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Építőmérnöki doktori iskola

Vízi és környezetmérnöki program

EVAPOTRANSZSPIRÁCIÓ SZÁMÍTÁSA A TALAJVÍZ NAPI

PERIÓDUSÚ VÁLTOZÁSA ALAPJÁN

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Készítette :
Gribovszki Zoltán

Témavezető :
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„ Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik,
és akinek bizodalma az Úr;
Mert olyanná lesz, mint a víz
mellé ültetett fa, amely a folyó felé
bocsátja gyökereit, és nem fél,
ha hőség következik, és a levele zöld marad;
és száraz esztendőkben nem retteg,
sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.”

Jeremiás 17,7-8
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1.2.1. A napi ciklusú változások fő típusai . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3. A párolgási típus részletesebb elemzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.3.1. A párolgási típus vizsgálatának történeti áttekintése . . . . . . . . . 20
1.3.2. A párolgási típussal kapcsolatos vizsgálatok értékelése . . . . . . . 37

2. A hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatási terület 38
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2.2. Alkalmazott adatgyűjtési módszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.2.1. Eszközök és módszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2.2. Adatfeldolgozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.3. Geológiai, geomorfológiai és talaj jellemzők . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
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Összefoglaló

Gribovszki Zoltán
Evapotranszspiráció számítása a talajvíz napi periódusú változása alapján

A hidrológiai jellemzőkben (pl. talajvízszint, vízhozam) észlelhető napi periódusú fluk-
tuáció kevéssé vizsgált jelenség, annak ellenére, hogy számos fontos információ forrása
lehet. A fluktuáció okai sokfélék lehetnek a fagyás-olvadás hatásai mellett, a trópusokon
naponta rendszeresen megjelenő csapadékok, a vízfolyás medrének hőmérséklet hatására je-
lentkező hidraulikus vezetőképesség változása éppúgy az ilyen periodikus változás oka lehet,
mint a vegetáció napi ciklusú vízfelvétele. Mivel az okozó hatások közül az egyik legjelentő-
sebb és legjellemzőbb a mi klímánkon a vegetáció vízfogyasztása ezért ezen típust számsze-
rűen jellemeztem és vizsgálatának történetét időrendben áttekintettem. Ezenkívül kitértem
a felszín-közeli talajvízszinttel rendelkező területeken a talajvíz napi periódusú járása és a
vízfolyások vízhozamában jelentkező napi fluktuáció alapján helyi vagy vízgyűjtő szintű ta-
lajvíz evapotranszspirációt számító eljárások rendszerezésére és kritikai értékelésére.

A vízfolyás menti zóna napi ciklusú talajvízszint változásának vizsgálata alapján egy
új módszert (a White-féle [Water Supply Paper 659-A, (1932) 1-105.] eljárás módosítsá-
val) dolgoztam ki a vegetáció csapadékmentes időszakokban jellemző, elsősorban a talajvíz-
ből táplálkozó evapotranszspirációjának számítására. Az új eljárás két egymástól függetlenül
használható változatát munkáltam ki, egy empirikust és egy hidraulikust. A hidraulikus mód-
szer egy egyszerűsített vízmérleg és a talajvízmozgás Darcy-féle megközelítése alapján szá-
mítja a talajvíz evapotranszpirációját, a talajvízszintek napi periódusú fluktuációját felhasz-
nálva. Az empirikus módszer nem igényli a Darcy-féle egyenlet használatát, így a szivárgási
tényező ismeretét sem. Az új eljárást a Sopron melletti hidegvíz-völgyi kísérleti vízgyűj-
tő 2005. évi hidro-meteorológai adatain teszteltem. A módszerek által szolgáltatott talajvíz
evapotranszspirációs értékeket (amelyek nagyon közel voltak a vizsgált felszínközeli talaj-
víztükrű területen a potenciális evapotranszspirációhoz) a Penman-Monteith-féle egyenlettel
számolt adatokkal félórás időfelbontásban, a White-féle eljárás által szolgáltatott adatokkal
pedig napi időfelbontásban hasonlítottam össze. A hidraulikus módszerre készített érzékeny-
ségvizsgálat szerint a szivárgási tényezőnek (és az Sy, fajlagos hozamnak) a pontos ismerete
fontos a modell megfelelő működéséhez.
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Summary

Zoltán Gribovszki
Estimation of riparian zone evapotranspiration from diurnal groundwater
patterns

Diurnal fluctuations of hydrological variables (e.g., shallow groundwater level or stre-
amflow rate) are relatively rarely investigated in the hydrologic literature although these
short-term fluctuations may incorporate useful information for the characterization of hydro-
ecological systems. The fluctuations can be induced by several factors like the (a) alterna-
ting processes of freezing and melting; (b) early afternoon rainfall events in the tropics;
(c) changing of the streambed hydraulic conductivity triggered by temperature variations,
and; (d) diurnal cycle of water uptake by the vegetation. In temperate climates, one of the
most important diurnal fluctuation-inducing factors is the water consumption of vegetation.
Therefore characteristics of diurnal signal is analysed and a detailed overview is provided
on the history of such re-search. Beside a systematic categorization of the relevant histori-
cal research, models that cal-culate local or catchment-scale groundwater evapotranspiration
from diurnal fluctuations of groundwater level and/or streamflow rate have been critically
reviewed.

By modifying the method by White [White, W.N., 1932. Method of estimating ground-
water supplies based on discharge by plants and evaporation from soil - results of inves-
tigation in Escalante Valley, Utah - US Geological Survey. Water Supply Paper 659-A, 1-
105] an em-pirical and a hydraulic version of a new technique were developed to calculate
evapotranspi-ration (ET) from diurnal signal of groundwater level readings in the riparian
zone. In case of hydraulic version a simplified water balance and the Darcy-equation were
used for evapotran-spiration calculation. In case of empirical method only a simplified water
balance was used therefore no need for hydraulic conductivity value. The method was tested
with 2005 hydro-meteorological data from the Hidegvíz Valley experimental catchment, lo-
cated in the Sopron Hills region at the western border of Hungary. Evapotranspiration values
of this new method were compared to the Penman-Monteith evapotranspiration values on a
half hourly scale and to White method evapotranspiration values on a daily scale. Sensitivity
analysis showed that the hydraulic version of our ET estimation technique is most sensitive
(i.e., linearly) to the laboratory- and/or slug-test derived values of the saturated hydraulic
conductivity and specific yield taken from the riparian zone.
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Bevezetés

A hidrológia egyik legfontosabb kérdése napjainkban az ökoszisztémák hidrológiai és

biológiai folyamatai közötti összefüggés feltárása.

