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Szaharai eredetű porviharok a Földközitenger térségében
VARGA GYÖRGY1

Absztrakt
Földünk legnagyobb porforrásterülete a Szahara, melynek térségéből évente több
százmillió tonna ásványi por kerül a légtérbe. Ez a finomszemcsés anyag
gyakran a Földközitenger felett figyelhető meg különböző méretű porcsóvák
formájában. Jelen munka célja a műholdas mérési adatok alapján azonosított
kisebb lehordási területek és a Földközitenger több régiójának porviharos
idősora, jellemző szezonális eloszlása közti kapcsolatok elemzése. A
vizsgálatokhoz a NASA TOMS Aeroszol Indexének napi adatmátrixaiból
származtatott térképek és adatsorok, HessBrzowskyféle makroszinoptikus
helyzetek idősorai, illetve a NOAA HYSPLIT modellel készült trajektória
számítások kerültek felhasználásra.
Bevezetés
Földünk légkörének meghatározó komponensei az aeroszol részecskék, melyek
bonyolult visszacsatolási mechanizmusokon keresztül aktív szerepet töltenek be
bolygónk éghajlatának alakításában (TEGEN, I. et al. 1996, MAHOWALD, N. et al.
1999, GINOUX, P. et al. 2001). Az utóbbi évek, évtizedek kutatásai rámutattak,
hogy a sivatagi, félsivatagi területekről porviharok során légkörbe juttatott évi
többmilliárd tonna ásványi szemcse jelentősége a környezeti folyamatokban
sokkal nagyobb, mint korábban gondoltuk. A Napból érkező rövidhullámú
sugárzás elnyelése, szórása és visszaverése vagy az albedó módosítása révén a
poranyag direkt hatással van a bolygónk energiaháztartására, míg a
felhőképződésben, mint kondenzációs mag, közvetetten, visszacsatolási
mechanizmusokon keresztül is befolyásolja azt (ROSENFELD, D. 2001, SASSEN,
K. 2003). Hatással van a talajképződésre, a légszennyezésre, káros és veszélyes
gombák, baktériumok, vírusok szállítására, radionuklidok terjedésére,
közlekedésre, stb. (HARRISON, S. P. et al. 2001, KOHFELD, K. E. – TEGEN, I. 2007,
PÓSFAI, M. – BUSECK, P.R. 2010, VARGA GY. 2010).
Ma már a modern távérzékelési eljárások, illetve a közvetlen felszíni és
légköri mérések segítségével egyértelműen meghatározhatók azok a
legfontosabb porforrásterületek, melyeket korábban – a sokszor anekdotikus
jellegű – útleírásokból sejthettünk. Számos nyitott kérdéssel állunk még szemben
a porviharokat és jelentőségüket illetően, azonban az egyértelműnek látszik,
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hogy Földünk legfontosabb lehordási régiója a Szahara. A forrásterületekről a
több kilométeres magasságba is feljutó ásványi szemcsék a globális
szélrendszerek segítségével több tízezer kilométer távolságra elrepülhetnek.
Szaharai por gyakran hullik a Karibtérségben és DélAmerikában, északi
irányban Európaszerte figyeltek már meg afrikai ásványi anyagokat, beleértve
ebbe a Britszigeteket és Skandináviát is (PYE, K. 1987, GOUDIE, A. S. –
MIDDLETON, N. J. 2006). A Kárpátmedencében tapasztalt, szaharai eredetű
porhullásokról BORBÉLYKISS, I. et al. (2004), NAGY A. (2009) és SZOBOSZLAI, Z.
et al. (2009) számoltak be.
Célkitűzés
A kutatás elsődleges célja egy olyan adatbázis felépítése volt, melynek
segítségével a porviharok vizsgálata kvantitatív alapokra helyezhető. A
tetszőlegesen kiválasztott vizsgálandó terület – jelen esetben a Földközitenger
térsége – napi, havi és éves idősorai; a szezonalítás különböző felbontású
diagramjai; továbbá a légköri por átlagtérképei révén pontosabban
megismerhetjük a porviharok tér és időbeli gyakoriságát, változását. Az
idősorokhoz hozzárendelt napi szinoptikus meteorológiai helyzetek, valamint a
havi és éves átlagértékekhez társított nagyskálájú légköri oszcillációs jelenségek
elemzésével a porviharos események időjárási, éghajlati hátterét elemezhetjük.
Módszerek
A légköri por környezeti jelentőségének felismerése révén kialakított specifikus
meteorológiai mérőhálózatok terjedése és a műholdas mérések adatsorainak
elegendő hosszúsága és hozzáférhetősége, valamint a folyamatosan fejlődő
számítógépes adatelemzési technikáknak köszönhetően a jelenkori porviharok
legfontosabb lehordási területeit, szezonális vagy többévente jelentkező
intenzitási változásait egyre pontosabban ismerjük.
A leghosszabb mérési sorozattal és kellően részletes tér és időbeli
felbontással az elérhető adatbázisok közül a NASA Total Ozone Maping
Spectrometer (TOMS) aeroszol adatai rendelkeznek (HERMAN, J. R. et al. 1997,
TORRES, O. et al. 1998). Az 1978 novemberétől kezdődő adatsorok az északi és a
déli szélesség 70. szélességi foka közötti területekről tartalmaznak napi
gyakoriságú adatokat 1°os horizontális felbontással. Az Aeroszol Index (AI)
értékét a légköri szemcsék felületén történt Mie és Rayleighszórás és elnyelés,
valamint a tiszta légköri Rayleighszórás értékének a hányadosa adja meg:

