bontásban publikálva (Walkowszky, 1977; 1978). Számos 

problémát vetett fel a szerző a mocsári növény 
evapotranspiráció mérésével kapcsolatosan. A munka 
ezután évtizedekig megszakadt, majd 2003-ban kezdő-
dött egy hosszú idősoros mérés-sorozat a keszthelyi Ag-
rometeorológiai Kutatóállomáson, melynek célja az volt, 
hogy a nád párolgása a növénykonstans ismeretében ki-
zárólag meteorológiai elemekből is megbízhatóan kiszá-
mítható legyen (Anda és Soós, 2014; Anda et al., 2014; 
Boldizsár, 2007). A mocsári növényekre (nád, sás, stb.) 
vonatkozó biológiai információt hordozó növény-
konstans gyakorlati alkalmazására (területi párolgás 
meghatározás) is találunk példát a szakirodalomban, 
mind a Balaton vízfelületét szegélyező nádasokra (Var-
ga, 2010), mind a kis-balatoni wetland vidékre vonatko-

zóan (Anda et al., 2015). Napjainkban a növénykonstans 
felhasználása kibővült a távérzékelés, a műholdképek 
mindennapi gyakorlatba történő bevonásával 
(Abedinpour, 2015). 

Anyag és módszer. 
Az evapotranspirométer bemutatása a betelepítéssel. 
Aranyvesszővel fedett talajszelvény evapotranspirá-
ciójára (ET) vonatkozó megfigyeléseinket 2014 tenyész-
időszakában végeztük Keszthelyen, a Pannon Egyetem 
Georgikon Karának Agrometeorológiai Kutatóállomásán 
levő tenyészkádak segítségével. A Thornthwaite-Matter 
típusú kompenzációs evapotranspirométerbe 2014 tava-
szán betelepítettük a Balaton partjának közelében gyűj-

1. ábra: Havi középhőmérséklet és havi csapadékösszegek
alakulása 2014-ben a klímanormálokkal. A viszgálat során

az 1971-2000 év átlagait vettük figyelembe klímanormálként
2. ábra: 2014 időjárásának eltérése a klímanormáltól

3. ábra: A levélfelület-index alakulása 2014-ben 4. ábra: A mért evapotranspiráció kapcsolata a referencia
evapotranspirációval 



L É G K Ö R  61. évfolyam (2016) 95 

tött magas aranyvesszőt. A növények sűrűségének beállí-
tásakor a Balaton közeli területeken, a szabadföldön ta-
lálható egyedsűrűséget vettük alapul. A növények eredé-
se tökéletes volt, így mindjárt az első évben használható 
párolgás adatok álltak rendelkezésünkre. A 
Thornthwaite-Matter típusú kompenzációs evapotran-
spirométer hagyományosan két, csővel összekötött rész-
ből áll: a szabadföldön elhelyezett tenyészedény a növé-
nyeknek, illetve egy távolabb elhelyezett mérőpince, 
mely a vízellátást szolgálja (Antal, 1968). Az általunk 
használt evapotranspirométer egy 1 méterre a talajba 
süllyesztett, három oldalról zárt, 4 m2 felületű, ill. 4 m3 
térfogatú edény, amelybe a talajt természetes rétegzett-
ségnek megfelelően helyeztük el, egy, az edény alján ta-
lálható kavicsrétegre. Ez utóbbi szerepe, hogy a víz el-

jusson a gyökerekig (kapilláris vízemelés). A talajvíz 
mélységet 90 cm-re állítottuk be (Anda és Kocsis, 2010). 
A mérőrendszer működése a közlekedőedények elvén 
alapult, ami a víz utánpótlását és a víz állandó magassá-
gon tartását jelentette. A víz kapilláris vízemeléssel jutott 
el az előre beszabályozott magasságig, ahol a talajszel-
vényben a legnagyobb a gyökértömeg. 