A vízgyűjtők és a bennük lezajló folyamatok komplex hidrológiai rendszert alkotnak. A

rendszerben az állandóságot a domborzat, a geológiai és talajviszonyok, míg a változékonysá-

got az éghajlat képviseli. A víz ebben a kontextusban az integrátor, míg a növényzet a mo-

derátor, amely szabályozó szerepét főkét a párologtatáson keresztül tölti be. Természetesen

a rendszer működéséhez az energiát a nap sugárzása adja, aminek ciklusossága alapvetően

meghatározza a hidrológiai rendszer egyes elemeinek változékonyságát.

A felszínközeli talajvízszintek és a vízfolyások talajvízből táplálkozó alapvízhozama,

nemcsak a csapadékok hatására illetve évszakos szinten változik, hanem a hosszabb, csa-

padékmentes időszakok alatt is periodikus változást tapasztalhatunk ezen jellemzőkben. A

periodikus hullámzás erőssége elsősorban a meteorológiai paraméterektől és a vízgyűjtő jel-

lemzőitől függ. A periódikus hullámzás egyik leggyakoribb, általam is kiemelten vizsgált

ciklusideje a természetes rendszerekben 24 óra vagy másképpen 1 nap. Természeseten nem

szabad elfeledkezni az árapály okozta 6 és 12 órás periódusidejű hullámzásról sem. Ezen

utóbbi ciklusidejű hullámokkal azonban nem célom foglalkozni részletesen dolgozatomban.

A jelenség tanulmányozása kapcsán csak kevés közleményben veszik figyelembe azokat

a meglehetősen összetett hatásokat, amelyeknek a talaj vízkészlete ki van téve. Viszont ép-

pen a víz-talaj-növény-atmoszféra komplex összefüggésrendszer kapcsolatainak a tisztázása

lenne hivatott a talajvízállás és a lefolyás napi változását lényeges adalékokkal kiegészíteni.

Az előbb említett változás tehát, figyelembe véve a víz, anyag és energiaáramlást, a talajvíz-

járás esetében az adott szűkebb terület, a vízfolyások alapvízhozama esetében pedig egész

vízgyűjtő összegzett (integrált) válaszát mutatja.

Az értekezésben a napi peródusú változásokat a hidegvíz-völgyi kísérleti vízgyűjtő

(2. melléklet) hidro-meteorológiai adatsorain mutatom be, mivel ezen kísérleti vízgyűjtő hid-

rológiai célú adatgyűjtésében és adatainak elemzésében már 14 éve aktívan részt veszek.

A Soproni-hegységben eredő Rák-patak felső vízgyűjtőjén az 1980-as évek elejétől fo-
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kozatosan kiépített hidrológiai kutatási terület létrehozója és működtetője a Nyugat-magyar-

országi Egyetem Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézete. A lehatárolt terüle-

ten az Erdőmérnöki Kar több tanszéke is végez a hidrológiai vizsgálatokhoz szorosan, vagy

csak érintőlegesen kapcsolódó megfigyeléseket.

A hidegvíz-völgyi hidrológiai vizsgálatok fő célja, hogy a tervszerű erdőgazdálkodás

esetleges jeleit próbálja a megfigyelésekből kimutatni. A területen több nagyságrendben

folynak vizsgálatok, a néhány 100 m2 -es jellemző erdőállomány foltoktól, a 0,6−0,9 km2-

es mikro-vízgyűjtőkön keresztül, a 6−22 km2-es kisvízgyűjtő nagyságig.

Jelen értekezés célja, hogy összefoglalja és értékelje a hidrológiai jellemzők napi ciklu-

sú változásával kapcsolatos vizsgálatokat és a periodikus hullámzásból nyerhető informáci-

ókat felhasználva, a korábbi módszerek javításával, egy új módszert dolgozzon ki a növény-

állományok talajvízfogyasztásának számszerű meghatározására.



1. fejezet

Napi periódusú változás a hidrológiai
jellemzőkben

1.1. A napi periódusú változás jellemzői

A talajvízjárás és a lefolyás rövid periódusú változásának vizsgálata csapadékmentes

időszakokban kevéssé kutatott téma a világban. A következőkben rövid áttekintést adok a

témával kapcsolatos vizsgálatokról. A jelenségek vizsgálatakor kiemelt figyelmet fordítot-

tam a 24 órás periódusidejű változás elemzésére.

A talajvíz és a lefolyás időbeli változatosságában a hosszú- (többéves vagy éven belüli

változékonyság) és a rövid periódusidejű (pl. a napi periódus) változásokat különböztetjük

meg. Az éves periódusú változásnál az ökoszisztéma éves ökológiai ritmusáról beszélnek.

Míg az évszakos változások jellemzőinek vizsgálatával a különböző szakcikkek sora foglal-

kozik és a hidrológia szakkönyvekben is hosszasan taglalják ezt a jelenséget, addig a talaj-

vízjárás és az alapvízhozam rövid periódusidejű (pl. napi) lefolyásjellemzőiről irodalmat a

szakkönyvekben alig találunk.