ahol
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és

rendre a 360 nmes sugárzás mért és a Rayleighlégkörre

számított értéke (HERMAN, J. R. et al. 1997).
Mivel az évek során több műhold (Nimbus7, EarthProbe, Aura/OMI)
fedélzetén lévő műszerek szolgáltatták az adatokat, ezért a különböző mérési
intervallumok nyers adatai korrigálás után vethetők csupán össze. A
számításokhoz csak a műszermeghibásodástól és kalibrációs problémáktól
(KISS, P. et al. 2007) mentes időszakok, illetve a teljes évek kerültek fel
használásra. További mátrixműveletek elvégzése miatt szükséges volt
négyévente a szökőnapok elhagyása is. Ennek következtében az alábbi
időintervallumok adatai lettek felhasználva (1. táblázat):
1. táblázat. A számításokhoz kiválasztott NASA TOMS Aeroszol Index adatmátrixok (forrás:
http://jwocky.gsfc.nasa.gov/aerosols/aerosols_v8.html).

A napi adatmátrixok feldolgozására algoritmust fejlesztettem, melyet a
MATLAB programrendszer R2007b (7.5) verzióján futtattam. A 23 év 365
napjának 8395 mérési adatából kialakított 23×365ös mátrix alapján globális és
kiválasztott régiókra jellemző átlagtérképeket, napi, havi és éves felbontású
idősorokat, valamint szezonális eloszlási diagramokat szerkesztettem (1. ábra). A
tetszőlegesen kiválasztott területeken eltérő a porviharok gyakorisága és
intenzitása, ezért a pontosabb összehasonlíthatóság érdekében az adatbázisba a
területenként standardizált indexszel számoltam.
A standardizált aeroszol indexek átlagostól szignifikánsan eltérő
értékeivel jellemezhető napok kerültek porviharos napként az adatbázisba,
melyekhez tartozó szinoptikus meteorológiai helyzetet az NCEP/NCAR 40 éves
reanalízis adatbázisa (KALNAY, E. et al. 1996) alapján azonosítottam és az átlagos
geopotenciálszintek abszolút topográfia (AT) térképeit a NOAA Earth System
Research Laboratory szoftverével készítettem.
A távkapcsolati elemzésekhez a jellemző nagyskálájú légköri oszcillációs
jelenségek közül az ÉszakAtlanti Oszcilláció (NAO) és az El Niño Déli
Oszcilláció (ENSO) havi és éves adatai kerültek az adatbázisba (forrás:
http://www.noaa.gov).
A Földközitenger térségében kialakuló porviharok forrásterületének
meghatározásához, illetve a terjedési pályák elemzéséhez a NOAA Air
Resources
Laboratory
HYSPLITmodelljét
használtam
(forrás:
http://www.arl.noaa.gov/HYSPLIT_info.php).
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1. ábra. A NASA TOMS Aeroszol Indexének napi adatsoraiból és meteorológiai adatokból
felépülő adatbázis és térképsorozatok sematikus bemutatása (saját szerk.)

Eredmények
A globális aeroszol térképen jól látszik, hogy Földünk légköri poremissziójának
nagy része jól elkülöníthető, viszonylag kis területű körzetekből származik. Az
északafrikai legfőbb lehordási területek többsége a környezetüknél
alacsonyabban fekvő, geomorfológiai értelemben vett depressziókban található.
Területüket a pleisztocén pluviális időszakaiban átmenetileg víz borította, így
nagy mennyiségű finomszemcsés anyag halmozódhatott fel bennük. A Földközi
tenger részmedencéi szempontjából releváns északafrikai por forrásterületeket a
2. ábra mutatja.
Az átlagtérképek (napi, havi, évi) és idősorok alapján jól látható, hogy a
porviharok által légkörbe juttatott ásványi szemcsék nagymennyiségben és
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gyakran megtalálhatók a Földközitenger feletti légtömegekben. A légköri por
mennyisége azonban közel sem tekinthető állandónak, jellemzően egyegy
nagyobb porviharos esemény során emelkedik meg a porkoncentráció, továbbá
ezek az intenzív kifúvásos epizódok is jelentős szezonális eltérésekkel
jellemezhetőek (3. ábra).
Az évenkénti változásokat általában a nagytérségi éghajlati módosulások,
kilengések, aszályos periódusok szabályozzák, melyek hatása jellemzően több év
poremisszióját is befolyásolja. Az északafrikai szezonális eltérések
kialakulásában nagy szerepe van a termikus egyenlítő meridionális mozgásának
és az összeáramlási zónában létrejövő heves konvektív feláramlásoknak.

