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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A víz nemcsak nélkülözhetetlen eleme az életnek, hanem a népesség fokozatos 

növekedése, valamint a mezőgazdasági és ipari termelés fejlődése miatt a víz iránti igény 

még fokozódik is. A rendelkezésre álló vízmennyiség egyik alapvető befolyásoló 

tényezője a párolgás. A párolgás (evaporáció) a víz folyékony halamazállapotból 

gőzállapotba történő átmenetét jelenti. A növényeken keresztül történő párolgás a 

transzspiráció. A növényállományról történő párolgás, ahol a talaj és a növény együttes 

párologtatása valósul meg, az evapotranszspiráció. 

A különböző felszínekről történő párolgás intenzitását a meteorológiai viszonyok és a 

párologtató felszínek adottságai befolyásolják. Ha meg tudunk határozni egy olyan 

felszínt, amely különböző meteorológiai viszonyok között is azonos marad, akkor egy 

adott helyen az e felszínre meghatározott összefüggés, kizárólag a légköri viszonyok 

párolgásra gyakorolt hatását mutatja. Ezt a célt szolgálja a hipotetikus referencia felszín, 

amelyre vonatkozóan a légkör párologtató képessége a fizikailag megalapozott Penman-

Monteith formulával számítható. 

A formulával kapott értékeket az adott helyen elhelyezett, a párolgást közvetlenül vagy 

közvetve mérő műszerek adataival össze kell hasonlítani. Ezt az eljárást nevezik 

validációnak vagy verifikációnak. E folyamat során a párolgásszámítás céljára 

kidolgozott formulával kapott értékek és a mért értékek közötti kapcsolat szorosságát és 

az értékek közötti eltérések nagyságát, a hibát kell meghatározni. A számítási módszer 

akkor jó, ha az összefüggés szoros, a hiba pedig kicsi.  
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BEVEZETÉS 

 

A víz az élet egyik legfontosabb eleme. A növények, az állatok és az ember számára 

elengedhetetlenül szükséges a víz ahhoz, hogy életüket fenntartsák. Ezért fontos a víz a 

mezőgazdasági termelés szempontjából is. A 19. század közepétől fokozatosan növekvő 

ipari termelés számára ugyancsak szükség van vízre. Az emberiség fokozatosan növekvő 

létszáma miatt pedig a vízszükséglet is fokozatosan növekszik. Egy lehetséges 

éghajlatváltozás szintén a vízellátás befolyásolásán keresztül fejthet ki jelentős hatást az 

élelmiszertermelésre. Tehát a vízre nemcsak szükség van, hanem a víz iránti igény még 

fokozatosan növekszik is. 

Fontos feladat ezért, hogy a rendelkezésre álló vízzel takarékosan gazdálkodjunk. Így a 

mezőgazdasági vízgazdálkodásban is lényeges, hogy a növények vízfelhasználását, 

vízigényét, s az öntözővízszükségletét lehetőleg minél pontosabban meg tudjuk 

határozni.  Lényeges tehát, hogy az agro- és hidrometeorológiában olyan összefüggésekre 

alapozzuk a növényállomány párologtatásának meghatározását, amelyek a növények 

vízfogyasztását lehetőleg minél kisebb hibával határozzák meg. Teljes pontosságot a 

jelenleg rendelkezésre álló módszerek nem tudnak biztosítani. 

A növények termesztéséhez szükséges egyik legfontosabb anyag tehát a víz. A Földön 

található víz 97,5 %-a az óceánokban tárolódik, az Antarktisz és az Északi Sark hó- és 

jégmezői pedig az összes vízmennyiség mintegy 2 %-át teszik ki. A fennmaradó rész az, 

amely a földi életet támogatja. Ez a vízmennyiség az, amely az óceánok, a légkör és a 

kontinensek között cirkulál (Rosenberg et al. 1983).  

A lehulló csapadékmennyiségnek is mintegy egy harmada az, amely a folyókba kerül, 

onnan pedig az óceánokba. A talajba jutó vízmennyiségnek is egy része a gyökérzóna 

alatti rétegekbe szivárog, táplálja a talajvíz mennyiséget. A gyökérzónában fennmaradó 

rész pedig egyrészt a talajon keresztül párolog a levegőbe (evaporáció), egy másik rész 

pedig a növényeken keresztül, transzspiráció útján kerül a légkörbe.  

Amikor a víz közvetlenül a csupasz talajból párolog, azt evaporációnak nevezzük, 

amikor növényen keresztül történik a víz elpárologtatása azt pedig transzspirációnak. 
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Amikor növénnyel borított talajról párolog a víz a levegőbe, vagyis a talaj és a növény 

együttes párologtatásáról van szó, akkor evapotranszspirációról beszélünk. 

A párolgás különböző intenzitással történik, s eszerint is megkülönböztetünk párolgási 

szinteket. Ezek a potenciális párolgás és a tényleges párolgás. A párolgást akkor nevezzük 

potenciálisnak, ha a párolgáshoz szükséges víz nincsen korlátozva és így a párolgás a 

környezeti (meteorológiai) tényezőktől függ. Ezért korábban a szabad vízfelszínről 

történő párolgással tekintették egyenlőnek. Tényleges párolgásról akkor beszélünk, ha a 

víz korlátozott mennyiségben, csak egy küszöbérték alatti értékben áll rendelkezésre. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

  

Az evapotranszspiráció fogalma 

 

A szabad vízfelszínről történő párolgás és a korlátlan vízellátottságú talajokról történő 

párolgásról feltételezték, hogy az kizárólag a meteorológiai tényezők által meghatározott 

maximális mértékű párolgás, vagyis potenciális párolgás illetve növényállományok 

esetén pedig potenciális evapotranszspiráció.  

A potenciális evapotranszspiráció fogalmát Thornthwaite (1948) vezette be. Célja a 

száraz és a nedves időszakok elkülönítése volt. Ugyanis azok az időszakok, amelyben a 

csapadék mennyisége (P) meghaladja a potenciális párolgás (PE) mennyiségét (P > PE), 

nedves időszakoknak tekinthetők, azok pedig amelyekben a potenciális párolgás 

mennyisége haladja meg a lehullot csapadék mennyiségét (PE > P), száraz időszakoknak 

tekinthetők.   