Például Baumgartner – Liebschner (1990) csak egy rövid bekezdést szentel a kérdésnek,

ahol a jelenséget a levegőhőmérséklet változásával magyarázza. Ez a megfigyelés a Harz-

hegységbeni kísérleti terület eredményeihez kapcsolódik (Delfs et al. 1958). A "Hidrológia

alapjai" c. szakkönyv (Dyck és Peschke, 1995 forrás Pörtge (1996)) második kiadása ír le,

a szászországi Werner-patak vízgyűjtőjén észlelt, napi periódusú lefolyásváltozást. Hewlett

(1984) "Az erdészeti hidrológia alapelvei" című munkájában említi a jelenséget egy bekezdés

erejéig és okának már az evapotranszspirációt (az evaporáció [általában a szabad vízfelszín

és a fedetlen talajfelszín párolgását értjük alatta] és a transzspiráció [a növények földfelszín

11
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fölötti szerveinek gázformájú vízleadása az atmoszféra felé] folyamatainak együttes megje-

lenése) adja meg. Lee (1980) „Erdészeti hidrológia” című tankönyvében említi a talajvíz-

ben jelentkező szignált és a talajvíz evapotranszspiráció számítására alkalmas White (1932)

módszert be is mutatja, de részletesebben nem elemzi a problémát. Az evapotranszspiráció

talajvízre gyakorolt hatásának tárgyalásánál elemzi Dingman (2002) a napi rimusú talajvíz-

szintváltozást és írja le a White-féle eljárást, mint az evapotranszspiráció meghatározásnak

egy módszerét a felszínközeli talajvízű területeken (a továbbiakban felszínközeli talajvíz

alatt a felszíntől max. 5 m mélységben fekvő talajvíztükrű talajvizet értem, aminek járására

a felszíni hatások még jelentős befolyást gyakorolhatnak). A témával több munkájában fog-

lalkozott Pörtge (1996) , aki a rövid periódusú változások közül szintén a napi periódusidejű

lefolyásváltozást vizsgálta behatóbban. A hazai szakkönyvek közül V. Nagy (1965) és Juhász

(2002) említi a talajvíz napi ciklusú járását, mindketten Ubell (1960) a VITUKI kecskeméti

kísérleti telepén végzett méréseire hivatkoznak. Az ingadozást a talajhőmérséklet napon be-

lüli hullámzásához kapcsolják és okának kizárólag a talajlevegő abszolút páratartalmában, a

párolgás és kicsapódás folyamatai miatt, bekövetekző változásokat tekintik. A talajvízszin-

tekben jelentkező napi ciklusú változás megjelenését előbbi szerzők a vegetációs időszakhoz

kötik és csak a felszínközeli talajvizeknél veszik jellemzőnek. Más hazai szakkönyvekben

pl. (Kontur et al. 1993; Németh 1954; Stelczer 2000; Szesztay 1972; Zsuffa 1996-99) nem is

találtunk említést a problémáról.

A szakcikkek esetében, különösen napjaink irodalmát áttekintve más a helyzet. A közel-

múltban már egyre több cikk jelenik meg, melyek a hidrológiai jellemzőkben bekövetkező

napi ciklusú változás alapján igyekeznek magyarázni és számszerűsíteni bizonyos vízháztar-

tási jellemzőket. Erre vonatkozóan a következőkben rövid ismertetést adok.

A lefolyásban jelentkező napi periódusú ingadozás Pörtge (1996) szerint csak kisvíz-

gyűjtőkön (kb. 40 km2 nagyságig) kisvízi időszakban tapasztalható és csak a rajzoló vízmér-

cével rendelkező állomásokon mérhető értékelhető formában. A jelenség ritkábban magában

a vízfolyás medrében vizuálisan is felismerhető. Lundquist – Cayan (2002) vizsgálatai sze-

rint azonban a napi periódusú hullámzás több ezer km 2-es vízgyűjtőnagyságnál is tapasz-

talható. A napi periódusidejű hullámzás nagyobb vízgyűjtők lefolyásában való megjelenést

igazolják Troxell (1936) és Meyboom (1964) korábbi vizsgálatai is, ahol a jelenséget 40

km2-nél jóval nagyobb vízgyűjtőkön elemezték.

A tény, hogy a napi periódusú talajvízjárásnak és vízhozam változásnak, a korábbi tudo-

mányos irodalomban csak igen kevés figyelmet szenteltek, azon alapulhatott, hogy az általa

képviselt mennyiségi változás vízgazdálkodási szempontból alárendelt jelentőségűnek ítélt.

Ehhez járult még az a tényező, hogy e jelenség sokszor egyszerűen ismeretlen volt a mérést
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végző számára. Közvetlenül a mederben sokszor alig felismerhető a napi ciklusú vízszintvál-

tozás, a rajzoló nélküli vízmércéken és a régi típusú, nem megfelelő érzékenységű rajzolókon

pedig ritkán kimutatható. A kimutathatóság korlátját jelentette a hidrológiai gyakorlatban a

lefolyási adatok gyűjtésénél alkalmazott napi vagy a talajvízszintek észlelésénél használt heti

egyszeri észlelés, amellyel lehetetlen érzékelni ezeket a napi ciklusidejű változásokat.

A jelenlegi korszerű digitális adatgyűjtő eszközök robbanásszerű fejlődésével egyre

több lehetőség adódik nagy frekvenciás adatgyűjtésre, amely számos új információt szol-

gáltat a napi periódusú hullámzásról.

A napi ciklusú hullámzásból levonható információk nemcsak a vízkészletek és az azok-

ból történő vízfelhasználás pontos számszerűsítésére, az adott terület, ill. víztartó hidrológiai

jellemzőinek becslésére alkalmasak, hanem nagyon jó diagnosztikai mutatói a klímaválto-

zásnak is. A napi hullámzásból nyerhető ilyen típusú információk kiegészítői lehetnek a

pontszerű hőmérséklet és csapadékméréseknek, amelyek a felső vízgyűjtőkön sokszor rit-

kák, általában nem egy egész vízgyűjtő integrált hatását mutatják és kevésbé befolyásoltak a

vízgyűjtő biológiai jellemzői által (pl. növényállományok). Az integrátor hatás és a biológiai

jellemzőkkel való szoros kapcsolat a talajvízjárásban és alapvízhozamokban tapasztalható

napi ciklusú hullámzást a klímaváltozás komplex hatásainak igen jó indikátorává teszi.

A legtöbb esetben a felszínközeli talajvízjárásban és az alapvízhozamokban tapasztalha-

tó napi ciklusú változás fő indukáló faktorainak a napsugárzást és a hőmérsékletet tekintjük,

amelyek a napi ciklusú vízfelvételt és vízleadást szabályozzák, a csapadék, az evapotransz-

spiráció, az infiltráció és a hóolvadás, vagy egyszerűen a hőmérséklet napon belüli fagypont

alatti és fölötti változása révén. Egyes folyamatok (pl. hóolvadás) a vízfolyásokban közvet-

lenül és szinte azonnal érzékelhetőek, míg a talajvíznél kisebb a jelentőségük, ill. bizonyos

késleltetéssel jelentkeznek.

