
VÍZFOLYÁS  SZAKASZOK – MIKROKLÍMA  SZAKASZOK

LOKSA GÁBOR

Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
2003 Gödöllõ Páter Károly út 1.

loksa.gabor@kti.szie.hu

Kulcsszavak. mikroklimatológia, felszínhatás, árnyékhatás, anyag- és energiaforgalom, vízfolyás szakaszok

Összefoglalás: A vízfolyások esetében különbözõ szakaszokat szokás megkülönböztetni. Ennek alapján a
munka egy példán keresztül elemzi az egyes szakaszok mikroklíma vonatkozásait és ezen vonatkozások rend-
szerbe szedésével az egyes szakaszokhoz tartozó mikroklímatikus szakaszok rendszerere állítható fel. A külön-
bözõ vízfolyás szakaszok értelmezése és megkülönböztetése céljából elengedhetetlen az adott szakaszhoz
tartozó légkörfizikai állapot ismerete és felhasználása. 

Bevezetés

A vízfolyások vízgyûjtõ területe esetében alapvetõ ismérv a szakaszjelleg, mind dom-
borzati, mind hidrológiai, mind pedig hidraulikai értelemben. A szakaszoltság az elõbb
említettek közvetlen következményeképpen is, meg önmagában is fennáll a vizsgált tér-
ség levegõje fizikai vonatkozásait tekintve. Ezek a klimatikus vonatkozások a mikro-klíma
tárgykörébe tartoznak. Természetesen ezen szakaszok mikroklímái a víztér és az azt
szegélyezõ területek anyagi, alaki, és borítottsági viszonyai mellett függnek az egész
vízgyûjtõt magában foglaló nagyobb térség klímájától is, vagyis a terület (legtöbb eset-
ben a hegy-, és dombvidék szabdaltságából adódó) mezo- és makroklímától. Felvetõdik
a kérdés, hogy a korábbiakban már említett szakaszoltság mellé miért szükséges még
egy újabb struktúra felállítása. Arról van szó, hogy a vizsgált terület kezelése és haszno-
sítása szempontjából a víztér és az azt szegélyezõ terület klímára gyakorolt hatásai pon-
tosan a szakaszjelleg eltérései okán hoznak létre és tartanak fenn légkörfizikai különbö-
zõségeket, amelyek figyelmen kívül hagyása a terület állapota, fejlõdése, természeti ér-
tékei megõrzése szempontjából súlyos hiba. Jelen munka pontosan ezen „jelentéktelen
elhanyagolásnak” tekintett szemléleti probléma okán szeretne egy példát bemutatva a
megfelelõ szempontokat értelmezve és rendszerbe szedve. A terület kezelése során a
különbözõ élõhely rekonstrukciós, konzervációs, továbbá vízfolyás revitalizációs, stb.
programok esetében megkerülhetetlen  a klimatikus helyzetek differenciált értelmezése.
A terület hasznosítása során is átgondolandóak a klimatikus kérdések akár a tervezett
tevékenységek eredményessége, akár a megvalósítandó beruházások állaga, idõtállósága
érdekében. 

A vázolt mikroklíma elemzést a Börzsöny hegység egyik kis vízfolyása, a Morgó-patak
esetében mutatjuk be, amely elemzés a konkrét földrajzi helyhez kötõdésen túl tám-
pontot adhat más vízfolyások ilyen értelmû megközelítéseihez. A klimatikus kérdések tár-
gyalásakor sokszor úgy tûnik, hogy pusztán csak a levegõrõl, annak fizikai tulajdonsá-
gairól, folyamatairól van szó. A mikroklíma vizsgálatok bizonyítják a leg szembetû-
nõbben azt az amúgy alapvetõ tényt, hogy a felszín és a felette lévõ levegõ állapota között
szoros kölcsönkapcsolat van, amely azt jelenti, hogy a levegõben lezajló folyamatok
okai jelentõs részét a felszín állapotában és viszont kell keresnünk.
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Anyag és módszer

Egy terület mikroklímája megítélése esetében az azt kialakító tényezõket kell áttekin-
teni, amelyek általánosan nézve:
• a mikroklíma terében lévõ felszín,
• a mikroklíma terét határoló felületek,
• a mikroklíma terében lezajló energiaforgalmi folyamatok,
• a mikroklíma terét magában foglaló nagyobb térség klímája.

