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Összefoglaló. A tanulmány a nemzetközi, meteorológiai alkalmazású SVAT-modellezés (Soil Vegetation Atmosphere 
Transfer) tudományának fejlődését tekinti át Charney et al. (1975) első publikációja óta. 
Abstract. A review of SVAT (Soil Vegetation Atmosphere Transfer) models applied world-wide in the meteorology since 
Charney at el. (1975)’s first publication is given. 

Bevezetés. A szárazföldi felszín (csupasz talaj és a vege-
tációval borított talaj) és a légkör állandó kölcsönhatásban 
vannak. A kölcsönhatás a légköri és a SVAT (Soil 
Vegetation Atmosphere Transfer) modellek csatolásával a 
talaj, a növényzet és a felszín közeli levegő rendszerében 
zajló transzport-folyamatok taglalásával jellemezendő.  E 
transzport-folyamatok a rendszert alkotó összetevők kö-
zötti energia, tömeg (víz, szén-dioxid, metán, ózon vagy 
más nyomgáz) és momentum cserék, amelyek modellek 
csatolt rendszerével írhatók csak le. A kölcsönhatás 
vizsgálható makroskálán és hosszú időtávon a GCM 
(Global Circulation Models)−SVAT modellrendszerek fut-
tatásával; így az éghajlat felszín-
alakító, valamint a felszín éghaj-
lat-alakító szerepe elemezhető. A 
kölcsönhatás vizsgálható kisebb 
tér-idő léptékben is, pl. az időjá-
rási folyamatok skáláján az idő-
járás−SVAT modellrendszerek 
futtatásával. Ekkor elemezhető 
mind az időjárásnak a szárazföldi 
folyamatokra (N2O, vagy a CO2 
kibocsátása esőzés után), mind a 
szárazföldi folyamatoknak az 
időjárásra (a párolgás hatása a 
felhő- és a csapadékképződés fo-
lyamataira) gyakorolt hatása. A 
diszciplínák nagy többségében e 
kölcsönhatás-vizsgálatok még 
nem terjedtek el. Így sok disz- 
ciplínában az időjárás, vagy ég-
hajlat igen sokszor csak külső 
határfeltételként szerepel sok  
agro- és, hidrometeorológiai 
vagy ökológiai tanulmányban.

A meteorológiai vagy klimatológiai vizsgálatokban 
viszont a szárazföldi felszíni folyamatok határozzák meg a 
légkör ún. alsó határfeltételeit. A meteorológia és/vagy 
klimatológia fejlődése során kiderült, hogy ezen alsó ha-
tárfeltételeknek az időjárás- vagy éghajlat-alakító szerepe 
nem hanyagolható el (Pielke, 2001; Dickinson, 1995). 
A meteorológia a 20. század elején vált egzakt tudo-
mánnyá. E folyamatban mérföldkő volt Bjerknes (1904) 
cikke, mely a modern időjárástan elméleti alapjait vázol-

ta egyetlenegy egyenlet bemutatása nélkül. A tanulmány 
tudománytörténeti előzményeiről és jelentőségéről 
Gramelsberger (2009) cikkéből értesülhetünk, amely – 
pont e tudománytörténeti vonatkozásai miatt – a „MetZet 
Classic Papers” kategóriába lett sorolva. Bjerknes 
(1904) elképzeléseinek megvalósítása nem volt zökke-
nőmentes (Richardson, 1922), mintegy ötven évig kellett 
várni rá, de a színhelye már nem Európa, hanem az 
Egyesült Államok lett. Charney et al. (1950) hajtották 
végre az első sikeres numerikus előrejelzést. A számítá-
sokat az ismert ENIAC (Electronic Numerical Integrator 
and Computer) gépen végezték, s három intézmény 

(Moore School of Electrical 
Engineering of the University 
of Pennsylvania in Philadelph-
ia, Ballistic Research Labora-
tory of the U.S. Army Ord-
nance Department at Aberdeen 
Proving Ground, Electronic 
Computer Project of the Insti-
tute for Advanced Study in 
Princeton) szoros együttműkö-
désével szerkesztették meg az 
1940-es évek derekán. 
Charney et al. (1950) ekkor 
még mellőzhették a földfelszí-
ni folyamatok leírását a határ-
feltételek megadásánál. 
A földfelszíni folyamatok lég-
körzést befolyásoló szerepét 
szintén Charney ismerte fel 
(Charney, 1975; Charney et 
al., 1975; Charney et al., 1976, 
Charney et al.,1977). Ezzel 
kapcsolatos tanulmányai 
(Charney, 1975; Charney et 

al., 1975) Szahara Száhel övezetére vonatkoznak, ahol a 
szárazföldi felszín albedója és a légkörzés közötti köl-
csönhatást elemezte. Charney (1975) a következő vissza-
csatolási mechanizmus fontosságára utalt: a szárazság 
erősödésével a vegetációval borított területek nagysága 
csökken, ennek következtében növekszik a terület 
albedója és csökken sugárzási egyenlege. Ez hűtő hatást 
gyakorol a felszín-közeli levegőre, ami erősíti az inverzi-
ót, vagy csökkenti a konvekciót, így a konvektív felhő-