Bár a napi ciklus megjelenése lehet valamilyen vízgazdálkodási tevékenység eredménye

is, különösen kifejezett pl. a vízierőművek környezetében, jelen munka azonban elsősorban

a napi ritmusú hullámzás természetes megjelenési formáival foglalkozik. A természetes ha-

tásokra jelentkező napi fluktuáció folyamatának értelmezése segít annak megértésében is,

hogyan történik a vízkészletek utánpótlódása egy talajvíztest vagy egy vízfolyás esetében.

Sőt információt szolgáltathat arra vonatkozóan is, hogy milyen formában számíthatunk a

veszteségekre. Ezek az információk a hosszabb távú vízhozamnövekedések és csökkenések

értelmezését könnyíthetik meg és jól felhasználhatók vízgazdálkodási kérdések eldöntésében

is.
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1.2. A napi ciklusú változással kapcsolatos vizsgálatok

1.2.1. A napi ciklusú változások fő típusai

A továbbiakban tekintsük át részletesebben azokat a mechanizmusokat, amelyek befo-

lyásoljak a felszínközeli talajvízjárás és az alapvízhozam napi ciklusú változását.

Pörtge (1996) vizsgálatai során két különböző típusú napi periódusú változást különített

el a vízhozam esetében, amely csoportosítás a felszínközeli talajvízszintekre is értelmezhető.

Az egyik a téli ún. "hőmérsékleti típus" (1.1. ábra) a másik a nyári ún. "párolgási típus"

(1.2. ábra ).

1.1. ábra. A téli ún. hőmérsékleti típus menete a Sopron melletti Hidegvíz-völgy egy

részvízgyűjtőjének vízhozam-, és egy vízfolyásmenti talajvízkút vízállás idősorában a 2007. évben

A párolgási típus egy reggeli, kora délelőtti maximális és egy délutáni, esti minimális

talajvízállás és lefolyásértékkel jellemezhető. Ennél a típusnál általában világos összefüggés

mutatható ki a lefolyás és a relatív légnedvesség napi menete között, ami döntő mértékben

a besugárzástól függ. Azonban a jelenség nem közvetlenül a sugárzással és a relatív lég-

nedvességgel, hanem a sugárzás, a légnedvesség és egyéb meteorológiai paraméterek által

vezérelt evapotranszspirációval (erdővel borított területen főként a transzspirációval) hozha-

tó összefüggésbe. Az összefüggés alapja, hogy a növények a gyökerükön keresztül nyerik a

vízutánpótlásukat a talaj vízkészletéből. A hőmérsékleti típus azokon a fagyos napokon je-

lenik meg, ahol a hőmérsékleti amplitúdó 10 ◦C körüli és a maximális hőmérséklet fagypont

fölötti. A talajvízállás és a lefolyás menete ebben az esetben a levegőhőmérséklet menetével

korrelál, tehát általában egy hajnali, reggeli minimummal és egy kora délutáni maximummal

jellemezhető.
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1.2. ábra. A nyári ún. párolgási típus menete a Sopron melletti Hidegvíz-völgy egy

részvízgyűjtőjének vízhozam-, és egy vízfolyásmenti talajvízkút vízállás idősorában a 2005. évben

Lundquist – Cayan (2002) vizsgálataik során már többféle mechanizmust, többféle tí-

pust vettek alapul. Szolgáljon például erre a következő csoportosítás.

Evapotranszspiráció

A vízfolyásmenti talajvízszintekben és a vízfolyások alapvízhozamában az evapotransz-

spiráció hatására megjelenő napi hullámzás leírásával, okainak vizsgálatával többen fog-

lalkoztak (Bond et al. 2002; Boronina et al. 2005; Butler et al. 2007; Croft 1948; Lautz

2008; Loheide II. et al. 2005; Lundquist – Cayan 2002; Meyboom 1964; Pörtge 1996; Shah

et al. 2007; Troxell 1936; Tschinkel 1963) A hullám formájában megjelenő asszimetriá-

ra (erőteljes csökkenés és fokozatos emelkedés) már csak néhányan hívják fel a figyelmet

(Lundquist – Cayan 2002). Csak kevés irodalomban találunk kidolgozott módszereket a víz-

fogyasztás (evapotranszspiráció) számítására a karakterisztikus szignál alapján (Gribovszki

et al. 2008b; Loheide II. 2008; Nachabe et al. 2005; Reigner 1966; Schilling 2007; White

1932), ill. a szignál analitikus leírására (Czikowsky 2003; Czikowsky – Fitzjarrald 2004).

Érdekes anomália a talajvízjárásban jelentkező hullám késése a patakvízhozamban je-

lentkező szignálhoz képest. A késés a szélsőértékeknél jól látható az 1.2. ábrán. A jelenséget

először 2001-ben egy expedíciós méréssorozat kapcsán mértük ki a Hidegvíz-völgyben. Ké-

sőbb az vízállásregisztráló automaták adatai alapján is megvizsgáltam az anomáliát, és azt

találtam, hogy a bár a kitettség függvényében kissé változott a késés nagysága, de irányult-

ság mindig megmaradt. A késés tudományos magyarázatát később témavezetőmmel közösen

írt cikkünkben adtuk meg (Szilágyi et al. 2008). A késést, numerikus modellezéssel alátá-
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masztott eredmények alapján, a növényi vízfelvétel hatására jelentkező helyi és összegzett

(regionális) hidraulikus gradiensben jelentkező eltérések okozzák.

A további fejezetekben erről a típusról részletesen szólok, mivel elemzéseim is jórészt

a növényi vízfogyasztáshoz kötődnek.