Esetünkben egy kis vízfolyásról lévén szó, a víz szerepét, az azzal összefüggésben a
területen lévõ növényzet és az azt kísérõ domborzati viszonyokat kell megvizsgálnunk
(SZÁSZ 1988, SZÁSZ és TÕKEI 1997).

A mikroklíma terében lévõ felszín tekintetében a patakmeder és annak környéke
érdekes. A patakban lévõ víz mennyisége, a patakmeder anyaga és a vízfelület nagysága
játszik szerepet a víztér hõfizikai hatásainak megítélésekor. A felszínt jelen esetben a víz
és a vízfenék jelenti, ahol a napsugárzás energiájának elnyelésében a víz, továbbá az
anyagától és érdessége mértékétõl függõ vízfenék, míg az elnyelt energia tározásában a
víz tömege függvényében veendõ figyelembe.

A mikroklíma terét határoló felületek tekintetében a patakmedret szegélyezõ
növényzet és domborzat érdekes. Ezek határozzák meg azt a mechanizmust, hogy a
mikroklíma tere és az azt magában foglaló nagyobb térség között milyen mértékû anyag-
és energiaforgalmi folyamatok játszódhatnak le. A határoló felületek tehát a felszín meg-
határozta mikroklíma stabilitása szempontjából döntõek.

A mikroklíma terében lezajló energiaforgalmi folyamatok tekintetében elsõ-
sorban a víztérben lezajló energia-felszabadító és energiaelnyelõ folyamatok érdekesek.
Minden olyan folyamat, amely termikus, biotikus vagy antropogén eredetû és növeli,
illetve csökkenti a víztér hõenergiáját, számba veendõ körülmény.

A mikroklíma terét magában foglaló nagyobb térség klímája a már említett hatá-
roló felületeken megjelenõ anyag- és energiaforgalmi folyamatok lehetséges jellege
miatt érdekes. Az említett jelenségek földrajzi szélességek szerint, természeti tájtípuson-
ként, de még ugyanazon tájtípuson belül, annak jellege függvényében is erõsen változ-
nak (SZÚRÓCZKI és TÕKEI 1988).

Eredmények

Mikroklíma-kategóriák a Morgó-patak esetében (1. ábra).

Hegyvidéki felsõ (szurdok) szakasz 

A patak ezen szakaszán a teret sziklafalak szegélyezik, amelyek sugárzáskorlátozást
jelentenek a víztér vonatkozásában. Ez a korlátozottság a szurdok égtáji irányítottsága
szerint alakul, de mindenféleképpen idõben erõsen korlátozott közvetlen napsugárzás éri
el a vízteret. A sziklafalak ugyanakkor jó sugárzáselnyelõk és hõtározók, a szûk völgy
tere hõmérsékleti helyzete alakulásában meghatározó szerepet játszanak. A szurdok ég-
táji irányítottságától függõen (vagyis hogy a szurdok helyzete miként viszonyul a 
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1. ábra A Morgó-patak vízgyûjtõ területe a Börzsöny hegységben
(1. Hegyvidéki felsõ (szurdok) szakasz, 2. Hegyvidéki alsó (völgyi) szakasz, 

3. Síkvidéki szakasz, 4. Települési szakasz)

szurdokot magában foglaló nagyobb térségen, a hegyvidéken tapasztalható uralkodó
szélirányhoz) alakul a szurdok cirkulációs helyzete. A nagyobb részt a sziklafalak,
kisebb részt a víztér (vízhozama függvényében) irányította mikroklíma stabilitása a szur-
dokban elõforduló légáramlások erõsségétõl függ. A szurdok lejtésébõl eredõ lég-moz-
gáson kívül ha egyéb légmozgás nem bontja fel a kialakult hõmérsékleti és légned-
vességi helyzetet, akkor közvetlen napsugárzás behatolása esetén száraz, meleg – akár
szélsõségesnek is mondható – klíma, míg árnyékolt esetben a sziklafalak tárolta hõener-
gia függvényében folyamatosan hûlõ, légnedvességben gyarapodó klímával kell számol-
nunk, ahol ez az átmenet meglehetõsen gyors. A klíma „szélsõséges” voltát, vagyis a be-
sugárzás-árnyékoltság szabta szakaszosságot csak erõsíti a növényzet gyér volta, illetõ-