1. ábra: 
Jule Gregory Charney, a zseniális meteorológus 
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képződés is kisebb lesz, aminek végeredménye az, hogy 
csökken a csapadék és erősödik a szárazság. Charney et 
al. (1975) a földfelszíni folyamatok összességét biofizi-
kai mechanizmusoknak nevezték el, utalva a talaj és a 
vegetáció meghatározó szerepére. Egyébként Charney et 
al. (1975) rövid, a Scienceben megjelent cikkének össze-
foglalója mindössze két mondat. Szemléltetésképpen 
idézzük magyarul: „Egy GCM (globális általános cirku-
lációs modell) két futtatása, melyek csak a Szahara 
albedó értékeiben különböznek, azt mutatja, hogy a nö-
vényi felszínborítás csökkenésével a megnövekedett 
albedó csapadékmennyiség-csökkenést okozott. Így bár-
mely növényi felszínborítás-csökkenést tovább erősítene 
a csapadékcsökkenés, ami elindíthat vagy állandósíthat 
szárazságot is.”…… 
 
Nemzetközi gyakorlat. A folytatásban a Charney cikké-
nek megjelenésétől a napjainkig eltelt 40 évi időszak át-
tekintésével foglalkozunk. A SVAT-modellek fejlődése 

az elmúlt 30−40 évben óriási. A fejlődést alapvetően a 
szárazföldi felszín és ezen belül a vegetáció folyamatai-
nak modellezése határozta meg (1. táblázat), ami a há-
rom komponens közül a legösszetettebb. Láthatjuk, hogy 
a vegetáció (V) nemcsak a légkörrel (A), hanem a talajjal 
(S) is kölcsönhatásban van (S−V kölcsönhatás; Ostle et 
al., 2009). Hőkapacitása és víztározó képessége nagyobb, 
mint a levegőé, de kisebb, mint a talajé, így az alatta levő 
talaj légkörre gyakorolt hatását jelentősen módosítja 
(Campbell, 1985). Az S−V kölcsönhatás jellemzése nem 
egyszerű feladat, ezért nem is találkozhatunk ilyen leírás-
sal a 0. és az 1. generációs SVAT-modellekben. Említésre 
méltó, hogy a „0. generációs modellek” kategóriát mi ve-
zettük be egyrészt, mert nem akartuk megbontani a nem-
zetközi irodalomban használt ötkategóriás rendszert 
(Pitman, 2003), másrészt, ezzel egyúttal utalunk az ilyen 
típusú modellek egyszerűségére és az időbeli sorrendre is. 

0. generációs SVAT-modellek. A legegyszerűbb 
SVAT-modellek a V−A kölcsönhatást jellemző 0. gene-
rációs modellek, melyekben a talaj nincs is reprezentál-
va. E modellek szimulálhatnak mikro- és makroskálán. A 
mikroskálájú modellek a felszínközeli tulajdonságok 
(mozgásmennyiség, hő vagy nedvesség) turbulens átvitelét 
és a felszínnek a momentumátvitellel kapcsolatos paramé-
tereit (érdesség) jellemzik. Ezek közül a turbulens átvitelt 
leíró modellek a gyakoribbak; ilyenek pl. a Monin-
Obukhov-féle hasonlósági elméleten (Monin és Obukhov, 
1954) alapuló módszerek (Kramm, 1989). Számos, inverz 
megközelítést alkalmazó modell (Haenel, 1993) is van. 
Ezek bemutatásával ezúttal nem foglalkozunk terjedelmi 
okok miatt. A makroskálájú modellek közül a vegetáció és 
az éghajlat egyensúlyi állapotával foglalkozó modellek az 
ismertebbek. E modellekben a V−A kölcsönhatást a nö-
vénytakaró és az éghajlat területi eloszlása közötti kapcso-
latrendszer leírásával jellemzik. Az első leírások Hum-
boldt and Bonpland (1807) nevéhez fűződnek, melyek 