Influens vízfolyás infiltrációs vesztesége

Ez a jelenség csak a felszíni vízfolyásoknál érzékelhető a talajvízszinteknél nincs je-

lentősége. A víz viszkozitása és a hidraulikus vezetőképesség egyaránt hőmérsékletfüggő,

így az influens (talajvízbe bepótló) vízfolyások, vagy influens vízfolyásszakaszok medren

keresztüli elszivárgásban jelentkező vízvesztesége függ a vízfolyás hőmérsékletétől (Lund-

quist – Cayan 2002). Azokon a szakaszokon ahol a vízfolyás vize bepótol a talajvízkész-

letbe, a legnagyobb vízveszteség a legnagyobb vízhőmérsékletnél következik be. A napi

fluktuáció a patak hőmérsékletében a legnagyobb, amikor (1) a patak vízhozama alacsony

és/vagy nagy a vízfelszín-vízhozam arány, illetve (2) a patak vize nagy hőforgalomnak van

kitéve a napon belüli hőmérsékleti és sugárzási fluxusok változásai következtében (Lund-

quist – Cayan 2002). A vízfolyások infiltrációs veszteségből származó, napi ciklusú vízjárá-

sa hasonló aszimmetriát mutat, mint az evapotranszspirációs típusé, hirtelen csökkenéssel és

fokozatos emelkedéssel az egyes napokon.

Az erdősült vízgyűjtőkön azonban általában olyan kicsi a napi vízhőmérséklet ingado-

zása, hogy az előbbi hatásnak nincs jelentősége. Ugyancsak nincs jelentősége a hőmérsék-

letváltozásra bekövetkező sűrűségváltozásból eredő vízszintingadozásnak (4,8 ·10−4[ mm
nap◦C ])

egy a földön reálisnak tekintett napi hőmérsékleti cikluson belül (Czikowsky – Fitzjarrald

2004).

Csapadék okozta napi periódusú hullámzás

Egyes klímákban, például a trópusokon, az egyenlítő környékén, a szisztematikusan, dél

körül, kora délután megjelenő napi csapadék árhullámokat indít el a vízfolyásokon, amely ár-

hullámok az összegyülekezéstől függően karakterisztikus napi jelleget kölcsönöznek a vízfo-

lyások vízjárásának (Wain 1994). Mivel ez a típus klímafüggő, a mérsékeltövi klímazónában

nem jellemző, erről a típusról részletesebben nem szólok.

A hóolvadás és a fagyás-olvadás okozta napi periódusú hullámzás

Ez a főként hőmérséklet által vezérelt típus azokon a területeken és időszakokban a

legjellemzőbb, ahol a téli hótakaró olvadása jelentős változásokat okoz a vízfolyások víz-
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hozamában, ill. a felszínközeli talajvízszintekben. A hóolvadás kis vízgyűjtőkön való tanul-

mányozása során egy aszimmetrikus napi ritmus megjelenése tapasztalható a vízfolyások

hozamában. A napi ritmus jellemzője az éles emelkedés és a fokozatos csökkenés (Lund-

quist – Cayan 2002). Az aszimmetria magyarázata a hóolvadás és a hólé függőleges irányú

szivárgási dinamikájában keresendő. A szivárgás a Darcy törvény alapján modellezhető, mi-

vel porózus közegről van szó. A hólé szivárgási sebessége arányos az olvadás mértékével,

így a kora délután jelentkező nagyobb mértékű olvadási hullám utoléri a korábbi, délelőtti ki-

sebbet. Az egymásra torlódó hullámok egy sokkszerű éles frontként jelennek meg a hóréteg

alján vonuló olvadt hólé vízjárásában és így a befogadó vízfolyás hidrográfjában is. A késő

délutáni, esti csökkenő olvadási fluxusok viszont egyre inkább lemaradnak egymáshoz ké-

pest, így egy graduálisan csökkenő tendenciát hoznak létre a vízjárásban (Lundquist – Cayan

2002). A folyamat numerikus modellezésének eredményei szerint a maximális vízhozam

időpontja egyre korábbra tolódik, ahogy a hóréteg vékonyodik és egyre „érettebbé” válik.

Caine (1992 forrás Lundquist – Cayan (2002)) és Jordan (1983 a,b forrás Lundquist – Cayan

(2002)) módszereket is javasolnak, amelyek segítségével a vízjárásban jelentkező napi peri-

ódusú hullám alakjának és a maximális vízhozam idejének alapján a hóréteg vastagsága és

hidraulikus vezetőképessége, főként kisvízgyűjtőkön, becsülhető.

A hóolvadás napon belüli dinamikájának hatásáról számolt be Maucha (1998) az Aggteleki-

hegység forrásainak napi periódusú hozamingadozása kapcsán. A hóolvadás indukálta ritmus

akkor jelentkezett, amikor a napon belül a hőmérséklet erősen ingadozott, valamint fagypont

alatti és fölötti értékek egyaránt megjelentek a nap során. A dél körüli hóolvadás következté-

ben kialakuló beszivárgási folyamat az éjszakai fagyok hatására, napról-napra minden éjjel

megszűnt a vizsgált időszakban.

Hómentes területeken vagy időszakokban is előidéz a fagyás-olvadás jelensége (1.3. áb-

ra) egy hasonló napi ritmust. Már Bouyoucos (1915 forrás Pörtge (1996)) följegyezte, hogy

a talajnedvesség páraalakban a meleg helyről a hidegebb és szárazabb hely felé mozog. Ez

a jól ismert termoozmózis jelensége (Kézdy 1977). A talajfelszín közelében jelentkező ta-

lajfagy hatására egy másik hatás, a kapilláris vízmozgás megindulása is tapasztalható, amint

ezt a mérnöki gyakorlat már régen ismeri (Coduto 1999). A kapillárisan utánpótlódó víz a

felszín közelében megfagyva növeli az ott kialakult jéglencsék méretét (Kézdy 1977).

