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ADATOK
Munkánkhoz az EURO-CORDEX program (Jacob et al., 2014) keretében elérhető 0,11° horizontális felbontású

modelleredmények közül kiválasztott öt regionális klímamodell nyers és hibakorrigált napi adatsorait használtuk fel négy

változóra (középhőmérséklet, minimum- és maximumhőmérséklet, csapadékösszeg), az 1976–2005 időszakra. Az RCM

szimulációk a pesszimista, RCP8.5 éghajlati forgatókönyv (Moss et al., 2010) feltételezése mellett készültek. A hibakorrekció az

eloszlás alapú skálázás módszerével történt (Yang et al., 2010) a MESAN (Mesoscale Analysis) reanalízis adatbázis

(Häggmark et al., 2000) felhasználásával. A validációhoz az odp.met.hu oldalon elérhető homogenizált, interpolált HuClim

mérési adatbázist használtuk referenciaként.
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EREDMÉNYEK

TOVÁBBI TERVEK
A kutatás következő lépéseként elvégezzük a nyers modellszimulációk hibakorrigálását egy

nemzetközileg elismert korrekciós eljárással, a HuClim adatbázis felhasználásával – aminek

jelentősége abban rejlik, hogy ez a jelenleg elérhető legpontosabb, méréseken alapuló adatbázis

Magyarországra vonatkozóan, melynek felhasználásával még nem készült hozzáférhető hibakorrigált

adatsor. Az eljárás végeztével összehasonlítjuk a letöltött hibakorrigált szimulációkat az általunk

létrehozott adatbázissal.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A felhasznált regionális klímamodell-szimulációkat a CORDEX

program keretében állították elő, melyeket a https://esgf-data.dkrz.de/

oldalról töltöttünk le. Köszönettel tartozunk az Országos Meteorológiai

Szolgálatnak a szabadon hozzáférhető HuClim adatbázisért

(odp.met.hu).
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• A nyers szimulációk a nyári napok

(SU; Tmax > 25 °C) éves számát

alulbecsülték. A modellek közötti

változékonyság a fagyos napok

(FD; Tmin < 0 °C) és a téli napok

(ID; Tmax < 0 °C) esetén adódott

a legnagyobbnak.

• A hibakorrigált eredmények

alapján a modellek a nyári

napokat közelítették a

legpontosabban (± 0,2-3,2 nap),

míg a fagyos napok számát 4-10

nappal alábecsülték.

• A trópusi éjszakák (TR;

Tmin > 20 °C) esetében mind a

nyers, mind a hibakorrigált

szimulációkra 1,8-5,2 napos

felülbecslés jellemző.

Az ábrákon a piros vonal a

megfigyeléseket jelöli.

Éghajlati indexek átlagos éves gyakorisága a regionális klímamodellek 

alapján az 1976-2005 közötti időszakban Magyarországon (területi átlag)
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A vizsgálathoz felhasznált regionális klímamodellek 30 éves átlagos havi közép-, 

minimum- és maximumhőmérsékletre vonatkozó szimulációinak a HuClim

adatbázissal történő összehasonlítása

A nyers szimulációk kisebb korrelációval és nagyobb

átlagos négyzetes hibával rendelkeznek – ezen

értékek alapján az RCA4 bizonyult a leggyengébb

eredményt mutató modellnek. A kiszámított

statisztika alapján a vizsgált RCM-ek hibakorrigált

szimulációi közül összességében a REMO2009

közelítette a legpontosabban a referencia

adatbázist.

Öt regionális klímamodell szimulációja alapján számolt átlagos évszakos 

csapadékösszeg eltérése a HuClim adatokhoz képest az 1976–2005 közötti időszakban, 

százalékban kifejezve
nyers hibakorrigált
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• A nyers szimulációk főként az Északi-középhegység és a Kisalföld térségében 40-110%-

kal felülbecslik a csapadékot; ez a legnagyobb mértékben a téli évszakra jellemző. A

regionális klímamodellek közül az RCA4 és a HIRHAM5 esetén fordult elő a legnagyobb

felülbecslés a mérésekhez képest. Kivételt jelent a nyári évszak, amikor az ország

nagyrészén – főként az alacsonyabb térszíneken – 30-40%-os alulbecslés figyelhető meg.

• A hibakorrigált eredményeket tekintve a hegyvidékeken továbbra is jellemző a felülbecslés,

ami a nyers adatokhoz képest már csak gyengébb, 20-30%-os. Ezzel szemben az Alföld

északi részén és a Dunántúlon 20-30%-kal kevesebb csapadékot szimulálnak a modellek a

mérésekhez viszonyítva.