szerint hasonló klímákban a növényzet is hasonló. Azt is 
látták, hogy, ha vannak is különbségek a hasonló klímák-
ban levő növény-társulások között, ezek a különbségek ki-
sebbek, mint a hasonlóságok. E kapcsolatrendszer a 
makroskálán a legszembetűnőbb. Köppen (1900) megmu-
tatta, hogy ez a kapcsolat a biomok skáláján olyan erős, 
hogy az éghajlat osztályozása a növénytakaró osztályozása 
alapján is elvégezhető. Biomok a zonálisan elhelyezkedő, 
egész kontinensekre kiterjedő növény-társulások övezete. 
Ő ezt az osztályozást egy egyszerű, empirikus szabály-
rendszer alapján végezte el (Köppen, 1936). Megemlíten-
dő, hogy Köppen (1936) modellje a legegyszerűbb és a 
legismertebb 0. generációs SVAT-modell. Vannak persze 
bonyolultabb éghajlatosztályozási módszerek is. Ezek a 
hőellátottságot a potenciális evapotranspiráció (PET) alap-
ján becsülik. A PET-et a lehető legegyszerűbb módon a 
léghőmérséklet (T) függvényében számítják. A PET becs-

1. táblázat: A SVAT-modellek különböző tipusai egyes kiválasztott szempontok szerint. S=talaj, V=vegetáció, A=légkör, 
T=léghőmérséklet, h=potenciális napfénytartam, PET=potenciális evaptranspiráció, ET=tényleges evapotranspiráció, 

FAO=Food and Agricultural Organization, USDA=United State Department of Agriculture. 
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lésén alapuló módszerek közül Holdridge (1947) és 
Feddema (2005) módszere a legismertebb. 
 
1. generációs SVAT-modellek. Az 1. generációs SVAT-
modellekben már modellezik a talajt, de a lehető legegy-
szerűbb módon (Thornthwaite, 1948; Manabe, 1969). 
Thornthwaite (1948) a talaj vízkészletének becslésére 
kanna típusú modellt használt. ET-t nem becsült, csak 
PET-et a léghőmérséklet és a potenciális napfénytartam 
függvényében. A modelljében a talajszelvény és a gyö-
kérzóna mélysége 1 m, a csupasz talaj és a növényzet 
között nincs különbség, így gyakorlatilag csak az SV−A 
kölcsönhatásokat jellemezte. A modelljét éghajlat-
osztályozási célokra használta, azaz a V−A kölcsönhatá-
sok leírására. Ezért modelljét a legösszetettebb 0. gene-
rációs SVAT-modellként is értelmezhetjük. Manabe 
(1969) a szovjet tudományos műhelyek (Berliand, 1952; 
Romanova, 1954; Alpatev, 1954 és Budyko, 1956) ered-
ményeit használta fel a szárazföldi felszín vízháztartásá-
nak jellemzésére. Megemlítendő, hogy a Budyko (1963) 
nevével fémjelzett, a Szovjetúnióban folytatott klimato-
lógiai kutatások nagy hatással bírtak. Láthatjuk, hogy 
ezek az eredmények eljutottak Nyugatra is a „vasfüg-
göny” ellenére. Manabe (1969) nem tett különbséget a 
csupasz és a vegetációval borított talaj között (1. táblá-
zat, SV−A kölcsönhatás). A talaj mélysége mindenütt 1 
m (Romanova, 1954). A tényleges evapotranspirációt a 
potenciális evapotranspiráció függvényében számította 
egyszerű lineáris kapcsolat alapján, ET=β·PET, ahol 
β=θ(0,75θf)-1, θ a tényleges talajnedvesség-tartalom, míg 
θf a szabadföldi vízkapacitáshoz tartozó talajnedvesség-
tartalom). A θf homogén talaj esetén területileg változat-
lan (1. táblázat). Manabe (1969) a PET értékét egyszerű 
gradiens képlet alapján (Ács, 2008) becsülte. A θ előre-
jelzésére Budyko (1956) csöbör modelljét használta. Az 
albedó (α) és az érdességi paraméter (z0) mezői adottak 
voltak (Carson, 1981). Manabe (1969) hóréteget is mo-
dellezett a szárazföldi hidrológiai viszonyok jellemzésé-
re. Ezen újításokkal Manabe (1969) jelentősen hozzájá-
rult a GCM-ek további sikeres alkalmazásához. 
 