2. ábra. A Földközitenger vizsgált hat részmedencéje (M1–M6) és a legfőbb lehordási területek
(S1–S6) a SzaharaSzáhel régióban (alaptérkép forrása: www.mapsforfree.com – Hans
Braxmeier)

Az aeroszol index éves átlagainak és a porviharos események számának 23 éves
eloszlásait vizsgálva az egyes részmedencék adatai nem mutatnak jelentős
eltéréseket. Jellemzően ugyanazon években lehetett mérni a legmagasabb és a
legalacsonyabb értékeket a különböző térségekben (4. ábra).
A porviharok kialakulását, méretét és gyakoriságát, ezáltal a légkörbe
kerülő por mennyiségét éghajlati, meteorológiai, geomorfológiai, föld és
talajtani, illetve antropogén folyamatok befolyásolják (2. táblázat).
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3. ábra. ÉszakAfrika légkörének havi átlagos aeroszolterheltsége (1979–2009. közti időszak átlagos értékei) (saját szerk.)

4. ábra. A porviharos események eloszlása a vizsgálat 23 év adatai alapján (saját szerk.)
2. táblázat. A porviharok kialakulását, méretét és gyakoriságát befolyásoló legfontosabb
tényezők (forrás: VARGA GY. 2010).

Ezek a hatótényezők már viszonylag rövid intervallumot vizsgálva sem
tekinthetők állandónak; különböző időléptékű ciklicitást, változást mutatnak. Az
elmúlt években számos próbálkozás született egyegy éghajlati vagy
meteorológiai tényező (pl. csapadékviszonyok, nagyskálájú légköri oszcillációs
jelenségek anomáliái, ciklonpályák, stb.) és a porviharok gyakorisága közti
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5. ábra. A légköri ásványi por mennyiségének szezonális változása a hat vizsgált részmedence 23 éves TOMS Aeroszol Index adatsora alapján
(saját szerk.)

kapcsolat megállapítására, ám ezek egyelőre még nem jártak sikerrel. Több
tényező együttes vizsgálatára lenne szükség, hogy az eddigi adatok alapján
valamiféle törvényszerűséget találjunk e folyamatok közt.
A műholdas mérések alapján megállapítható, hogy a Földközitenger
térségében a tavaszi és a nyári hónapokban nő meg jelentősen a szaharai eredetű
por koncentrációja (5. ábra). Keletről nyugatra haladva megfigyelhető, hogy a
legjelentősebb porkifúvások időszakai egyre inkább eltolódnak a tavaszi
maximumoktól a nyáriak felé. A keleti részmedencében (M6) március végétől
július elejéig, a nyugati régiókban, júliusban és augusztusban észlelhetők a
legmagasabb aeroszolindex értékek. A Földközitenger középső térségeiben
(M4, M5) mind a keleti, mind a nyugati részmedencére jellemző porviharos
periódusok jelen vannak.

6. ábra. A Földközitenger nyugati részmedencéiben (M1; M2; M3) azonosított porviharos
események átlagos AT térképei és szélvektorai (Szerkesztette: VARGA GY. a NOAA Earth System
Research Laboratory szoftverével).
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A részmedencékben észlelt porviharos események szinoptikus helyzeteit
vizsgálva megállapítható volt, hogy a nyugati (M1; M2; M3) térségek esetében
hasonló meteorológiai feltételek közepette valósul meg a szaharai porkifúvás. A
déli, délnyugati áramlást egy az Atlantióceán északi medencéje és egy Észak
Afrika felett található magnyomású légköri képződmény, és a kettejük közé
északról lehúzódó teknő vagy ciklon kialakulása hoz létre (6. ábra), hasonlóan a
BARKAN, J. et al. 2005 által Olaszországban azonosított porviharos eseményekért
felelős meteorológiai helyzetekhez.
Az M4 és M5 jelzésű régiókban részben a Földközitenger nyugati
térségére jellemző szinoptikus helyzetek esetében azonosítottam porviharos
eseményeket, részben a keleti részmedencére (M6) jellemző, sajátos
ciklogenezis során, mikor az Atlasztól délre kialakulnak a Sharavciklonok. Ezek
az alacsony nyomású légköri képződmények ÉszakAfrika partjaitól délre
vonulnak kelet felé, és a líbiaiegyiptomi határ környékén érik el a Földközi
tengert (ALPERT, P. – ZIV, B. 1989), nagymennyiségű port hozva a szárazföld
felől (7/a. ábra). A nyár kezdetekor az Atlasztól délre fekvő alacsony nyomású
terület még fennmarad, de a Líbia felett kialakuló magasnyomású légtömeg
blokkolja a Sharavciklonok kelet felé történő mozgását. Ebben az időszakban a
heves déli, délnyugati szelek Algéria, Tunézia és Líbia nyugati részén érik el a
Földközitengert (7/b. ábra).