A fagyás és olvadás hatására jelentkező napi ciklus a vízfolyások vízjárásában általában

élesebben jelentkezik, mint a talajvízszintekben (1.1. ábra). Ennek magyarázata a kisvízfo-

lyásoknál a medernek, ill. a meder közvetlen környezetének a talajvíztartóhoz képest kevés-

bé kiegyenlített hőmérséklete lehet. A talajvízben jelentkező ilyen típusú hullámzás pedig

általában a felszín közelében lévő talajvízszinteknél, a felszínhez közeledve egyre erősödik.
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1.3. ábra. A talajban jelentkező fagyás hidrológiai viselkedésének sematikus ábrázolása 1,

talajszemcsék; 2, talajszemcsék a körülöttük lévő vízfilmmel és a levegővel telt pórusokkal a

telítetlen zónában; 3, talajszemcsék a telített zónában a körülöttük lévő vízfilmmel és a jéggel telt

pórusokkal ; 4, egy lehetséges, még nyitott áramlási útvonal a talajszemcsék és a jéggel telt pórusok

között. (Pörtge, 1996 nyomán)

A felszínközeli talajfagy kihatása általában 1-2 m. A folyamatos állandó fagyhatásra

nem tapasztalható a napi ritmusú hullámzás csak a talajvízszint folyamatos süllyedése és

ugyanez detektálható a vízfolyások alapvízhozamában is. A süllyedés gyorsabb, mint az a

természetes kiürülésből adódna, tehát ezek az időszakok nem jók a természetes, egyéb hatá-

soktól mentes kiürülés tanulmányozására (pl. a szivárgási tényező és a porozitás becslésre,

amint erre Brutsaert – Nieber (1977) dolgoztak ki módszereket).

A periodikusan változó szívóerő és a vele kapcsolatban megjelenő napi ritmus akkor

jelentkezik, ha mind a fagypont feletti, mind az az alatti hőmérséklet egyaránt előfordul a

nap során (1.4. ábra) (Eimern 1950).

A jelenséget először Pörtge írta le részletesen 1979-ben, és magyarázta az előbbiek

szerint az okait (Pörtge 1996).

Egyéb napi periodicitást okozó hatások

A természetes folyamatok mellett az antropogén hatások is eredményezhetik a talajvíz-

állás változását a napi periódusnak megfelelő léptékben. Így hasonló jelenséget figyelt meg

Bousek (1933) a vízművek szivattyúzási teljesítményének változása következtében Magyar-
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1.4. ábra. A téli típus megjelenése a talajvízjárásban a légnyomással, a csapadékkal és a

hőmérséklettel összehasonlítva az 1931 március 7.-e és 24.-e közötti időszakban Rheinkamp-nál

(Niederrhein) (Van Eimern 1950)

országon. Napjainkhoz közelebbi példaként Morgenschweis (1995) vízkivétellel összefüggő

napi periódusváltozás vizsgálatait említhetjük meg. Hasonló jelenséget idéz elő a vízierőmű-

vek csúcsrajáratása a Dráva folyón, akár méteres napi vízszintingadozást okozva.

A 24-órás vagy más néven napi periódustól eltérő, rövid ciklusidejű (pl. 6 és 12 órás pe-

riodicitás), a felszín alatti vizekben (Senitz 2001) és a forrásokban (Maucha 1998) megjelenő

hullámzások okai általában a hasonló periódusidejű árapály jelenségekre utalnak.

1.3. A párolgási típus részletesebb elemzése

A lefolyás napi periódusú változásai általában visszavezethetők a talajnedvesség és a

talajvíz hasonló periódusú változásaira, illetve azok raktározódásának változására. Ezért a

vizsgálatokat az előző jellemzők (talajnedvesség, talajvízállás, de tavak vízállása is) párhu-

zamos vizsgálatával, elemzésével célszerű végezni.
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1.3.1. A párolgási típus vizsgálatának történeti áttekintése

Blaney et al. (1930, 1933) a kalforniai Santa Anna folyónál észlelte a napi hullámzást

és szoros korrelációt határozott meg a napi hőmérsékleti ciklus valamint a kádpárolgás és a

vízállás között. Vizsgálataikban úgy találták, hogy a napi párolgásnak csak kevesebb, mint

6%-a történik este 20h és reggel 8h között (az éjszakai időszakban) és az éjfél és hajnal

közötti időszakban a párolgás nagyon alacsony.

White (1932) az Utah-beli Escalante-völgyben végzett kutatásai során több cm-es éj-

szakai emelkedést és napközbeni süllyedést tapasztalt a talajvízszintekben. Megfigyeléseit a

párolgás, pontosabban a növényzettől függő párologtatás hatásaival magyarázta. A vegetáci-

óval nem vagy csak időszakosan rendelkező, kezelt területeken és a mélyen fekvő talajvíz-

tükrű területeken ez a változás nem volt jellemző, valamint a fagy megjelenésével eltűnt és

csak tavasszal jelent meg újra. Az összefüggés a transzspiráció és a talajvízszint változása

között különösen jól kimutatható egyes antropogén behatásoknál. Pl. az 1.5. ábra szerint egy

lucernakultúra lekaszálása a talajvízszint emelkedésével együtt a talajvízjárás napi amplitú-

dójának csökkenését is eredményezte.

1.5. ábra. A talajvízszint napi periódusú hullámzásának csökkenése és abszolút szintjének

emelkedése a vegetáció (lucerna) eltávolítása után Escalante-völgy, Utah (White 1932 nyomán)

White (1932) tapasztalatai alapján egy eljárást is kifejlesztett a talajvíz ET számítására.

Ez a metódus képezte később az alapját szinte az összes többi napi ciklusú talajvízállásvál-

tozás alapján ET-t számító módszernek is. Az eljárás elve a következő (1.6. ábra) :

Ha az evapotranszspirációt elhanyagolhatónak tételezzük fel, a késő éjjeli, kora hajnali

órákban (0-4 óra között), akkor a talajvízállás növekedési rátája ebben az időszakban egyen-

lőnek vehető a terület talajvíz utánpótlódásával. A görbéhez ebben az időszakban húzott
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1.6. ábra. A White-módszer alapelve

egyenes iránytangense (r [L]), tehát az egységnyi idő (pl. 1 óra) alatti talajvízutánpótlódás.

Ha ezt az utánpótlódási rátát, az evapotranszspiráció jelenléte nélkül, meghosszabbítanánk

24 órán keresztül, akkor a talajvízszint 24r magasságra emelkedne. Mivel azonban az eva-

potranszspiráció jelen van, általában a növekedés helyett, egy nap alatt még egy s [L] érték-

kel jellemezhető csökkenés is beáll a talajvízszintben (1.6. ábra). Mindezek alapján White

(1932) szerint az evapotranszspirációs vízfogyasztás a következőképpen kalkulálható:

ET = Sy(24r± s) (1.1)

ahol, Sy a talajra jellemző fajlagos hozam.