2. generációs SVAT-modellek. A 2. generációs SVAT-
modellekben sor kerül mind az S−A, mind a V−A, mind 
az S−V kölcsönhatások modellezésére. Az S−A és a 
V−A kölcsönhatások jellemzése igen sokrétű, ezek rövid 
ismertetése megtalálható Bonan (2002) könyvében. Az 
S−V kölcsönhatások közül a legfontosabb a transpiráció 
(a latin transspirare szó magyarosított változata, jelenté-
se növényi párolgás, párologtatás) és a talaj hidraulikus 
tulajdonságai közötti kapcsolatrendszer leírása. A 2. ge-
nerációs SVAT-modellezés egyik legfontosabb felisme-
rése az, hogy a növényi párolgás szimulálásához nélkü-
lözhetetlen a talaj fizikai tulajdonságainak, a talaj hidrau-
likus tulajdonságainak ismerete (Ács, 2008). A tényleges 
evapotranspirációt a szárazföldi felszín (csupasz és nö-
vényzettel borított talaj) „felszíni ellenállásának” függ-
vényében becsülték, még akkor is, ha számították a PET 
értékét (Chen and Dudhia, 2001). A felszíni ellenállás 
becslésén alapuló ET-számítási elmélet egy teljesen új 
megközelítés az 1. generációs SVAT-modellekben al-
kalmazott módszertanhoz képest. Az elmélet kidolgozása 

Monteith (1965) nevéhez fűződik, ő a SVAT-modellezés 
egyik legmeghatározóbb alakja. Chen and Dudhia (2001) 
tanulmányával kapcsolatban az is említésre méltó, hogy 
csak e munkában láttuk azt a megközelítést, hogy β a fel-
színi ellenállások komplex függvénye. A növényállo-
mány felszíni ellenállását az ún. „nagy-levél” modell 
alapján szimulálták, ami egyszerű és igen hatékony esz-
köznek bizonyult a V_A kölcsönhatások leírására. A V_A 
kölcsönhatások szempontjából (vízgőz és szén-dioxid 
transzport) a sztóma a legfontosabb növényi szervecske. 
A modell a sztóma és a környezeti tényezők kapcsolatát 
jellemzi a hatásfüggvények alapján. A modell részletes 
ismertetése több munkában olvasható, többek között Ács 
(2008) monográfiájában. A számításokhoz nélkülözhetet-
len földfelszíni paraméterek (a csupasz talaj és a növény-
zet albedója, emisszivitása, érdessége vagy a növényzet 
levélfelületi indexe) mezőit digitalizált térképek formá-
jában adták meg. Az egyik ilyen legismertebb adatbázis 
Matthews (1983) adatbázisa. Az adatbázis 1°x1° felbon-
tású, forrásanyagát kb. 100 növény és földhasználati tér-
kép alkotja műholdfelvételek alapján készített térképek-
kel kiegészítve. A növénytakaró osztályozását az 
UNESCO (United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization) (1973) rendszerében használt osz-
tályozás alapján végezték el. Ezen osztályozásban a nö-
vényzetet mind biomok, mind növényi életformák szerint 
rendszerezték. A növényzet ún. növényi életformákba 
csoportosítható morfológiai és fiziológiai tulajdonságai 
alapján. Az elterjedtebben használt növényi életforma 
kategóriák pl. a következők: örökzöld, lombhullató; 
széleslevelű, tűlevelű vagy egynyári, évelő. Angolul: 
plant functional type. A modern meteorológiában a nö-
vényi életformák szerinti rendszerezés terjedt el a mű-
holdas megfigyelések elterjedése miatt. A rendszerezés 
eredményeképpen a trópusokon és a szubtrópusokon élő 
mangrove külön csoportot alkot az örökzöldek kategóriá-
jában. A növényi paraméterek értékeit empirikusan és az 
irodalmi értékek gondos tanulmányozása alapján becsül-
ték. Itt megemlítendő, hogy a „jó érték” megállapítása 
nehéz feladat volt, mivel – többek között – a labor- és te-
repmérések módszerei is markánsan különböztek. Egy 
ilyen módon létrehozott adatbázist láthatunk többek kö-
zött Dorman and Sellers (1989) munkájában, melyben a 
fenológiai megfigyelésekből származó információkat is 
hasznosították. 
 