További mérések ismertetése. A növények tősűrűségét a 
2014-es tenyészidőszakban 1 m2-nyi földfelszínre szá-
moltuk, kezdetben hetente, később kéthetente, melyet a 
levélfelület-index, LAI számításánál vettünk figyelembe. 
A növénymagasságot az állomány átlagmagasságú hajtá-
sain hetente mértük egy mérőszalag segítségével, leg-
alább 6 ismétlésben. A levélfelület mérésére kétszer há-
rom egészséges egyedet választottunk, melyeknek elő-

ször a magasságát mértük, majd a levelek számát hatá-
roztuk meg. Ezt követően mérőszalag segítségével le-
mértük a levél szélességét és hosszát, melyből a Mont-
gomery képlettel (Montgomery, 1911) megkapható a le-
vélfelület, s később pedig meghatározható belőle a LAI 
értéke is (Anda és Tóbiás, 1999; Anda, 1986). A mérést 
2−3 hetente ismételtük. A mért (optimális) 
evapotranspiráció (ETm) napi összegeit a kompenzációs 
evapotranspiro-méter központi HYGACQ V1.3 típusú 
adatgyűjtője szolgáltatta. A további számításokhoz fel-
használtuk az állomáson található Országos Meteoroló-
giai Szolgálat tulajdonában levő QLC50 típusú klímaál-
lomás napi bontású adatait: globálsugárzást, léghőmér-
sékletet, csapadékösszeget és relatív légnedvességet. A 
növénykonstans, Kc meghatározásához a Penman-

Moneith féle egyenlettel (Penman, 1948; Monteith, 
1965) kiszámítottuk a referencia evapotranspirációt 
(ETref), melynek a FAO által ajánlott változatát használ-
tuk. FAO-56 formula (Allen et al., 1998): =	 , 	 ( ) 	 	 	 ( )	 ( , )  (1) 

ahol: Rn a növény felszíni nettó sugárzása [MJm-1nap-1], 
G a talaj napi hőfluxusa [MJm-1nap-1], T a 2 m magasság-
ban mért átlagos napi léghőmérséklet [°C], u2 a 2 m ma-
gasságban mért szélsebesség [ms-1], es telítési vízgőznyo-
más [kPa], ea az aktuális vízgőznyomás [kPa], Δ a vízgőz 
nyomásgörbe gradiense [kPa°C-1], γ a pszichrometrikus ál-
landó [kPa°C-1]. A növénykonstanst (Kc) a mért (ETm) és a 
számolt referencia evapotranspiráció (ETref) hányadosa-

5. ábra: A mért evapotranspiráció kapcsolata a
légnedvesség tartalommal 

6. ábra: A mért evapotranspiráció kapcsolata a
globálsugárzással 

7. ábra: A mért evapotranspiráció kapcsolata
a  léghőmérséklettel 

8. ábra: A napi evapotranspiráció alakulása 2014 tenyészidő-
szakában 



96 L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)  

ként minden napra meghatároztuk (majd ezekből szár-
maztattuk a havi értékeket): =	 ⁄   (2) 

A növénykonstans a biológiai tulajdonságok párolgásra 
kifejtett hatását összegzi. Az időjárási változók és a ma-
gas aranyvessző mért evapotranspirációs értékei közti 
kapcsolat feltárására MS-Excel táblázatkezelő segítségé-
vel korrelációs koefficienseket számoltunk, majd reg-
ressziós görbét illesztettünk. A vizsgálatba két evapo-
transpirométer-kádat vontunk be, melyek párolgás adatait 
összehasonlítottuk kétmintás párosított t-próba segítsé-
gével, s mivel nem tapasztaltunk szignifikáns különbsé-
get a két kád párolgása között, a továbbiakban a számítá-
sokhoz a két kád átlagértékeit használtuk. Ezt az össze-
hasonlítást is az MS-Excel táblázatkezelővel végeztük. 