7. ábra. A porkifúvásokat eredményező jellemző szinoptikus helyzetek sematikus térképei
a: tavasz; b: nyár eleje (saját szerk.)

Az egyes részmedencék aeroszolindexei alapján porviharként
azonosított epizódokhoz tartozó backwardtrajektória számítások megerősítették
a fent említett terjedési pályákat (8. ábra), melyek révén adott térséghez köthető
legvalószínűbb forrásterületek is kijelölhetővé válnak. A korábbi kutatások (pl.
BARKAN, J. et al. 2005) alapján kerültek kiválasztásra a számítások során
alkalmazott szintek, melyeket a szaharai por legvalószínűbb szállítási
magasságának tartunk a térségben. (Egyegy konkrét porvihar lehordási
területének a meghatározása azonban bonyolultabb feladat, melyhez szükséges a
műholdas mérési adatokon túl műholdas felvételeket, felszíni megfigyeléseket,
ásványtani vizsgálatokat is elvégezni.)
A szaharai eredetű por mennyisége és a nagyskálájú légköri oszcillációs
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8. ábra. NOAA HYSPLIT modellel készített backwardtrajektória három, porviharként azonosított helyzet terjedési pályáinak
meghatározásához. (Szerkesztette: Varga Gy. a NOAA HYSPLIT modellel: http://www.arl.noaa.gov/HYSPLIT_info.php).

jelenségek (NAO és ENSO) között szoros korrelációt azonban nem sikerült
kimutatni. Ennek oka lehet a porkifúvásos események kialakulását befolyásoló
tényezők összetettsége, melyek közül egyeseket erősítenek, ugyanakkor
továbbiakat gyengítenek, kioltanak a különböző meteorológiai esemény
együttesek.
A NAO értéke az Izlandiminimum és az Azorimaximum légnyomás
különbségének átlagostól mért eltéréséből származtatható, és visszamenőleg az
1770es évekig ismerjük. Hatással van a ciklonális pályák kialakulására, így
Európa és ÉszakAfrika csapadékösszegeire, ariditására; következésképpen a
porviharok gyakoriságára, méretére.
A NAO pozitív fázisaiban a ciklonok útvonalai, a magas azori légnyomásértékek
következtében északabbra tolódnak, száraz periódust idézve elő a
Mediterráneumban (MOULIN, C. et al. 1997).
Az ENSO hatásai távoli területek klímájának alakulására a tengeráramlási és
légkördinamikai folyamatok bonyolultsága miatt nem ilyen egyértelmű. A
szaharaieredetű légköri por barbadosi megfigyelései alapján PROSPERO, J. M. −
NEES, R. T. (1986), míg a Száhelövezet csapadékösszegeit vizsgálva JANICOT, S.
et al. (1996) találtak kapcsolatot az El Niño eseményekkel, melyek tehát a
forrásterületek porkibocsátást befolyásolják. Az ENSO pozitív fázisaival
jellemezhető éveket követő 1–2 évben az esetek többségében magasabb volt
ugyan az észlelt események száma, azonban a porkifúvások gyakoriságát inkább
a szinoptikus helyzetek határozzák meg, mintsem a forrásterületek intenzitása.
Összegzés
A Szahara felől érkező délies légmozgások hatalmas mennyiségű ásványi port
szállítanak a Földközitenger térségébe. A porkitörések a műholdas mérési
adatsorok alapján jól azonosíthatók a mai modern számítógépes matematikai
statisztikai feldolgozásnak köszönhetően. Az elemzések során számszerűsíthetők
a különböző időléptékű változások, felismerhetővé válnak a különböző térségek
szezonális különbségei, meghatározhatóak a legfontosabb lehordási régiók,
továbbá a porviharokat kialakító időjárási helyzetek. A jelenkori folyamatok
adatai révén a múltbéli események rekonstruálása egyre pontosabbá válik, és a
jövőre vonatkozó előrejelzéseink hibahatárai lecsökkennek.
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