A potenciális evapotranszspirációt valamilyen etalonként elfogadott kedvező 

vízellátású felszínre, referencia felszínre (vízfelszín, fűfelszín, lucerna (alfalfa) felszín) 

dolgozták ki, s erre alkalmazták a potenciális evapotranszspiráció fogalmát, ami egyúttal 

a maximális evapotranszspirációt is jelentette. Amikor azonban a termesztett növények 

evapotranszspirációjának mérése során azt tapasztalták, hogy egyes gazdasági növények 

evapotranszspirációja a teljesen kifejlett állapotban meghaladhatja az etalonra 

meghatározott potenciális evapotranszspiráció értékét, akkor nyilvánvalóvá vált e 

fogalom ellentmondásossága. Hazai mérések alapján Antal (1968) felismerve ezt az 

ellentmondást, ő a kedvező vízellátottság melletti evapotranszspirációra az optimális 
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evapotranszspiráció fogalmat használta. Nyilvánvaló az általa használt fogalom 

egyértelmű: kedvező vízellátás mellett az evapotranszspiráció optimális. 

A potenciális evapotranszspiráció fogalmának ellentmondásossága azt eredményezte, 

hogy a párolgásra gyakorolt éghajlati hatást nem egy referenciaként kiválasztott 

természetes felszínre vonatkoztatva határozták meg, mert a természetes felszínek 

tulajdonságai talajfajtánként, növényfajtánként változnak, ezért nem lehet olyan 

referenciafelszínt választani, amely a világon mindenütt azonos tulajdonságokkal 

rendelkezik. Emiatt egy hipotetikus növényfelszínt választottak referencia felszínnek, 

amelynek tulajdonságait rögzítették (Doorenbos, Pruitt 1977; Allen et al. 1998).   

A hipotetikus növényi referencia felszínt úgy határozták meg, hogy a növény 

magassága 12 cm, a rögzített felszíni ellenállása 70 s/m és az albedója 0,23. Ez 

lényegében egy kedvező vízellátottságú, azonos magasságú, kiterjedt fűfelszínnek felel 

meg, amely teljesen árnyékolja a talajt (Allen et al. 1998). 

A referencia felszínre vonatkozóan határozták meg a referencia evapotranszspirációt, 

amely kizárólag az éghajlat evapotranszspirációra gyakorolt hatását fejezi ki. A referencia 

evapotranszspiráció meghatározására több módszer elemzése után a Penman-Monteith 

módszert találták legalkalmasabbnak (Jensen et al. 1990; Allen et al. 1998). 

Amikor a talaj víztartalma csapadékhullás vagy öntözés következtében növekszik, s 

mennyisége fokozatosan közeledik a szántóföldi vízkapacitás felé, akkor a párolgás 

intenzitása is fokozatosan növekszik egy kedvező vízellátottság melletti párolgási szint 

felé. Amikor a talaj víztartalma eléri a kedvező vízellátottsági szintet jelentő 

küszöbértéket, akkor a párolgás az adott felszínnek megfelelő maximális érték lesz.   

A párolgás meghatározásának három lehetősége van: 

a) a párolgás mérése, 

b) a párolgás meghatározása empirikus módszerrel és 

c) a párolgás meghatározása kombinált módszerrel. 

 

A párolgás mérése 

 

A párolgás meghatározása talajnedvesség-méréssel. A földfelszínről történő 

meghatározás egyik egyszerű módja a csapadékmérésen és a talajnedvességmérésen 

alapuló módszer. A csapadékot a meteorológiai állomásokon rendszeresen mérik, ha ezt 
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a mérést kiegészítjük a talajnedvesség méréssel, akkor a vízháztartási egyenleg egyszerű 

formája meghatározható. 

 

 𝛥𝑤 = 𝑤𝑖 −𝑤𝑖−1 = 𝑃 + 𝐼 + 𝐶𝑅 − 𝐸 − 𝑅𝑂 − 𝐷𝑅 (1) 

 

Az (1) összefüggésben Δw a talajnedvesség változása az i-edik és az i-1-edik időszak 

között, wi a talaj nedvességtartalma az i-edik időpontban, wi-1 a talaj nedvességtartalma 

az i-1-edik időpontban, P az időszak folyamán lehullott csapadékmennyiség, I az időszak 

alatti öntözővízmennyiség, CR (capillaric rise) az időszak alatti kapilláris emelés, E 

(evaporation) az időszak alatti párolgás, RO (run off) a felszíni elfolyás és DR (drainage) 

a mélységi leszivárgás. 

Ha feltételezzük, hogy a vizsgált időszak alatt öntözés nem történt, a talajvíz olyan 

mélyen van, hogy kapilláris emeléssel nem jutott víz az adott talajzónába, nem volt sem 

felszíni elfolyás, mert a talajnak nincsen lejtése vagy barázdált, sem mélységi leszivárgás, 

amíg az adott talajréteg víztartalma nem haladja meg a vízkapacitást,  akkor az 

egyszerűsített (1) formula a párolgásszámítás céljából így írható: 

 

 𝐸 = 𝑤𝑖−1 + 𝑃 − 𝑤𝑖  (2) 

 

Ha a wi-1-edik időpontban és a wi-edik időpontban is mérjük a talaj nedvességtartalmát, 

akkor a (2) egyenlet segítségével a párolgás mennyisége (E) meghatározható. Ehhez 

szükség van arra is, hogy a talajnedvesség értékét is milliméterben határozzuk meg. A 

pontosság érdekében pedig szükséges, hogy a talajnedvesség mérését minden alkalommal 

többszörös ismétlésben végezzük. 

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a párolgás tényleges értékét közvetlenül határozzuk 

meg (Varga-Haszonits 1970). A mérés pontossága azonban erősen függ a talajnedvesség 

mérésének idő- és térbeli skálájától és a mintavétel reprezentativitásától (Rana és Katerji 

2000). 

A párolgás meghatározása különböző kádakkal történő mérések segítségével. A 

párolgásmérésére kétféle kádat szoktak használni: a földfelszín felett elhelyezett kádat és 

a talajba süllyesztett kádat. 

A-kád. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) által rendszeresített párolgásmérő kád, 

amelyet a nemzeti meteorológiai intézetek általánosan használnak. Formáját tekintve 
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120,7 cm átmérőjű, az aljától 25 cm magasságig vízzel töltött edény, amelyet a 

talajfelszínre fektetett 5-15 cm magas farúdakra helyeznek. Az edényben a víz felszíne 5-

7,5 cm-re van az edény felső szélétől, nehogy az erős szél olyan hullámzást tudjon kelteni, 

hogy a víz kifröccsenjen az edényből. Ezért nagy mennyiségű csapadék után is célszerű 

visszaállítani az eredeti vízszintet. Sok helyen az állatoktól, különösen a madaraktól 

dróthálóval védik, hogy ne tudjanak belőle inni.  