Eredmények és értékelésük 
A 2014-es tenyészidőszak időjárása. A 2014-es tenyész-
időszak időjárási adatait az 1971−2000-ig tartó sokévi át-
laggal (klímanormál) vetettük össze. A klímanormál sze-
rint Keszthely sokévi léghőmérsékleti átlaga a tenyész-

időszakban (május-szeptember) 18,1 °C, melyen belül 
20,5 °C-os júliusi maximum és 15,7 °C-os szeptemberi 
minimum várható. A várható csapadékösszeg ugyanerre 
az időszakra vonatkozóan a sokévi átlag alapján 333,9 
mm, mely megoszlásában a június a legbővebb csapadé-
kú hónap, ill. szeptember a legszárazabb hónap. A 2014-
es tenyészidőszak nem sokban tért el a klímanormál ada-
taitól (1. ábra), sőt a léghőmérséklet-átlag tekintetében 
szinte elhanyagolható, 0,1 °C-os különbség mutatkozott 
(2014: 18 °C). Nem volt különbség a maximum és a mi-
nimum hőmérsékletek bekövetkezési időpontjában sem, s 
értékei is igen közel estek egymáshoz. Ennek alapján 
megállapítottuk, hogy a 2014-es tenyészidőszak a hő-
mérséklet átlagait tekintve átlagos esztendő volt. Ennek a 
tenyészidőszaknak a csapadékösszege azonban felülmúl-
ta a klímanormált, mégpedig jelentősen, 66,8%-kal. A 
csapadék eloszlása is eltérő képet mutatott 2014-ben: a 
legtöbb csapadék szeptemberben, míg a legkevesebb jú-
niusban esett. A 2. ábrán a vizsgált tenyészidőszak időjá-
rási eltéréseit jelenítettük meg. Míg a havi középhőmér-
sékletek az átlaghoz képest maximum közel 1 °C-os 

emelkedést mutattak (júliusban), addig a csapadékösz-
szegben a különbség számottevőbb, főleg augusztus és 
szeptember esetében. Az ábra megtévesztő lehet, hiszen 
az adott havi csapadékösszegeket ábrázolja, épp ezért 
nem feltétlen jelenti azt, hogy az adott hónap egyenlete-
sen csapadékos lenne. Jelen esetben sem beszélhetünk er-
ről − csapadékos hónapról −, csak csapadékos napokról. 
Augusztusban hét olyan nap volt, amikor 10 mm-nél 
több csapadék hullott és ebből kettőn 25 mm-nél is több. 
A legmagasabb értéket augusztus 14-én jegyeztük fel, 
ekkor 30,6 mm eső esett. Szeptember is hasonlóan ala-
kult. Ekkor hat olyan napot számoltunk, ahol jelentősebb 
mennyiségű csapadék hullott, a maximumot szep-tember 
2-án 32,9 mm-rel érte el. E két hónap abból a szempont-
ból is fontos, hogy a tenyészedényekben levő magas
aranyvessző állomány ekkora érte el legnagyobb magas-
ságát, s kezdte meg virágzását. Az egész tenyészidőszak
időjárásáról elmondható, hogy hasonló tendenciát muta-
tott, mint az augusztusi és szeptemberi csapadékjelensé-
gek: nincsenek hosszú csapadékos időszakok, csupán né-
hány hűvösebb és nedvesebb nap szakította meg az
amúgy meleg és száraz időjárást.
Növényi jellemzők. A Solidago gigantea evapotranspiro-
méterekbe történő ültetésékor, május elején, a telepítés-
hez felhasznált példányok átlagosan 30 centiméter ma-
gasságúak voltak. Majd alig egy hónapon belül megkét-
szerezték magasságukat. Júliustól a növények növekedé-
se mérsékeltebb ütemű egészen augusztusig, amikor is a
növény elérte végleges magasságát (115 cm). Augusztus
elején, a szárcsúcson levő hajtásokból virágok kezdtek
fejlődni, s a hónap végére a virágzás 100%-os volt. Az
állománymagassággal párhuzamosan növekedett a levél-
felület index, LAI értéke is, melynek bemutatását a nö-
vénymagasság függvényében ábrázoltuk 2014 tenyész-
időszakában (3. ábra). Július közepén az intenzív növe-
kedési fázisban a LAI értéke ugrásszerűen megnőtt.
Akárcsak a magasság esetében, a LAI is augusztus elejé-
re elérte maximális értékét (3,26). Az egész tenyészidő-
szakra vonatkozó LAI átlagértéke a mért adatok alapján
2,31 volt.
Az időjárás hatása a magas aranyvessző mért párolgá-
sára. A vizsgálat évében figyelembe vett időjárási ele-
meken (léghőmérséklet, globálsugárzás, csapadék és lég-
nedvesség) kívül a referencia evapotranspiráció (ETref)
értékét is összevetettük a mért ET értékekkel (ETm),
mely eredményei a 4−7. ábrán és az 1. táblázatban ke-
rültek bemutatásra. A párolgás-időjárás közti kapcsolat
meglétét a legegyszerűbben a korrelációs koefficiensek-
kel vizsgálhatjuk, majd ezt követően felírható a két elem
közti regressziós egyenes egyenlete.
A kapcsolat az ETref és ETm között szoros volt, a korrelá-
ciós koefficiens magas értékével (r = 0,88), így indokolt-
nak látszik, hogy a továbbiakban a növénykonstans és a
FAO-56-os referencia párolgás egyenlete felhasználásá-
val számoljuk a helybeli magas aranyvessző párolgását
(4. ábra). Az időjárási elemek közül a légnedvesség
(RH) adta a legszorosabb kapcsolatot a párolgással
(5. ábra), mely negatív együtthatóval jellemezhető
(r = -0,84). Minél szárazabb a levegő, a párolgás annál
intenzívebb, mivel ez a tényező a növény párologtatásá-
nak mozgatója („driving force”). Ezt nagyságrendben