Troxell (1936) folytatta a Blaney et al. (1930, 1933) által elkezdett munkát a Santa Anna

folyó mentén és White (1932) módszerének napon belüli változó talajvízutánpótlást figye-

lembe vevő korrigálását is javasolta. Troxell (1936) már együtt vizsgálta a talajvízszintekben

és a lefolyásban jelentkező napi periódusú hullámzást. Az általa javasolt, a White-módszerre

vonatkozó, módosítások képezik a dolgozatban később szereplő módszer (Gribovszki et al.

2008b) egyik kiindulópontját is, ezért ezen javaslatokra a későbbi fejezetekben részletesen

kitérek.

Bousek (1933) a talajvízszint napi periódusú emelkedését és süllyedését mutatta ki az

alsó-ausztriai Fischa-Dagnitz területen. A talajvízszint hullámzásának amplitúdója a vizsgált

területen 5 és 7 cm között változott, és a minimum érték 22 óra körül volt megfigyelhető.

Kozeny (1933) különböző szerzőktől idézve szintén felhívta a figyelmet a talajvízszint napi

járására. A jelenséget a léghőmérséklet napi járására, pontosabban ennek a relatív nedvesség-
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tartalom csökkenésére (így a talajnedvességből való napközbeni, fokozottabb páraelszívásra)

kifejtett hatására vezette vissza.

Hollandiában, Wageningen közelében vizsgálta Thal-Larsen (1934-35) a talajvízszint

napon belüli változását két szomszédos termőhelyen. Az egymástól 60 m-re fekvő vizsgálati

helyek közül a fás termőhelyen a talajvízszintekben bekövetkező hullámzás 5-11 cm-es volt,

míg a mezőn alig volt kimutatható napi járása a talajvízszintnek (1.7. ábra).

1.7. ábra. Eltérő talajvízszint-süllyedés két szomszédos (egy erdei és egy mezei) termőhelyen

Wageningen közelében, Hollandia (Thal-Larsen 1934/35 nyomán), az ábrán jól detektálható az

erdőnél a hullámzás megszünése, ahogy a gyökérzóna alá süllyed a talajvízszint.

Wicht (1941, 1942) a lefolyás és a talajvízszint napi periódusú változását figyelte meg

a "Jonkershoeck-stream" vízgyűjtőjében Dél-Afrikában. Ugyanezen vízgyűjtőben Rycroft

(1955 forrás Reigner (1966)) terepi vizsgálatai alapján egy vízfolyásmenti bokorerdő eltávo-

lításának hatását mutatta ki az emelkedő vízhozamokban. Számításaiban a napi maximális

hőmérsékletet használta fel a klimatikus változékonyság kiküszöbölésére. Burger (1945) a

lefolyásban mutatkozó napi periódusú változást írt le Valle de Melerában, 1936 szeptembe-

rének száraz periódusában.

Dunford – Fletcher (1947) az Apalache-hegység észak-karolinai részén a lefolyás napi

periódusú változásáról ad hírt. Croft (1948) a vegetáció hatását mutatja ki a Farmington-

patak (Észak-Utah) lefolyásának napi periódusú változásában. A patakmenti területek eva-

potranszspirációját a napi hidrográf adatai alapján becsli. A vízfolyás mellett, különböző

körülmények közepette, elhelyezett párolgásmérő kádak adatai alapján szoros kapcsolatot ál-
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lapít meg a kád evaporáció és patakmenti területek evapotranszspirációja között. Kimutatja a

fagy és lombhullás hatását a lefolyás napi ritmusában. Mérései szerint 1944 szeptemberében

a lefolyásban mutatkozó napi amplitúdó az egész hónapban végig magas volt, októberben

viszont a fagyok és a lombhullás következtében ez a hullámzás jelentősen visszaesett.

Haise – Kelley (1950) tenziométeres vizsgálataik során a talajnedvesség napi periódusú

változását észlelték. A talajnedvesség változás amplitúdója a mélységgel csökkenő mértékű

volt (1.8. ábra).

1.8. ábra. A talajnedvességben tapasztalható napi periódusú hullámzás különböző mélységekben a

talaj és léghőmérséklettel együtt ábrázolva Yuma közelében Arizona államban (Haise és Kelley 1950

nyomán)

Eimern (1950) Reinkamp-i (Niederrhein) mérései alapján a talajvízállás napi periódu-

sú, kismértékű változásában egy téli és egy nyári típust különböztetett meg. Az észlelt jelen-

ség magyarázatát egyrészről a párolgás ill., a légnyomásváltozásban, másrészről a fagyás-
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olvadás váltakozásában látta. Kausch (1957) a darmstadti Műszaki Főiskola botanikus kert-

jében végzett vizsgálatai alapján kimutatta, hogy a talajvízszint napi periódusú változásának

oka a növényi transzspirációban, és nem a légynyomás változásában keresendő (1.9. ábra).

1.9. ábra. A talajvízszint napi periódusú süllyedése összevetve az evaporációval, a sugárzással és a

légnyomással a darmstadti botanikus kertben (Kausch 1957 nyomán)

Delfs et al. (1958) a Harz-hegységben fekvő kutatási területen az 1950-es évek kezdetén

a lefolyás napi periódusú változását figyelték meg. A jelenséget azoknak a vízfelületeknek

a párolgására vezették vissza, amelyek a meghatározó nedvességű tereprészekhez kapcso-

lódnak. A transzspiráció kitüntetett jelentőségét a jelenség magyarázatában azzal a ténnyel

támasztották alá, hogy a változás egy erdővel borított vízgyűjtőn jelentősebb, mint egy nem

erdősültön. Megemlítik, hogy a vízgyűjtőterület forrásainak vízjárásában viszont nem érzé-

kelték a napi periódusú változást.

Meyer (1960) a talajvízszint napi periódusú változását írta le Minnesotában és Nebras-

kában. A változás okaként a hőmérséklettel való összefüggést emelte ki, hozzáfűzve, hogy

nyáron ehhez még hozzájárul a transzspiráció hatása. A változás amplitúdója, mérései sze-

rint, nyári időszakban nagyobb volt, mint ősszel, télen viszont ellentétes periódussal volt

kimutatható.