A szárazabb éghajlatú területeken, mivel a vízfelszínnek kisebb az érdessége, mint a 

növényállományok felszínének, a víz kevesebb energiát vesz fel a felette áthaladó 

levegőből, mint az érdesebb növényfelszín. Ezért az A-kádból történő párolgás ilyenkor 

alatta marad a növényállományból történő párolgásnak. Nedvesebb éghajlatú régiókban 

a növényi felszínekről az A-káddal mért értéknek mintegy 60-90 % párolog el (Rosenberg 

et al. 1983). 

Nagyon fontos az A-kád elhelyezése is. Nem szabad úgy elhelyezni, hogy a nap 

folyamán rövidebb-hosszabb ideig fák, bokrok, épületek vagy egyéb tárgyak árnyékolják. 

Óvni kell attól is, hogy a vízbe por vagy egyéb szennyező anyagok kerüljenek, amelyek 

akadályozzák a párolgást. A vízszint változását mikrométerrel mérik, ami egy napra 

elegendő pontosságnak tekinthető. A pontosság 0,1 mm-nek felel meg. 

GGI 3000 típusú kád. Hengeralakú vízzel töltött kád, amely 61,8 cm átmérőjű, 0,3 m2 

vízfelületű és középen 68,5 cm a peremen 60 cm mély bádogtartály. Kettős fala van, 

amely belül feketére van festve. A talajba süllyesztett kád pereme 7,5 cm-rel a talajfelszín 

fölé emelkedik (Stelczer 2000).  

U-kád. Ezt a kádat Ubel (1958) fejlesztette ki. Ugyancsak vízzel töltött hengeralakú, 

talajba süllyesztett kád, amelynek átmérője 1.95 m, mélysége 0,5 m, vízfelülete pedig 3 

m2 (Stelczer 2000).  

Az egyes kádak mérési adatait Tóth E. et al. (1986) hasonlították össze. Megállapították, 

hogy az egyes párolgásmérő kádak adatai napi értékben, évi menetben egyaránt eltérnek 

egymástól és mérési, valamint elhelyezési hibákat is tartalmazhatnak. Ezért használatuk 

gondos kezelést kíván. 

A párolgás meghatározása liziméteres mérések alapján. A liziméterek olyan 

párolgásmérő kádaknak, tekinthetők, amelyeket a vizsgálandó terület talajával kell 

feltölteni, ha a csupasz talaj párolgását szeretnénk mérni, ha pedig növényállomány 

párologtatását kívánjuk mérni, akkor az adott terület talajával töltött kádba még a 

vizsgálandó állomány növényeit is be kell ültetni oly módon, hogy a mérőeszköz 
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harmonikusan illeszkedjék az állományba. Az Ilyen mérőeszközöket 

evapotranszspirométereknek nevezik. 

A lizimétereket azért fejlesztették ki, hogy az evapotranszspirációt közvetlenül lehessen 

mérni. Többféle liziméter van használatban. Hazánkban az OMSz szarvasi 

mérőállomásán kompenzációs liziméterrel végezték a méréseket (Antal 1968). A 

kompenzációs liziméter lényege, hogy egy automatikus szerkezet a vízutánpótlást 

biztosítva a gyökérzónában egy megadott vízszintet tart. A Thornthwaite típusú liziméter 

2-4 m2 felületű, 0.70-1,50 m mélységű tartály, amelynek vízszintszabályozását egy 

úszóberendezés végzi, amely a kívánt vízszintet képes közel állandó szinten tartani (Antal 

1968; Stelczer 2000).   

A mérleges lizimétereket általában alkalmasnak tartják arra, hogy velük az 

evapotranszspiráció korrekt módon mérhető legyen (Aboukhaled et al. 1982). A mérleges 

lizimétereket a környező művelt talajjal és a rajta termesztett növénnyel kell betelepíteni 

és egy érzékelővel meg lehet mérni az evapotranszspiráció miatti súlyváltozását. 

Mérsékelt éghajlaton ezzel a műszerrel napi szinten 10% -nál valamivel nagyobb 

pontossággal, órás szinten pedig 10-20%-on belüli pontossággal lehet mérni az 

evapotranszspirációt (Rana és Katerji 2000).  

A liziméteres méréseknél pontatlanságot okozhat, hogy a műszer a keretén belüli terület 

párologtatását méri, de lehetséges, hogy a benne lévő növények túlnyúlnak ezen a 

területen vagy a körülötte lévő növények benyúlnak e terület fölé. Az ebből származó 

hiba elérheti a 20%-ot is. Arid és szemiarid éghajlati viszonyok között a liziméter 

talajában repedések keletkezhetnek és ezeken keresztül a mélyebb szintek közvetlenül 

párologtathatnak, emiatt a liziméter a tényleges párolgásnál magasabb párolgást fog 

mérni. Csapadékhullás esetén pedig ezeken a repedéseken keresztül jut be több víz a 

liziméter talajába, ezért a liziméter talaja nedvesebb lesz, mint a környezetében lévő talaj. 

Ekkor ismét mérési hibával kell számolni (Rana és Katerji 2000). 

A párolgás meghatározása mikrometeorológiai mérésekkel. A mikrometeorológiai 

mérések fizikai és meteorológiai törvényeken alapszanak. Ezért, ha ezeket a méréseket 

nagy pontossággal végezzük, akkor a párolgást is nagyobb pontossággal tudjuk 

meghatározni. Ezenkívül ezek a mérések nagyon kis időintervallumon (órás vagy annál 

kisebb időszakon) belül is végezhetők. Előnyükre szolgál még, hogy a műszerek és a 

műszerekkel történő mérések is kevésbé költségesek, mint a liziméterrel végzett mérések.  
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Az aerodinamikus módszer. Dalton (1766-1844) volt az első, aki 1800 táján 

összefüggést dolgozott ki a nagy vízfelületekről történő párolgás meghatározására. Ő a 

párolgás mennyiségét (E0) a párologtató felszín gőznyomása (es) és a levegő gőznyomása 

(ea) közötti gőznyomás különbség alapján egy a szélsebességtől függő empirikus szorzó 

(K) segítségével határozta meg (Rosenberg et al. 1983): 

 

 𝐸0 = 𝐾(𝑒0 − 𝑒𝑎) (3) 

 

A K értéke egy empirikusan meghatározott együttható, amely függ a szélsebességtől. 

az e0 a párologtató felszínen a gőznyomás, az ea a párologtató felszín feletti levegőben a 

gőznyomás. Ez egy viszonylag egyszerű formula, azonban a párologtató felszín 

gőznyomását nehéz meghatározni. Inkább csak nagy kiterjedésű vízfelületek esetén (pl. 

tavak) esetén teljesül az a feltétel, hogy a párologtató felszín hőmérséklete által 

meghatározott e0 érték egyenlő legyen a telítési gőznyomással, vagyis e0 = es teljesüljön 

(Rosenberg et al. 1983).    