1. táblázat: Korrelációs mátrix a vizsgált meteorológiai
elemek és a párolgás közti kapcsolat kimutatására. Jelölé-
sek: ETref – referencia evapotranspiráció a FAO-56 egyen-
lettel számolva; ETm – mért evapotranspiráció; Ta – léghő-
mérséklet; R - globálsugárzás; RH – relatív légnedvesség;  

P – csapadék. 

ETref Ta R RH P ETm 

ETref 1,00 

Ta 0,77 1,00 

R  0,95 0,68 1,00 

RH, MJ m-2 h-1 0,81 -0,48 -0,77 1,00 

P 0,26 -0,06 -0,35 0,35 1,00 

ETm 0,88 0,72 0,79 -0,84 -0,27 1,00 
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követte a sugárzás (R) r = 0,79 (6. ábra) és a léghőmér-
séklet (Ta, 7. ábra) r = 0,72 értékkel. A leggyengébb 
kapcsolat a csapadékkal (P) volt (r = -0,27), így a csapa-
dék-párolgás kapcsolatot kizárhattuk a további elemzé-
sekből. Ez esetünkben természetes, hiszen az evapo-
transpirométerben a hiányzó csapadékot mesterségesen 
pótoltuk naponta, a növény vízigényének megfelelően. A 
korrelációs koefficiens értékeit az 1. táblázat szemlélteti. 
Az evapotranspiráció alakulása. Az evapotranspiromé-
ter tenyészkádaiba telepített magas aranyvessző ET mé-
rését a növények eredését követően 2014. május 23-án 
kezdtük és szeptember 30-át jelöltük meg a mérés utolsó 
napjaként. A referencia evapotranspirációt is erre az idő-
szakra számítottuk (8. ábra). A mért evapotranspiráció 
összege 452,2 mm volt, míg a számított érték 438,3 mm. 
Kétmintás párosított t-próbát alkalmazva 5%-os szinten 
az evapotranspirációs összegek nem tértek el szignifikán-
san. A napi átlagok között csupán egy tizedesnyi különb-
ség van: a mért párolgás 3,46 mmnap-1, a referencia pá-
rolgás pedig 3,35 mmnap-1. Meleg időben a mért maga-
sabb, hűvösebb időjárásnál az ETref a nagyobb érték. Ez 
azt jelenti, hogy meleg időjárásnál a helyben mért érté-
kek akár jelentősebben is meghaladhatják a FAO-56 
egyenlet alkalmazásával számítottakat. Ezt a későbbiek-
ben érdemes tekintetbe venni. Hűvös időjárás esetén az 
egyezés sokkal közelebbi volt. A napi mért és referencia 
ET májustól június végéig növekedő tendenciát mutatott, 
onnantól pedig szeptember végéig folyamatosan csök-
kentek az értékek. A legmagasabb napi párolgás értéket 
június 29-én mértük 7,1 mm-rel, míg a maximális ETref 
ennek csupán 81%-a volt június 11-én. Ez majdnem 
20%-os eltérést jelentett a két ET esetében. Összefoglal-
va megállapítható (8. ábra), hogy a számított 
evapotranspiráció nem sokkal ugyan, de elmarad a mért 
értékektől, különösen szembetűnő ez a legmagasabb ér-
tékeket produkáló június esetében, de még júliusban is 
jelentős eltéréseket kaptunk. A havi átlagokban mindkét 