Vízfolyás szakaszok – mikroklíma szakaszok 383



leg hiánya. Az elõbb említettek nyári idõszakra, pontosabban magasabb napállás idõsza-
kára vonatkoznak. Télen, kis napállás idején égtáji elhelyezkedéstõl függõen akár folya-
matosan árnyékolt helyzet is lehet. Ezen helyzetben hóval borítottsággal párosulva
folyamatosan fagyos, tartósan szélsõséges klíma lesz a jellemzõ, amelyet a víztér rész-
ben vagy egészben való befagyása erõsíthet (LOKSA és KÁLLAI 2005). 

Hegyvidéki alsó (völgyi) szakasz

A patakot ezen szakaszon egy széles völgy kíséri, ahol változó vastagságú talajon válto-
zó sûrûségû erdõterület helyezkedik el. A növényzet, jelen esetben a fák képezik a sza-
kaszon belül a sugárzáskorlátozó momentumot, amely a növények fejlettségétõl függõen
a szurdok szakaszhoz képest hosszabb besugárzási idõtartamban biztosítják az energia-
ellátást. A cirkulációs viszonyok tekintetében a növényzet tompító hatású, vagyis a víz-
tér és az erdõn át szûrõdõ gyenge napsugárzás kialakította kiegyenlített hõmérsékletû,
magas relatív páratartalmú klíma stabilnak tekinthetõ. A víztér hõkiegyenlítõ szerepe a
patak ezen szakasza klímájában erõteljesen tetten érhetõ. A szakasz magas páratartalmi
helyzete fenntartásában a víztér párolgása mellett a kiterjedt és sûrû növényzet is szere-
pet játszik. A téli idõszakban, amikor a fák lombozata nem állja útját a sugárzásnak,
akkor ez a viszonylagos stabilitás a napsugárzás behatolása függvényében szakaszossá
és egy kissé, a lombos idõszakhoz képest szélsõségesebbé válik. Ilyenkor a légmozgások
is erõteljesebben vannak jelen a felszín közelében, amely folyamat viszont csökkenti a
szélsõségeket. (LOKSA és KÁLLAI 2005)

Síkvidéki szakasz

A hegyvidék közvetlen, tömbszerû részét elhagyva széles, nyílt, kislejtésû,vagy teljesen
sík térfelszínen található ez a szakasz.  Mikroklímáról kizárólag a patakot közvetlenül
szegélyezõ növénysávban, esetünkben magas bokorfüzes, cserjés, esetenként ligeterdô
területen és a víztér felett beszélhetünk. A víz mennyisége függvényében jelentkezik
ezen keskeny vonalban hõmérsékleti és légnedvességi kiegyenlítettség. A mikroklíma
nem stabil, mert a patakot körülvevõ sík területen akadály nélküli a légmozgás, így a
környezõ területekrõl származó, nappal magasabb éjjel alacsonyabb hõméssékletû, vala-
mint nappal és éjjel is egyaránt szárazabb levegõje szabad beáramlása ezt erõteljesen
gátolja. Esetünkben a patakmeder  és az azt kísérõ keskeny fás, bokros sáv mélyebben
fekszik a környezõ sík területekhez képest, amely gyenge légmozgás estén némileg
erõsítheti a patakmeder környezetében a mikroklímát. Nyáron a síkvidéken az aktív mezõ-
gazdálkodás alkalmával a termesztett növények állománya magassága függvényében az
elõbb említett légmozgások némileg korlátozottak, a vehetációs idõszakon kívül azonban
hiányzik ezen korlátozó hatás.

Települési szakasz

A patak ezen részén szinte végig nyílt, fáktól alig kísért szakaszokat találunk, ráadásul
több helyen burkolt mederben. A patak ezen szakaszán a víztér mikroklíma alakító
szerepe a legkisebb, mivel burkolt a meder, amely a víz szennyezettsége függvényében
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jelentõs hõfizikai hatást fejt ki. A terület nyíltságából adódik a jelentõs légmozgás lehe-
tõsége, a beépítettség függvényében a lég,- és hõszennyezés is szerepet játszik a víztér
mikroklímát alakító hatásának korlátozásában. Ezen szakasz esetében a patakmeder ter-
mészetközelivé tétele kedvezne a víztér mikroklíma befolyásoló hatásának erõsödésé-
nek, mindezt csak fokozná a patakmedret kísérõ bokrok, fák telepítése.