Az energiaháztartáson alapuló módszer. A számításához a hőháztartási egyenlegből 

kell kiindulni, amelyet a következő formában írhatunk (Rosenberg et al. 1983): 

 

 𝑅𝑛 − 𝐺 − 𝐻 − 𝜆𝐸 − 𝑃ℎ −𝑀 = 0 (4) 

 

ahol Rn a sugárzási egyenleg (a rendelkezésre álló energia), G a talajba levezetett 

hőenergia, H a levegőnek átadott hőenergia, λE a párolgásra fordított energia, Ph a 

fotoszintézisre fordított energia és M egyéb folyamatokhoz (légzés, a növényekben tárolt 

hőenergia) szükséges energia.  

Mivel a többi energiamennyiséghez képest a fotoszintézisre és az egyéb folyamatokra 

fordított energia nagyságrendileg elhanyagolható a (4) összefüggés a következő formában 

írható: 

 

 𝑅𝑛 − 𝐺 − 𝐻 − 𝜆𝐸 = 0                                                                  (5) 

 

ha az (5) egyenletet átrendezzük a következő formába: 

 

 𝑅𝑛 − 𝐺 − 𝐻 = 𝜆𝐸 (6) 
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akkor az Rn, a G és a H értékek ismeretében, amelyeket kihelyezett mobil állomásokon 

mérni lehet, a λE számítható.  

Amennyiben az energiaháztartási egyenleg valamelyik tagjának a mérésére nincsen 

lehetőség, akkor azt a későbbiekben leírtak szerint kell számítani. A H értékét két szintben 

mért hőmérsékletmérésekből határozzuk meg, a következő módon: 

 

 𝐻 = 𝜌𝑎 · 𝑐𝑝 ·
𝑇2−𝑇1

𝑟𝑎
 (7) 

 

A (7) egyenletben H a levegőnek átadott hőenergia, ρa a levegő sűrűsége, cp a levegő 

állandó nyomáson vett fajhője, T2 és T1 a különböző szintekben mért léghőmérséklet és 

ra az aerodinamikus ellenállás. 

Az aerodinamikus ellenállás (ra) számítása a következő függvénnyel történhet: 

 

 -𝑟𝑎 =
𝑙𝑛(

𝑧𝑚−𝑑

𝑧𝑜𝑚
)𝑙𝑛(

𝑧ℎ−𝑑

𝑧𝑜ℎ
)

𝑘2·𝑢𝑧
 (8) 

 

ahol d = 0,67·h, zom = 0,123·h és zoh = 0,1·zom. A h a növényállomány átlagos 

magassága. 

A Bowen arány módszer. Ha az (5) egyenletet az alábbi formába rendezzük át: 

 

 𝑅𝑛 − 𝐺 = 𝜆𝐸 + 𝐻  (9) 

 

majd az egyenletet osztjuk λE-vel, akkor kapjuk, hogy 

 

 
𝑅𝑛−𝐺

𝜆𝐸
=
𝜆𝐸

𝜆𝐸
+

𝐻

𝜆𝐸
= 1 +

𝐻

𝜆𝐸
                                                            (10) 

 

Bowen 1926-ban bevezette a H/λE = β jelölést, amit Bowen aránynak nevezünk, ezt 

figyelembe véve az egyenletet a következő formában írhatjuk (Rosenberg et al. 1983): 

 

 𝜆𝐸 =
𝑅𝑛−𝐺

1+𝛽
                                                                                  (11) 
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ahol a β érték: 

 

 𝛽 =
𝐻

𝜆𝐸
=
𝑃·𝑐𝑝

𝜆·𝜖
· (
𝐾ℎ

𝐾𝑤
) ·

𝜗𝑇/𝜗𝑧

𝜗𝑒/𝜗𝑧
= 𝛾 ·

𝐾ℎ

𝐾𝑤
·
𝜗𝑇/𝜗𝑧

𝜗𝑒/𝜗𝑧
                              (12) 

 

Ezt (12) összefüggést leegyszerűsíthetjük azzal, hogy feltételezzük a Kh turbulens 

hőszállítási koefficiens egyenlő a vízgőzszállítás kicserélődési együtthatójával, azaz Kh ≈ 

Kw és feltételezzük továbbá, hogy a (ϑT/ϑz)/(ϑe/ϑz) ≈ ΔT/Δe, a ΔT = T2 – T1 és a Δe = e2 

–  e1. Tehát a β értéke: 

 

 𝛽 = 𝛾 ·
𝛥𝑇

𝛥𝑒
= 𝛾

𝑇2−𝑇1

𝑒2−𝑒1
                                                                    (13) 

 

A Bowen arány módszerrel (lásd (11) egyenlet) az evapotranszspiráció adott 

vízellátottság melletti, tényleges értéke határozható meg.  

 

A párolgás meghatározása empirikus módszerrel 

Nyilvánvaló, hogy a legpontosabb eredményeket egy adott területen az ott kidolgozott 

formulákkal kaphatjuk, hiszen ezek konstansait a helyi mérési adatok alapján határozták 

meg.  Ebben rejlik az empirikus lokális formulák jelentősége. Az empirikus formulákkal 

kapott értékek verifikálása talajnedvességi mérésekkel, mikrometeorológiai mérésekkel, 

liziméterekkel, és különböző típusú párolgásmérő kádakkal történik.  

Számos empirikus formulát dolgoztak ki a párolgás meghatározására. Közülük néhány 

gyakrabban használt emprikus párolgásszámítási módszer: Thornthwaite (1948) módszere, 

Blaney és Criddle (1950) módszere, Jensen és Haise (1963) módszere és Linacre (1977) 

módszere, amelyek ismertetésre kerültek Doorenbos és Pruitt (1977), Rosenberg et al. 

(1983) és Jensen et al (1990) munkáiban is.  

Hazánkban három, az agrometeorológiában gyakrabban használt módszert kell 

megemlíteni.  

Antal módszere. Hazánkban Antal (1968) evapotranspirációs mérések alapján dolgozott ki 

párolgásszámítási formulát, amelyet a következőképpen adott meg: 

 

ahol 

 = 

 E = 0,9(e - e ) .(1+ t )s a
0,7 4,8

                                                                (14) 
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1/273, es, ea és t pedig a telítési és tényleges páranyomás, valamint a hőmérséklet napi 

középértékei. Az E dimenziója mm/nap-1.  