párolgás, az ETm és ETref maximuma egyaránt júniusban 
volt, 4 mmnap-1 feletti napi értékekből, ahogyan a mini-
mum evapotranspiráció is mindkét esetben szeptemberre 
esett, napi átlagokban 2 mm alatti értékkel. 
A növénykonstans tenyészidőszakbeli változásai. A 
növénykonstans értékeit a párolgáshoz hasonlóan napi 
bontásban határoztuk meg, majd havi átlagokat számol-
tunk (9. ábra). A növénykonstans havi átlagértéke a ve-
getációs periódus elején, májusban a legalacsonyabb 
(0,84), csúcsértékét pedig júniusban éri el (1,17), akár-
csak az evapotranspiráció. A növénykonstans értékeken 
jól látszik, hogy a párologtató zöldfelület és a napsugár-
zás függvénye a Kc érték is, hiszen a tenyészidőszak ele-
jén e két tényező is alacsony, így a vízigény és a 
növénykonstans értéke is az. A későbbiekben a mocsári- 
és termesztett növényekhez hasonlóan a megszokott ten-
denciának megfelelően alakult a Kc havi átlagos változá-
sa, júliusban 1,09, augusztusban pedig a havi átlag 0,91 
volt. Az augusztusi csökkenés oka feltehetőleg az ebben 
a hónapban megkezdődött levélleszáradás mellett a hű-
vösebb időjárás lehetett. Szeptemberig az evapotran-
spiráció menetéhez hasonlóan alakul a növénykonstans, 
onnantól kezdve ez utóbbi értékében növekedés követke-
zett be (szeptemberi átlag: 1,03). Ez valószínűleg azzal 

magyarázható, hogy szeptember az átlagnál jóval mele-
gebb volt (augusztus pedig hűvösebb), s az állomány 
nagy része megkezdte a termésképzést, ezek együttes ha-
tására megemelkedett a vízigény is, bár a párologtató 
zöldfelület ekkor már csökkent. A napi értékeket tekintve 
a legmagasabb Kc érték megjelenési ideje júniusban volt 
(1,73), míg a legalacsonyabbat is ebben a hónapban szá-
moltuk (0,49). A tenyészidőszakra vonatkozó Kc átlagér-
téke 1,01. A magas aranyvesssző Kc értékei jelentősen 
meghaladták a gazdasági növényekre meghatározottakat, 
melyek többségének tenyészidőszakbeli átlaga 0,6−0,8 
közötti mind a hazai (Posza és Stollár, 1983), mind a 
nemzetközi (Allen et al., 1997; Doorenbos and Pruitt, 
1977) irodalom alapján. A Solidago gigantea 
növénykonstansai magas értéket mutattak 2014-ben, ha-
sonlókat a nád és más mocsári növény hosszú idősoros 
mérései alapján meghatározott növénykonstansaihoz, 
melyek rendre meghaladták az 1-et (Anda és Soós, 2014). 
Ez a hasonlóság azonban megtévesztő lehet. A nád ese-
tében – lévén, hogy mocsári növény – nem meglepőek az 
1 feletti értékek, hiszen ezeken az élőhelyeken vízhiány 
nem korlátozza az evapotranspirációt, azonban az arany-
vessző esetében nemcsak hogy meglepő, de fenyegető is 