A talajban lejátszódó folyamatok jellemzése igen sokré-
tű, ennek megfelelően a talajmodulok komplexitása is 
változó. A talajadatok forrása a FAO/UNESCO talajokra 
vonatkozó világtérképe (FAO/UNESCO, 1974). A forrás 
információkat adott a talaj színéről, textúrájáról és vízel-
vezető képességéről. Ezek közül meteorológiai szem-
pontból a textúrára vonatkozó információ (1. táblázat, 
heterogén talaj) a legértékesebb. Az első adatbázisokban 
(Wilson and Henderson-Sellers, 1985) az ismert homok-, 
iszap- és agyagfrakciók alapján három fizikai talajfélesé-
get különböztettek meg: a durva, a közepes, valamint a 
finom textúrájú talajokat. Ez idővel ötre bővült (Zobler, 
1986), majd sok államban az USDA tizenegy tagú kate-
gorizálását vezették be. A talaj fizikai félesége azért fon-
tos információ, mert meghatározza a talaj hidraulikus tu-
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lajdonságait. E tulajdonságokat a hidraulikus függvények 
(a talaj nedvességpotenciálja, ψ(θ) és vízvezető képessé-
ge, K(θ)) és paraméterek (a talaj szabadföldi vízkapacitá-
sa, θf hervadáspontja, θw) segítségével fejezzük ki. A me-
teorológiában a legismertebb és legegyszerűbb hidrauli-
kus függvény parametrizáció a Campbell (1974) féle 
parametrizáció. E parametrizációban szereplő paraméter-
értékeket az Egyesült Államok talajaira vonatkozóan 
Clapp and Hornberger (1978) határozták meg, és a tu-
dományos élet meghatározó műhelyeiben a mai napig is 
ezeket az értékeket használják. A hő- és a víztranszport 
modellezésében két megközelítés terjedt el: egy egysze-
rűbb, amely mindössze két talajrétegben gondolkodott, és 
egy összetettebb, amely legalább három vagy több talaj-
réteget használt. Az egyszerűbb modellek az ún. „force-
restore” („hatás-ellenhatás”) típusú modellek, melyek-
ben egy vékony felszíni réteg (itt érvényesül az időjárás 
hatása és a változások gyorsak) kölcsönhatásban van egy 
vastag felszín alatti réteggel (itt az éghajlat hatása érvé-
nyesül és a változások lassúk). E modellek – ugyanúgy, 
mint a többrétegű modellek – a hővezetés és a vízátvitel 
differenciálegyenletein alapulnak, ezekből származtatták 
a két rétegre vonatkozó alkalmazás során. Ilyen sémát 
használ pl. a Météo-France ALADIN modelljének ISBA 
(Interaction Soil Biosphere Atmosphere) almodellje is 
(Noilhan and Planton, 1989). A három és a több rétegű 
modellek a hővezetés és a vízátvitel differenciálegyenle-
teinek részletes numerikus megoldásán alapulnak. Sok-
színűségüket az alkalmazott parametrizációk és numeri-
kus sémák adják. Itt megemlíthetjük pl. Irannejad and 
Shao (1998) modelljét is, mely alapul szolgált Shao szél-
eróziós vizsgálataiban is (Lu and Shao, 2001). E modell-
családból Dickinson (1984) és Sellers et al. (1986) mo-
delljei a legismertebbek. Legvégül megemlítendő, hogy a 
2. generációs SVAT-modellezésben Deardorff bírt kitün-
tetett szereppel. Deardorff (1978) munkájának hatása fel-
ismerhető nem csak az Egyesült Államokban (Dickinson, 
1984; Sellers et al., 1986), hanem Európában is (Noilhan 
and Planton, 1989; Mahfouf and Noilhan, 1996). 
 
3. generációs SVAT-modellek. A 3. generációs SVAT-
modellekben további újításokra került sor. A V−A köl-
csönhatások leírása tovább bonyolódott, de az S−A és az 
S−V kölcsönhatások leírásában nem került sor jelentő-
sebb újításokra. Pl. a transpiráció és a talaj hidraulikus 
tulajdonságai közötti kapcsolatrendszer szimulálása nem 
változott, e kapcsolatrendszert jellemző modell-típusok 
száma nem nőtt. A talaj és növény-paraméterek száma 
valamelyest csökkent és meghatározási módszereik töké-
letesedtek. A V−A kölcsönhatásoknál a sztómák műkö-
dését a fotoszintézis folyamatának leírásán keresztül jel-
lemzik. E megközelítés alapja a sztómaműködés és a fo-
toszintézis folyamata közötti szinergizmus (ha a fotoszin-
tézis intenzitása, An nagy, a sztómanyitottság, gst is nagy, 
azaz a sztómaellenállás, rst kicsi, fordítva, ha az An kicsi, 
a gst is kicsi, azaz az rst nagy), amit számos labor- és te-
repmérés, valamint megfigyelés igazolt. Az An−gst 
szinergikus kapcsolatát Ball (1988) félempirikus képlete 
jellemzi. Az An-t biofizikai alapú, folyamat-orientált mo-
dellekkel szimulálták. Ezek közül két típust különbözte-
tünk meg: az első típus igen komplex; itt a fotoszintézis 