Dunay-Posza-Varga-Haszonits módszere. Az A típusú kádból történő párolgás (EKÁD) 

meteorológiai adatok segítségével, lokális formulával is meghatározható (Dunay et al. 

1968;1969): 

 

 𝐸𝐾Á𝐷 = (
1−𝑟𝑛

2−𝑟𝑛
) ∙ 𝑡𝑘                                                                                                  (15) 

 

ahol EKÁD az A-kád napi párologtatása, rn a napi átlagos relatív nedvesség századokban 

kifejezett értéke, tk a napi középhőmérséklet. 

Ez lehetővé teszi, hogy ahol nem volt A típusú káddal történő párolgásmérés ott 

meteorológiai adatokból számíthatjuk az A típusú kádból történő párolgás értékét, s 

ezáltal a levegő párologtató képességére vonatkozóan hosszú idősorok is előállíthatók. 

Szász módszere. Szász (1973) párolgásszámítási formuláját a vízzel töltött 3 m-es párolgási 

kád adataira alapozta:  

 

Az 

E 

értéke mmnap-1-ban adódik. A t a napi középhőmérséklet, RN a napi átlagos relatív 

nedvesség, az f(v) pedig a szélsebesség hatását kifejező függvény. A b együttható az oázis 

hatás kifejezésére szolgál és a következőképpen adható meg: 

ahol 

a 

számláló a talaj hőkapacitását jelenti, a nevező pedig a víz hőkapacitását.  

 

  

E = [0,0095(t - 21) (1- RN ) f(v)]
2

2

3                                                        16) 





=
(c )

(c )
t

v

                                                                                                             (17) 
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A párolgás meghatározása kombinált módszerrel 

A világon legelterjedtebben használt Penman formulát szokás félempirikus formulának is 

nevezni, mivel elméleti alapokra épül, vagyis a párolgást meghatározó alapvető elemeket 

veszi figyelembe, azonban empirikus konstansokat használ együtthatókként. Elméleti 

megalapozottsága alkalmassá teszi a Föld bármely részén a párolgás számítására, empirikus 

konstansai miatt viszont az adott helyre kidolgozott lokális formulákhoz képest kevéssé 

pontos eredményeket ad.  

Amint korábban már említettük, párolgás az a folyamat, amelynek során a folyékony 

állapotban lévő víz vízgőzzé alakul és eltávozik a párologtató felszínről. A párologtató 

felszínek különbözőek lehetnek. Párolgás történhet csupasz talajfelszínről, különböző 

vízfelszínekről (tavak, folyók) és különböző növényállományokból.  

Penman (1948) volt az első, aki a párolgás számítását fizikai alapokra helyezte. A 

Penman által kidolgozott formula a szabad vízfelszínről történő párolgás 

meghatározására szolgált és két tagból állt. Az első tag a párolgás számára rendelkezésre 

álló energiát számította, mivel a párolgáshoz mindenekelőtt energia szükséges ahhoz, 

hogy a folyékony állapotban lévő víz gázállapotba kerüljön, vízgőzzé alakuljon. A 

második tag adja meg azt a gradiens erőt, amely a párologtató felszín felett felhalmozódó 

vízgőzt a felszín fölül elszállítja. Ezt az erőt a párologtató felszín telítési gőznyomása és 

a felette lévő levegő gőznyomása közötti különbség és a felszín feletti légmozgás (szél) 

biztosítja. Mivel a formula a párolgáshoz szükséges energia és a vízgőzt szállítást végző 

erő együttes figyelembevételén alapult, ezt a párolgásszámítási módszert kombinált 

módszernek is szokták nevezni. 

A Penman formulát a 20. század második felében az egész világon széleskörűen 

használták az agrometeorológia, hidrológia és a mezőgazdaság területén. 

A párolgáshoz – azaz a folyékony állapotban lévő vízmolekulák vízgőzzé alakításához 

– mindenekelőtt energiára van szükség. Ha ez rendelkezésre áll, akkor a párologtató 

felszín telítési gőznyomása és a levegő tényleges gőznyomása közötti különbség (telítési 

hiány) is befolyással van arra, hogy mennyi vízgőz molekula kerül a levegőbe. Minél 

jobban közeledik a levegő a telítettséghez, annál kevesebb vízgőz molekulát képes 

befogadni.  Végül, amikor telítetté válik a levegő, akkor amennyi vízgőz molekulát 

befogad, annyi ismét kicsapódik, s visszakerül a párologtató víztömegbe. Ha azonban a 

levegőben légáramlás (szél) van, akkor az elviszi a vízgőzt a párologtató felszín fölül és 

a párolgás folyamatos lesz. Ezért a legfontosabb párologtatást befolyásoló meteorológiai 
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tényezők: a napsugárzás energiája, a levegő párabefogadó képessége és szél. Ezeket 

tartalmazza a Penman egyenlet (Penman 1948), amelyet a specifikus konstansok miatt 

félempirikus egyenletnek is szokás nevezni. Fizikai megalapozottsága miatt ezt az 

egyenletet a meteorológiában a levegő párologtató képességét meghatározó egyenletnek 

tekintették. Egy konstans segítségével belőle meg lehetett határozni a fűfelszín 

párologtatását, és a csupasz felszín párologtatását is, feltételezve, hogy a fűfelszín 

párologtatása és csupasz talajfelszín párologtatása számára a víz nincsen korlátozva. A 

Penman formula a következő formában írható: 

 

 𝐸𝑇𝑃𝑒𝑛 =
∆𝑅𝑛+𝛾𝑓(𝑢)(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆+𝛾
            (18) 

 

ahol ETPen a formulával meghatározott párolgás, Δ a hőmérséklet-telítési gőznyomás 

egyenlet meredeksége, γ a pszichrometrikus állandó, f(u) a 2 méter magasságban 

észlelhető szél hatását kifejező függvény, az es a telítési gőznyomás, ea pedig a tényleges 

gőznyomás. 

Számszerű formában a következőképpen lehet célszerű meghatározni a Penman 

függvényt (van Oijen, Leffelaar 2008): 

 

  𝐸𝑇𝑃𝑒𝑛 =
1

𝜆
·
𝛥

𝛥+𝛾
· (𝑅𝑛 − 𝐺) +

𝛾

𝛥+𝛾
· 𝑓(𝑢2) · (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)               (19) 

 

ahol ET a párolgás mennyisége (mm) zavartalan vízellátottság mellett, Rn a sugárzási 

egyenleg, Ea a levegőben lévő telítési hány, ∆ a telítési gőznyomás hőmérséklet szerinti 

gradiense, γ a pszichrométeres konstans. Az összefüggés második formájának első tagját 

a sugárzási összetevő alkotja, a második tagot pedig a levegő párologtató képessége 

képezi. 