A patak egész hossza tekintetében

Valamennyi szakasz vonatkozásában a víztér mikroklímára gyakorolt hatása a vízteret
elérõ napsugárzáson kívül a víz mennyiségétõl, szennyezettségétõl (vagyis sugárzás el-
nyelõ képességétõl) és a mederfenék anyagától (homokos, köves), színétõl,  potosabban
annak hõfizikai tulajdonságaitól függenek. Az sem mindegy, hogy a víznek milyen a se-
bessége vagy éppen a meder esésbõl fakadóan hogyan változik a víz sebessége. A víz
minél lassabban mozog annál inkább képes erõteljesebb hõkiegyenlítõ szerepet játszani.
A csupasz talajfelszín mindig szélsõségesebb hõmérsékleti helyzetet kalakulását segíti
szemben a növényzettel borított, tehát árnyékolt és intenzívebb nedvességforgalommal
bíró felszínhez képest. Nem hagyható figyelmen kívül az évszakos jelleg sem, hiszen a
különbözõ évszakokban maga a napsugárzás beesési szöge is változik, továbbá a terüle-
ten lévõ növénytakaró más módon és mértékben árnyékol. Mindezek figyelembevételé-
vel válik teljessé a mikroklíma szakaszosságáról alkotható képünk.

Értékelés

A vízfolyások vízgyûjtõ területek esetében a mikroklíma is mozaikos jelleget mutat. A
mozaikosság elméleti megközelítése és értelmezése azzal lesz teljes, hogy a terület bejá-
rása során feltárt szakaszok esetében valamennyi szakaszon mikroklíma méréseket vég-
zünk, és ezen mérések eredményeit rendeljük hozzá a már korábban említett vízfolyás
szakaszokhoz. A mérés eredményessége azonban a megfelelõ mûszer és mérési program
megválasztása mellett döntõen attól függ, hogy hol választjuk ki a mérés helyeit. Az
elõbb vázolt szempontok és konkrét földrajzi helyhez kötött elemzés pontosan ezen
helykiválasztásban kíván segítséget nyújtani azzal, hogy rendszerbe szedi a felszín-lég-
kör kapcsolat alapján figyelembe veendõ momentumokat, azok jellegét és érdemi hatá-
sait. Csak az a mikroklíma mérési program eredményez a kítûzött célnak megfelelõ ada-
tokat, amely a vízgyûjtõ terület valamennyi, a klímára ható momentuma alapján való
reális helykiválasztáson alapszik. Fontos továbbá az is, hogy a méréseket mikor, milyen
gyakorisággal végezzük. Ne egy találomra kiválasztott idõben, hanem az évszakosságot
követve ideális esetben folyamatosan mérjünk, de ha ez nem lehetséges, akkor legalább
évszakonként az évszakra leginkább jellemzõ idõszakban 5–10 napon át folyamatosan
célszerû mérni. A levegõ hõmérséklete, páratartalma felszínközeli és 2 m-es magas-
ságban való mérése mellett a napsugárzás mérése is szükséges. Az össz (globál) sugárzás
mellett a fotoszintetikusan aktív sugárzás, a felszín által visszavert (reflex), illetõleg a
felszín általi kisugárzás mérése is fontos, ezzel ugyanis a teljes sugárzási mérleg
meghatározható. Ennek a mérésnek is alapja a megfelelõ helykiválasztás a mikroklíma
terét alkotó felszínborítás függvényében (LOKSA 2004, SZÚRÓCZKI és TÕKEI 1988).
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Az EU vízkeretirányelveiben is jelentõs figyelem irányul a mikroklíma kérdéseire,
amelyekrõl csak nagyon kevés konkrét adattal rendelkezünk, ezért szükséges az ezirá-
nyú igen értékes  mérés és adatgyûjtés kellõ mélységû elvi megalapozása.
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Summary: In case of water-courses, different sections are usually distinguished. Based on it, in this study the
microclimatic changes of individual sections are analysed and system of microclimatic sections belonging to
the individual sections is established by bringing these references to one system. Knowledge and use of
atmospheric physical condition belonging to the given section is essential to interpret and to distinguish the
different water-course sections.
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