intenzitását az abszorbeált sugárzás és a növényzet egyes 
fiziológiai tulajdonságait jellemző anyagok (a karboxi-
láció folyamatát katalizáló Rubisco enzim, teljes nevén 
ribulóz-1,5-bifoszfát-karboxiláz-oxigenáz) rendelkezésre 
álló mennyisége vagy az asszimilált anyag allokációját 
limitáló tényezők határozzák meg. Az An az abszorbeállt 
sugárzás és a fiziológiai paraméterek bonyolult, nemline-
áris függvénye (Collatz et al., 1991; Collatz et al., 1992). 
A másik modellegyüttes az An-t a levél belseje és a leve-
gő közötti CO2-koncentráció különbségének függvényé-
ben becsüli, ami − az esetek nagy többségében − arányos 
a levél belseje és a levegő közötti vízgőzkoncentráció kü-
lönbségével (Jacobs et al., 1996; Ronda et al., 2001). E 
modellek is számításba veszik a növényzet fotoszintézist 
meghatározó fiziológiai paramétereit, de nem olyan rész-
letesen és körültekintően, ezért egyszerűbbek is, mint az 
előbbi Collatz-típusú modellek. Mindkét modellegyüttes 
számításba veszi a vízhiány okozta An-veszteségeket, 
méghozzá az An és a vízellátottság hatását kifejező függ-
vény szorzatával (jó vízellátottság esetén e függvény 
egyenlő eggyel, míg rossz vízellátottság esetén (pl. ami-
kor θ≤θw) nullával). 
E filozófiaváltást a V−A kölcsönhatások modellezésében 
a műholdas megfigyelések fejlődése és térhódítása tette 
lehetővé. Az NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index, magyarul: normalizált vegetációs index, a vegetá-
ció fejlettségére, vagyis biomasszájának nagyságára utaló 
paraméter) műholdas becslésével nemcsak az An alakulá-
sára, hanem a levélfelületi indexnek, LAI (Leaf Area In-
dex), a növényzettel borított felszín relatív nagyságának, 
(vegetation fraction), valamint a zöld és a teljes levélfe-
lület arányának, GLF (Green Leaf Fraction) változásaira 
(1. táblázat, fenológiai megfigyelések) is következtetni 
tudtak. Így a SVAT-modellezéssel kapcsolatos elmélet és 
megfigyelés egységes rendszerbe való tartozása jelentő-
sen nőtt. A távérzékelés eszközeivel nem becsülhető szá-
razföldi felszíni paraméter-értékeket tapasztalat alapján 
vagy a szakirodalomból (Dorman and Sellers, 1989) pó-
tolták. Megemlítendő, hogy egyes modellek a fotoszinté-
zist az allokáció folyamatának számításbavétele alapján 
is jellemzik (Sellers et al., 1996; Part 1 698. old.). A 3. 
generációs SVAT-modelleket szinte kizárólag GCM-ben, 
azaz az éghajlati modellekben használják. Ez logikus, 
mert az időjárási modellekben − még a részletesebb 
mezoskálájú modellekben is − az An számítása szükség-
telen. E modellek közül mindenféleképpen megemlíten-
dő Sellers és munkatársainak modellje. A modell komp-
lex, részletes leírása Sellers et al. (1996; Part I) munká-
jában olvasható, míg az abban használt növényi és talaj 
paraméterekkel kapcsolatos részletes ismertetés Sellers et 
al. (1996; Part II) cikkében látható. Legvégül említsük 
meg, hogy az emlegetett ISBA modell 3. generációs vál-
tozata is elkészült, ennek neve ISBA-A-gs (Calvet et al., 
1998). E modell Sellers et al. (1996; Part I) modelljéhez 
képest sokkal egyszerűbb. 
 
4. generációs SVAT-modellek. A 4. generációs SVAT-
modellekben a vegetáció-dinamikát is modellezik, ezért 
DGVM-nek (Dynamic Global Vegetation Model) is rö-
vidítik. Leginkább GCM-hez csatolva alkalmazzák őket. 
E modellekben az S−V kölcsönhatások leírása bonyolul-



L É G K Ö R  61. évfolyam (2016) 103 

 