 

A kombinált módszer módosítása 

A Penman formula számítása a meteorológiai állomásokon mért adatokon alapszik. 

Sugárzásmérések azonban csak nagyon kevés helyen folynak, ezért a sugárzási egyenleget 

számítani szokták. A Penman formula számításánál a talaj felmelegítésére szolgáló G értéket 

nem vesszük figyelembe, mivel ez a párolgásra fordított hőmennyiséghez képest igen kicsi 

érték. Antal (1961) szerint hazánkban a sugárzási egyenlegnek hozzávetőlegesen egy 
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negyedét teszi ki. Derült napokon azonban meghaladhatja a 30%-ot is, borult napokon 

viszont 20% alá eshet. Bacsó (1959) havi adatokra vonatkozó számításai ugyancsak azt 

mutatják, hogy a talaj felmelegítésére szolgáló hőmennyiség viszonylag kis érték, a 

vegetációs periódus hónapjaiban többnyire 10% alatt marad. Ez annak a következménye, 

hogy a nappali lefelé áramló hőenergia és az éjszaka felfelé áramló hőenergia közötti 

különbség nem jelentős. Az érzékelhető számításbeli különbségek az egyes számítási 

eljárások pontatlanságából adódnak.  

A Penman formula a világon egyik legjobban elterjedt összefüggés a potenciális párolgás 

számítására. Előnye abban van, hogy elméletileg megalapozott, ezért általánosan 

használható. Így a Föld különböző területeinek párolgási viszonyai összehasonlíthatók. 

Mivel azonban empirikus konstansokat is használ (az Angström formulában, Brunt 

formulában stb.), az adott helyen kidolgozott empirikus formulákkal jobban megközelíthetők 

a valóságos viszonyok.  

A Penman formulához hasonló formulát dolgozott ki Slatyer és McIlroy (1961), csak ők a 

telítési hiány helyett a száraz és nedves hőmérsékletet alkalmazták, figyelembe vették a 

talajba levezetett hőenergiát (nappali hőforgalmat) is.  

Később van Bavel (1966) is kidolgozott egy hasonló formulát, amely csupán a telítési 

hiányt tartalmazó tag konstans értékében tér el a Penman formulától. A talajba vezetett 

hőenergiát (a nappali hőforgalmat) ő is figyelembe vette.  

Pennman-Monteith formula. Később Monteith (1965) úgy módosította a (14) 

összefüggést, hogy az egyaránt használható legyen a kedvező vízellátottság melletti és a 

tényleges párolgás számítására is. Ezt a levegő ellenállását (ra) és a növényi (sztóma) 

ellenállást (rs) reprezentáló paraméterek bevezetésével érte el: 

 

  𝜆𝐸𝑇 =
𝛥·(𝑅𝑛−𝐺)+𝜌𝑎·𝑐𝑝·(

𝑒𝑠−𝑒𝑎
𝑟𝑎

)

𝛥+𝛾·(1+
𝑟𝑠
𝑟𝑎
)

                                                           (20) 

 

Az Rn a sugárzási egyenleg, a G a talajba vezetett hőenergia, az es – ea a telítési hiány, a Δ 

a hőmérséklet-telítési gőznyomás függvény meredeksége, a γ a pszichrometrikus konstans, 

az ra az aerodinamikus ellenállás és rs pedig a felszíni ellenállás.  

A Priestley-Taylor formula. Priestley és Taylor (1972) kimutatta, hogy amennyiben 

nincsen advekció, akkor a potenciális párolgás a következő formulával adható meg: 
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  𝜆𝐸𝑇 = 1,26 ·
𝛥

𝛥+𝛾
· (𝑅𝑛 − 𝐺)                                                         (21) 

ahol a empirikus együttható, amelynek értéke 1,08 és 1,34 között ingadozik, átlagosan 

1,26-nak tekinthető. 

Az egyenlet tulajdonképpen az egyensúlyi párolgást adja meg (equilibrium 

evapotranspiration), amely a vízfelszínről elpárolgó lehetséges legkisebb vízmennyiséget 

jelenti, s csak a hőmérséklettől és a rendelkezésre álló energiamennyiségtől függ, mivel es = 

ea miatt az advektív tag nulla.  

A Priestley-Taylor formula elsősorban a nedvesebb területeken alkalmazható.  

FAO Penman-Monteith formula. A FAO által felkért szakemberekből álló bizottság a 

Penman-Monteith kombinációs formulát ajánlotta standard módszerként a referencia 

evapotranszspiráció meghatározására és javasoltak egy új eljárást a számítására.  

A referencia növényt hipotetikus növényként határozták meg, amelynek magassága 

0.12 méter, a felszíni ellenállása 70 s/m, az albedója pedig 0,23. Ez a felszín erősen 

hasonlít egy egyenletes magasságú, kiterjedt zöld fűtakaró felszínére, amely teljesen 

borítja a felszínt és kedvező vízellátottságú (Allen et al. 1998; ASCE EWRI 2005).   

Ez a FAO Penman-Monteith formula a következő formában írható (Allen et al. 1998): 

 

 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 =
0,408·𝛥·(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾·

900

𝑇+273
·𝑢2·(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

𝛥+𝛾·(1+0,34·𝑢2)
                                      (22) 

 

ahol ETref a referencia evapotranszspiráció (mm nap-1), Δ a hőmérséklet-telítési gőznyomás 

függvény meredeksége (kPa oC-1), Rn a sugárzási egyenleg (MJ m-2 nap-1), G a talajba vezetett 

hőenergia (MJ m-2 nap-1), γ a pszichrometrikus konstans (kPa oC-1), T a levegő napi 

középhőmérséklete (oC), u2 a szélsebesség 2 méteres magasságban (m s-1), es a telítési 

gőznyomás (kPa), ea a tényleges gőznyomás (kPa) és es – ea a telítési hiány (kPa).  

 

A PÁROLGÁS SZÁMÍTÁSA KORLÁTOZOTT ADATELLÁTÁS ESETÉN 

 

A Penman és a Penman-Monteith párolgási függvények számításához szükség van a 

rendelkezésre álló energia (sugárzási egyenleg), a hőmérséklet, a szélsebesség és a telítési 

hiány értékeire. Ezeket az értékeket azonban még napjainkban sem mérik a meteorológiai 

állomások mindegyikén, az időben a meteorológiai mérések kezdete felé visszafelé haladva 
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pedig valamelyik adat mérése többnyire hiányzik. Éghajlati szempontból azonban a hosszú 

idősorok elemzésére szükség van, hogy a változások tendenciáját figyelemmel kísérhessük.  