lehet az általa meghódított terület flórájára, mivel bárhol 
meg tud élni, akár szárazabb réteken, vagy átmeneti szá-
razság esetén is úgy, hogy jelentős vízigényével szinte 
„kizsarolja” a talaj nedvességtartalmát. 

Következtetések. Magas aranyvesszővel kapcsolatos 
evapotranspirációs vizsgálatokra mind a mai napig nem 
találtunk példát a szakirodalomban. Bár jelen mérések fé-
lig „mesterséges” körülmények között zajlottak (evapo-
transpirometer tenyészedényei), a kapott adatok mégis 
sok mindent elárulnak a növény vízháztartásának alaku-
lásáról. A Solidago gigantea levélfelület-indexének 
2014-ben mért átlaga 2,31 m2m-2 volt, mely azt jelenti, 
hogy állománya sűrű, a talajt jócskán lefedi – pedig ez 
még csak az első evapotranspirméterben töltött tenyész-
időszaka volt. Nem meglepő az sem, hogy természetes 
élőhelyein az aljnövényzetben rajta kívül semmi más 
nem tud kihajtani. Ez a biodiverzitást jelentősen fenyege-
tő tényező. A mért időjárási elemek közül az 
evapotranspiráció a légnedvesség mellett a sugárzással és 

9. ábra: A növénykonstans értékeinek
alakulása 2014-ben 
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léghőmérséklettel adott szorosabb kapcsolatot. A léghő-
mérséklettel regisztrált kapcsolat megléte azért örvende-
tes, mert a többi meteorológiai elemmel ellentétben bárki 
által könnyen mérhető, bárhol reprodukálható, így a ké-
sőbbiekben további helybeni kutatások esetén jól fel-
használható. A mért és a referencia evapotranspiráció ér-
tékei mind évi, mind napi időszakban magasak voltak, 
vetekedtek a vízben álló mocsári növények párolgásával, 
alátámasztva azt a tényt, hogy a magas aranyvessző fej-
lődése során rengeteg vizet felhasználó növény. Az 
evapotranspirométerben, ebben a félig mesterséges kör-
nyezetben „könnyű dolga” volt a növénynek, hiszen kor-
látlanul juthatott vízhez. Természetes előfordulási helyén 
sem kell az őshonos növényekkel megküzdenie az éltető 
folyadékért, hiszen tömeges megjelenése arra utal, hogy 
az ugyanott élő, akár őshonos fajoknak nem hagy sok le-
hetőséget a túlélésre. Tömeges megjelenése látható ve-
szélyt hordoz, ugyanis előfordulása napjainkban nem fel-
tétlen kötött a víz jelenlétéhez, szárazabb területeken, ré-
teken egyaránt megtalálható. A növénykonstans kiszámí-
tásával a továbbiakban már bármikor meghatározható a 
magas aranyvessző evapotranspirációja, csupán az időjá-
rási adatokat kell ismerni. Ez pedig azért fontos, mert 
már így is hatalmas területeket hódított meg, s nem lehet 
figyelmen kívül hagyni adott ökoszisztémák, például 
mocsárvidékek vízháztartási mérlegének kiszámításánál. 
A vízmérleg kiadási tagjaként a terület-kezelési tervek 
alapvető információt hordozó tagja. 

Köszönetnyilvánítás. A publikáció TÁMOP-4.2.2.B-
15/1/KONV-2015-0004 számú „A Pannon Egyetem tu-
dományos műhelyeinek támogatása” című projekt támo-
gatásával készült. 
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