tabb, mint az előbbi generációs modellekben. A talaj C- 
és N-mérlegét (McGill, 1996; Smith et al., 1996) is jel-
lemzik, melyekben a C- és a N-ciklusok egymástól füg-
getlenek vagy egymással összekapcsoltak. Értelemszerű-
en a csatolt C-N-ciklusú modulokkal ellátott DGVM-ek 
az újabbak (Zaehle and Friend, 2006; Thornton et al., 
2007; Thornton et al., 2009; Sokolov et al., 2008). A 
V−A és az S−A kölcsönhatásokat jellemző modulok a 
különböző nyomgázok (CH2, N2O, különböző illékony 
szerves vegyületek, VOC − Volatile Organic 
Compounds) transzportjának leírását is tartalmazzák. Az 
ET-t, és az An-t fotoszintézis modellek becsülik. Az allo-
káció folyamatának szimulálásával a maximális levélfe-
lületi index érték is kiszámítódik. Ezt kapja bemenő 
adatként a fenológiai modul, mely napi, aktuális levélfe-
lületi indexet is számol, amellett, hogy becsüli a legfon-
tosabb fenológiai fázisokat (pl. a rügyezés, a virágzás 
vagy a nyugalmi állapot bekövetkezése) is. E modellek-
ben a szukcesszió folyamatának szimulálása meghatáro-
zó fontosságú. E folyamat szimulálása annál jobb, minél 
nagyobb a növényvilág változatossága és a növények kö-
zötti versengés, valamint ha minél inkább számításba ve-
szik a fajok migrációs képességét is. A modellben a nö-
vényvilág változatosságát a növényi életformák száma 
reprezentálja. A szukcesszió folyamatának elfogadható 
pontosságú modellezéséhez legalább 20−25 növényi élet-
forma szükséges. Legújabban az ún. alkalmaszkodó nö-
vényi életformák bevezetésével is próbálkoznak 
(Scheiter and Higgins, 2008). E formák működése és 
szerkezete idomul az éghajlatváltozáshoz. A növények 
közötti versengést leginkább a fényért való versengéssel 
szimulálják (Hickler et al., 2008; Sato et al., 2007). E fo-
lyamat szimulálása egyelőre nehézkes, ezért a szukcesz-
szió modellezésében ez egy igen érzékeny pont. Több tíz 
és száz éves léptékben a növények migrációs képességé-
nek modellezése is szükséges. A becsült migrációs se-
bességek összevetendők az átlagos klímaöv eltolódási 
sebességekkel, melyek mai értéke kb. 0,08−1,26 km·év-1. 
A migrációs sebesség-becslésnél az egyik legfontosabb 
alapfeltételezés a rendelkezésre álló növényi magvak 
számával volt kapcsolatos. A DGVM−GCM rendszer-
modellek csatolása bonyolult feladat. A DGVM-ek évi, 
míg a GCM-ek perces, órás skálán működnek. Külön 
modulként szerepel köztük a fenológiai modul, melynek 
tipikus időskálája néhány nap, hét. Két csatolási módszer 
van: az ún. aszinkron, egyensúlyi csatolás és az integrált, 
szinkron csatolás. Az aszinkron csatolásnál a vegetáció 
területi eloszlását 0. generációs SVAT modellekkel be-
csülik. A szimuláció a vegetáció területi eloszlása kezdeti 
állapotának megadásával kezdődik. E kezdeti állapot 
alapján a GCM klímát becsül, majd e klíma alapján a 0. 
generációs SVAT-modell új vegetáció-elrendeződést. Ha 
az új vegetáció-elrendeződés nagymértékben különbözik 
az előbbitől, a számítási ciklus megismétlődik. A számí-
tási ciklusok megismétlődése mindaddig tart, míg az 
utolsó és az utolsó előtti vegetáció-elrendeződés közötti 
különbség minimálisra nem csökken, azaz el nem éri az 
egyensúlyi állapotát. A következő időtartamra vonatkozó 
szimuláció ugyanilyen, iteratív módon zajlik. Az integ-
rált, szinkron csatolásnál nem használnak 0. generációs 
SVAT-modelleket. Ebben az esetben a talaj és a vegetá-

ció modul kölcsönhat a légköri modullal. A két modul 
kölcsönhatásának időléptéke néhány perc; ezért azt 
mondjuk, hogy csatolásuk szinkron. Ezzel szemben a ve-
getáció és a talaj folyamatainak időléptéke lehet néhány 
perc, nap vagy akár év. A különböző időléptékű folyama-
tok közötti kapcsolatok szimulálására a szárazföldi fel-
színi modulon belül kerül sor. 
 