Ezért a bemutatott párolgásszámítási módszereken kívül még olyan módszerre is szükség 

van, amelynek számításához az adatok általában rendelkezésre állnak. Ilyen adatnak 

tekinthetők a hőmérsékleti adatok és a Napból érkező extraterresztriális sugárzás adatai.  

Hargraves-Samani formula. Ennek a formulának éppen abban van a jelentősége, hogy 

hőmérsékleti adatokra és az extraterresztriális sugárzás adataira épül. Így az általában 

rendelkezésre álló földrajzi szélesség, a Nap deklinációja és az óraszög adatokból a 

formulameghatározható. A Hargreaves-Samani formula így írható (Hargreaves, Samani 

1985): 

 

 𝐸𝑇𝐻𝑆 = 0,0023 · (𝑇𝑘 + 17,8)) · √(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)  · 𝑅𝑚𝑎𝑥                                        (23) 

 

ahol az ET az evapotranszspiráció (mm nap-1) Tk a középhőmérséklet (oC), Tmax a 

maximum hőmérséklet (oC), Tmin a minimum hőmérséklet (oC) és Rmax a Napból érkező 

maximális sugárzás (MJ m-2 nap-1). 

A (23) függvényt kalibrálni lehet a FAO Penman-Monteith referencia 

evapotranszspiráció meghatározására a következő formában: ETref = a + b·ETHS. Az 

összefüggés együtthatói regressziós analízissel számíthatók. 

 

A NÖVÉNYEK PÁROLOGTATÁSÁNAK SZÁMÍTÁSA 

 

A kedvező vízellátottság melletti párolgás számítása során először egy referencia 

felszínt kellett választani, mégpedig egy olyan felszínt, amely a Föld különböző éghajlatú 

területein azonos marad. Erre a célra egy hipotetikus fűfelszín választása volt a 

legalkalmasabb, amelynek tulajdonságait rögzítették, majd ezekre a viszonyokra 

meghatározták az adott éghajlati viszonyok által kiváltott párolgást. A hipotetikus 

fűfelszínre számított referencia evapotranszspiráció tehát az adott terület éghajlati 

viszonyai által kiváltott párolgást mutatja.  

Ezért, ha meg akarjuk határozni, hogy az adott területen egy növényállomány kedvező 

vízellátottság melletti párologtatása (evapotranszspirációja) milyen mértékű, akkor 

elegendő az adott növény mért evapotranszspirációját (ETc) a referencia 

evapotranszspirációhoz viszonyítani (ETref), hogy egy növényi koefficienst (kc) kapjunk: 
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𝐸𝑇𝑐

𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓
= 𝑘𝑐                                                                                  (24) 

 

amellyel a referencia evapotranszspiráció ismeretében az adott növény 

evapotranszspirációját számítani tudjuk (Allen et al. 1998): 

 

 𝐸𝑇𝑐 = 𝑘𝑐 · 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓                                                                         (25) 

 

A növényi együtthatót (kc) az egyes növényállományokra külön meg kell határozni, mert 

a növényi együttható a növényfajtánként eltérő tulajdonságokat egyesít magában. Ezek: 

a) A növényállomány sugárzásvisszaverő képessége (albedója). A különböző 

növények és alattuk lévő talaj különböző mértékben veri vissza a sugárzást, s gyakorol 

ezáltal hatást a párolgás rendelkezésére álló energia mennyiségére. 

b) A növények magassága. A növény a különböző magassági szintekben lévő 

leveleken és a száron keresztül adja le a vízgőzt a körülötte lévő levegőnek, ezért a növény 

magassága befolyással van az aerodinamikus ellenállásra (ra), amely kétszer is szerepel a 

FAO-PM egyenletben. 

c) A felszíni ellenállás (rs). Ezt az ellenállást a növény levélfelületének nagysága, 

a levelek kora és a sztómák párolgás szabályozása befolyásolja.  

d) A talajból történő párolgás.  Ez jelentős mértékben függ a talajfajtától, az 

állomány sűrűségétől, a növényzet talajt árnyékoló hatásától.  

 

A SZÁMÍTÁSI FORMULÁK VERIFIKÁLÁSA 

 

A verifikáció vagy validáció azt jelenti, hogy megvizsgáljuk milyen kapcsolat van egy 

adott jelenség meghatározásának céljára kidolgozott matematikai formulával kapott 

értékek és az adott jelenség mérése útján kapott értékek között. Nyilvánvaló, minél jobban 

megegyeznek a két adatsor adatai, annál pontosabban tudjuk számítani az adott jelenségre 

vonatkozó tényleges értékeket.   

Számos kvantitatív módszert kidolgoztak a modellek értékelésére. A legáltalánosabban 

használt módszer a modellel számított értékek és a tényleges értékek közötti lineáris 

összefüggés meghatározása.  
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A leggyakrabban használt formulák a hiba nagyságát, a relatív hibát, vagyis a tényleges 

(mért) értékek százalékában kifejezett hibát, valamint a szórást szokták megadni. 

Ezenkívül használnak külön erre a célra kidolgozott indexet is. 

 A modellek értékelésénél az első lépés rendszerint a determinációs együttható 

(r2) meghatározása, amely azt mutatja meg, hogy az adott összefüggésben szereplő 

hatótényezők, milyen mértékben határozzák meg az eredmény-változót. Az együttható 

értéke 0 és 1 között változik, s minél közelebb van az értéke 1-hez, annál szorosabb az 

összefüggés a hatótényezők és az eredmény-változó között.  

A determinációs együtthatót a következőképpen határozhatjuk meg: 

 

𝑟2 =

(

 
∑ (𝐹𝑖 − �̅�)(𝑂𝑖 − �̅�)
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝐹𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1  √∑ (𝑂𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1 )

 

2

 

 

ahol r2 a determinációs együttható (amely a korrelációs koefficiens négyzete), O a 

megfigyelt (O = observed) érték, �̅� a megfigyelt értékek átlaga, F a vizsgálni kívánt 

formulával számított érték.  

A determinációs együttható azonban azt nem mutatja, hogy az eredményváltozót milyen 

pontossággal tudjuk a vizsgáltformulával becsülni. Ezért meg kell ismernünk a becslési 

hibát is.    

A hiba átlagos nagyságát az alábbi összefüggés alapján számítjuk: 

 

𝑀𝐵𝐸 =
∑ (𝐹𝑖 − 𝑂𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

ahol MBE (Mean bias error) a tényleges hiba nagysága, n a megfigyelések száma. 