5. generációs SVAT-modellek. Az 5. generációs SVAT-
modellek az ún. földrendszer-modellek (angolul: Earth 
System Models). A földrendszer-modellek a földrend-
szer-analízis (angolul: Earth System Analysis) fiatal tu-
dományának eszközei. E tudományt az IGBP (Interna-
tional Geosphere Biosphere Programme) és az IHDP (In-
ternational Human Dimensions Programme) projektek 
keretében művelik; a cél: az ökoszféra és az antropo-
szféra közötti visszacsatolások és szinergizmusok meg-
ismerése, elemzése az ember és a természeti környezete 
közötti harmónikus kapcsolat megteremtéséért. 
E modellek markánsan különböznek a 4. generációs mo-
dellektől az emberi tényezőnek és a tűz jelenségének 
számításba vétele miatt (1. táblázat). Az emberi tényező 
explicit módon történő modellezésének eszközei ma még 
hiányosak. Egyértelmű, hogy a természet folyamatainak 
szimulálási módszertana − a megmaradási törvényeken 
nyugvó, termodinamikai alapú megközelítés − az embe-
riség esetében nem alkalmazható. Az emberiség esetében 
a sztochasztikus módszerek használata tűnik kézenfek-
vőnek (Zurek, 1998). A mai földrendszer-modellekben az 
ökoszisztéma szimulálásán van a hangsúly (Claussen, 
2009). Ennek megfelelően az emberiség időben változó 
határfeltételként szerepel: a földhasználattal módosuló 
felszínborítási típusok időbeli változásaként. Pongratz et 
al. (2009) eredményei alapján ez a hatás egyértelműen 
észrevehető, sőt jelentős. Kínában a mongol invázió ide-
jében Dzsingisz kán Észak-Kínát az 1200-as évek elején 
hódította meg. Unokája, Kubilaj kán (1260−1294) egész 
Kínát uralma alá vetette. Ekkor a CO2 regionális kibocsá-
tása jelentősen csökkent (Pongratz et al., 2009), ami a 
mezőgazdasági területek vad területekké történő átalaku-
lásának következménye. Az éghajlat és a tűz kölcsönha-
tásának modellezése egy viszonylag új és sok vonatkozá-
sában ismeretlen terület (Bowman et al., 2009). A tüzek 
éghajlatilag determináltak. Ugyanakkor hatnak is az ég-
hajlatra a felszíni borítás és a levegő összetételének meg-
változtatásán keresztül. E kölcsönhatást mindinkább fo-
lyamat-orientált modellekkel (Kloster, 2010) jellemzik. 
Összetettségük alapján a földrendszer-modellek három 
fajtáját különböztethetjük meg. A legegyszerűbbek az ún. 
mechanisztikus, ok-okozati összefüggéseken alapuló 
modellek. E modellekben az emberi tényező és a tűz je-
lenségének jellemzése értelemszerűen hiányzik. Ilyen 
Watson and Lovelock (1983) „Százszorszép bolygó” mo-
dellje, amely egyszerűsége ellenére a vegetáció környe-
zetstabilizáló hatását is reprodukálta. A következő mo-
dellcsoportot a mechanisztikus modelleknél összetettebb, 
de a DGVM−GCM modellrendszernél jelentősen egysze-
rűbb modellek alkotják. Ezek az ún. EMIC-modellek 
(Earth System Models of Intermediate Complexity). E 
modellek a földrendszer-analízis tudományában mindin-
kább használatosak. Ilyen pl. az ismert CLIMBER-2 
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(Petoukhov et al., 2000) modell is. A legösszetettebb 
modellek a földhasználat és a tűz hatását is számításba 
vevő DGVM−GCM modellrendszerek. Az ilyen típusú 
modelleket mindössze néhány műhelyben fejlesztik, 
ilyen pl. az NCEP/NCAR (National Centers for Envi-
ronmental Prediction/National Center for Atmospheric 
Research) CLM-CN (Community Land Model with Car-
bon and Nitrogen cycle) rendszermodellje (Kloster et al., 
2010). E legösszetettebb modellekben a talaj és a vegetá-
ció leírása megegyezik a DGVM−GCM modellekben ta-
lálható leírással (Wang, 2002). 
 
Befejezés. A felszín időjárás- és éghajlat-alakító szerepe 
vitathatatlan. A Föld időjárását és klímáját alakító globális 
cirkulációs rendszerek tulajdonságait leginkább a Föld 
gyors forgása és légkörének sekélysége határozza meg 
(Jánosi és Tél, 2012). A felszín az inhomogenitásaival 
(mikroskála) és heterogenitásaival (mezoskála és globális 
skála) járul hozzá az időjárás és az éghajlat nagymértékű 
változatosságához, időtlenségéhez. Ezen első felismerés a 
zseniális numerikus prognosztizőr, Charney (1975) nevé-
hez fűződik. Azóta a SVAT-modellezés tudománya elké-
pesztő gyorsasággal fejlődött. A tudomány azt is felismer-
te, hogy a biofizikai mechanizmusok mellett a biokémiai 
mechanizmusok is (Bonan, 2002) fontosak. Itt jegyezzük 
meg azt, hogy Charney nem tett különbséget e két mecha-
nizmus között. Az éghajlatváltozás folyamata csak mind-
két mechanizmus számításba vételével érthető meg. 
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