Az átlagos abszolút hiba számítása az alábbi formában lehetséges: 

 

𝑀𝐴𝐸 =
∑ |𝐹𝑖 − 𝑂𝑖|
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

ahol MAE (Mean absolute error) az abszolút hiba nagysága. 

A relatív hiba: 
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𝐴𝐸% =
∑ |𝐹𝑖 − 𝑂𝑖|
𝑛
𝑖=1

𝑂𝑖
· 100 

 

A két adatsor közötti szórás érték: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
∑(𝑂 − 𝐹)2

𝑛
 

 

ahol az RMSE (Root mean square error) a szórás értéke. 

Verifikációs mértékszám céljából dolgozták ki a modellezés hatékonyságát (Modelling 

efficiency) mutató indexet, ami azt mutatja, hogy a modellel számított értékek mért 

értékek varianciájának hányad részét magyarázzák. Az index matematikai formája a 

következő (Nash, Sutcliffe 1970): 

 

𝑀𝐸 = 1 −
∑ (𝐹𝑖 − 𝑂𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑂𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1

 

 

az ME (Modelling efficiency) a hatékonyság foka. 

Egy másik kifejlesztett verifikációs mértékszám a megegyezési index, amely a 

következő formában írható (Willmott 1981): 

 

𝐼𝐴 = 1 −
∑ (𝐹𝑖 − 𝑂𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (|𝐹𝑖 − �̅�| + |𝑂𝑖 − �̅�|)
2𝑛

𝑖=1

 

 

ahol  IA (Index of Agreement) értéke, amely a determinációs együtthatóhoz hasonlóan 0 

és 1 értékek között változik. A jó közelítésnek a kritériuma, ha az index az 1-hez minél 

közelebbi értéket vesz fel. 

Olyan esetekben, amikor hosszabb éghajlati adatsorok segítségével verifikálunk egy 

számítási formulát, akkor célszerűnek látjuk a relatív hiba meghatározásán alapuló 

kumulatív gyakoriságot alkalmazni, amellyel kimutatható, hogy a vizsgált formula 

milyen valószínűséggel tudja tartani a hibát egy adott hibahatár alatt. 

 

ÉRTÉKELÉS ÉS KÖVETKEZTETÉS 
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A víz háromféle halmazállapotban is előfordulhat, lehet szilárd, folyékony és 

gőzállapotban. A víz halmazállapota a hőmérséklettől függ. Az agrometeorológiában a 

legnagyobb figyelem arra fordítódik, amikor a víz az egyik halmazállapotból a másikba 

kerül. Különösen fontos ebből a szempontból a folyékony állapotból a gőzállapotba való 

átmenet, amelyet párolgásnak, evaporációnak nevezünk. Ahhoz, hogy a víz szilárd 

állapotból folyékony állapotba kerüljön mintegy 0,34 MJ/kg energiára van szükség. 

Ahhoz pedig, hogy folyékony állapotból gőzállapotba menjen át hozzávetőlegesen 2,45 

MJ/kg energia szükséges 20 oC hőmérséklet mellett. 

A talaj vízgazdálkodásának meghatározásához a legnagyobb vízbevételt jelentő 

csapadék ismerete mellett elengedhetetlenül fontos a legnagyobb vízveszteséget okozó 

párolgás (evaporáció), illetve a növények esetében az evapotranszspiráció 

(evaporáció+transzspiráció) ismerete is. Az evapotranszspiráció ismerete azért is 

szükséges, mert nélküle a növények vízigénye és vízhasznosítása sem határozható meg. 

Az evapotranszspiráció meghatározása nemcsak elméleti szempontból fontos, hanem 

gyakorlati szempontból is feltétlenül szükséges a már említett okok miatt. Az elméleti és 

gyakorlati fontossága mellett kiemelkedő szempont meghatározásának pontossága is, 

aminek gyakorlati fontosságát az öntözővíz mennyiségének meghatározása magyarázza. 

Ezért szükséges az evapotranszspiráció számítására szolgáló formulákkal kapott 

eredmények szántóföldi kísérletekkel történő ellenőrzése és a meghatározás hibájának az 

ismerete. 

Az evapotranszspiráció meghatározására számos formulát dolgoztak ki. Ezeknek a 

formuláknak jelentős része empirikus formula volt, jelentős részben a hőmérséklet és a 

légnedvesség figyelembe vételére alapozódtak, amelyeket azután egy adott területre 

dolgoztak ki, s amelyeket a gyakorlati eredmények bizonyos hibahatárok között 

igazoltak. Megindultak azután a törekvések arra vonatkozóan, hogy egy meghatározott 

felszínre vonatkozóan – többnyire ez a felszín a vízfelszín volt – határozzák meg a levegő 

párologtató képességét, amelyet potenciális párolgásnak neveztek. Ennek az 

elnevezésnek az volt az alapja, hogy az  közvetlen vízfelszínről történő párolgás az adott  

meteorológiai viszonyok között a maximálisan lehetséges, azaz potenciális párolgás.  

Végezetül áttértek a referencia evapotranszspiráció használatára, ahol mind a refrencia 

felszín, mind a számítási formula, mind pedig a számítási módszer rögzített, ami biztosítja 

a módszer etalonként való alkalmazását. 
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SUMMARY 

 

The water is not only a vital element of the life but also the need of this element is 

continously growing in consequence of development of the agricultural and industrial 

production. The available water amount is one of the basic factor for evaporation. 

Evaporation is a physical process by which the liquid water is transformed to gaseous 

state. Evaporation of water that has passed through the plants is called transpiration. The 

term of evapotranspiration is used to describe the combined processes of direct 

evaporation from the soil and the transpiration of plant surface. 

The rate at which different surfaces are evaporated, depends from meteorological 

conditions and from the properties of vegetated surfaces. If we are able to determine a 

surface that is staying unchanged under different meteorological conditions, then the 

evaporation from this surface indicates solely the effect of meteorological elements. Term 

of hypothetic reference surface meet this requirement, therefore, evaporative power of 

atmosphere can be calculated by the physically based Penman-Monteith formula. 

Knowing the evaporative power of the atmosphere as an index, we are able to determine 

the evaporation of any natural surface by using an empirical coefficient. 

Formulae determined for calculation of the evaporation have to be compared by using 

calculated and measured data. The comparison of the output of evaporation formula with 

the measured values of an independent experiment is referred to as validation or 

verification. The point of this process that closness of the relationship between calaculated 

and measured values is established and size of error is determined. The method is 

acceptable if the relationship is close and the error is small. 
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