Ubell (1960, 1961) a talajvíz napi változását figyelte Magyarországon a VITUKI kecs-

keméti kísérleti telepén (amint erre korábban már utaltam) és a változást a talajhőmérséklet

változásával, vagyis az ehhez kapcsolódó kondenzációs elmélettel hozta kapcsolatba. A ta-

lajvízszintek csapadéktól független változását állapította meg a Vesser és a Zahmer Gera

vízgyűjtőterületén Heikel (1963). A változást először ugyancsak az ún. kondenzációs elmé-

lettel magyarázta. Erről a területről szóló további munkáiban Heikel (1964) az előbbieken
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kívül beszámol a lefolyás napi periódusú változásáról is és felismeri annak összefüggését a

vegetáció párologtatóképességével.

Tschinkel (1963) a San Gabriel-hegységben (Dél-Kalifornia) a lefolyás évszakos és na-

pi periódusú változását vizsgálta. A jelenséget az evaporációval és a transzspirációval ma-

gyarázta. Függvényesített kapcsolatot állított fel többváltozós lineáris regresszióval (r2 =

= 0,853) a napi átlagos vízhozam, a napi kádpárolgás és a lefolyásban mérhető napi vízho-

zamfluktuáció között. Elemzései alapján az adott napot megelőző 5 nap levegő telítési hiány

értékei befolyásolják érezhetően az adott napon megjelenő aktuális evapotranszspiráció ér-

tékét. Kutatásai során kidolgozott az evapotranszspiráció számítására egy ötletes módszert,

ami a vízfolyásmenti telített zóna és a patakmeder vízháztartásából indul ki, és az alap-

vízhozam potenciális apadási görbéjétől való eltérést veszi figyelembe. Rámutatott, hogy a

vízfolyásmenti telített zóna a vegetációs időszak során általában veszít kiterjedéséből, így

a számított vízfogyasztások egyre kisebb területre vonatkoznak. Az apadási görbékben az

evapotranszspiráció hatására bekövetkező évszakos különbségre később Federer (1973) is

rámutatott.

Klinker – Hansen (1964) a talajvízállás és a lefolyás változásának párhuzamosan futó

napi periódusú változását mérte ki a Wittenberg melletti Elbeniederungban.

Meyboom (1964) összefüggést állapított meg a különböző folyók napi periódusú lefo-

lyásváltozása és a transzspiráció között Saskatchewanban (Kanada). Vizsgálataiban a White-

féle módszer (White 1932) alapján becsülte a vízfolyásmenti zóna evapotranszspirációját. A

White-módszer javítására az Sy (fajlagos hozam) 50%-os értékének a figyelembevételét java-

solta, mivel a teljes gravitációs pórustér figyelembevétele az evapotranszspiráció túlbecslését

okozza. Vizsgálatai alapján az agyagos vályogtól a homokos agyag szövetű talajokig a fajla-

gos hozam (Sy) értékét 7,5%-tól 11,25 %-ig tekinti érvényesnek.

A vízfolyásból hiányzó vízmennyiséget a maximális alapvízhozamokat összekötő görbe

és az aktuális napi hullámzás hidrográfja közötti különbségképzéssel számolja. A módszer

elvét az 1.10. ábra mutatja. Kiemeli, hogy a vízfolyások vízhozamában a száraz periódu-

sokban akkor következik be drasztikus csökkenés, amikor a vízfolyásmenti vegetáció víz-

felvétele meghaladja a háttérből származó utánpótlódást, és a vízfolyás a korábbi effluens

szakaszokon is influenssé válik.

Reigner (1966) a Pennsylvania-i Dilldown-patak vízgyűjtőjén végzett a vízfolyás víz-

hozamában jelentkező napi periódusú hullámzással kapcsolatos vizsgálatokat. A vízfolyás

hidrográfjának analízisében, a csapadékmentes periódusokban jelentkező napi hullámzás

azon maximális értékeit használta egy potenciális kiürülési görbe pontjaiként, amelyeknek

környezetében legalább 8h időtartamig 95%-os, vagy nagyobb relatív páratartalom volt jel-



26 1. fejezet. Napi periódusú változás a hidrológiai jellemzőkben

1.10. ábra. A vízfolyásból hiányzó elpárologtatott vízmennyiség számítása az alapvízhozam napi

maximumait összekötő görbe és az aktuális napi hullámzás közötti különbségként. Jelen ábrán a

maximális vízhozamokat összekötő görbe egy spline függvény alapján lett generálva (Kalicz et al.

2005)

lemző. Vizsgálatai szerint ezek a maximális értékek ideális esetben 5 napos gyakorisággal

követték egymást. Az így kapott potenciális kiürülési görbe és az aktuális, napi periódusú

hullámzást mutató hidrográf vízhozamértékeinek különbségképzésével és napi összegzésé-

vel számította a vízfolyás menti zóna vízvesztését. A vízvesztés okának a vízfolyásmenti

zóna növényállományainak vízfogyasztását látta. Az így kapott vízveszteségek, mint az eva-

potranszspiráció jelzőszáma (függő változó) és a napi átlagos vízhozam valamint, az aktuális

és megelőző nap súlyozott levegő telítési hiánya (mint független változók) között többválto-

zós, nemlineáris regressziós kapcsolatot állított fel. A kidolgozott összefüggés az adatsorok

teljes varianciájának 76%-át magyarázta. Reigner (1966) vizsgálataihoz kapcsoltan megál-

lapította, hogy a vízfolyásmenti zónában érzékelhető talajvízszintek a vízfolyás vízjárásához

hasonló napi ritmust mutatnak. Kissé távolabb a vízfolyástól azonban már nem érzékelhető a

periódikus hullámzás a talajvízszintekben. Elemzései alapján megállapítja, hogy a vízfolyás

hidrográfja alapján számolt evapotranszspiráció és az egyéb meteorológiai módszerekkel

számolt potenciális evapotranszspiráció értékei között nagyságrendi eltérés van (kevesebb

a hidrográf alapján számolt érték). A különbség okát a vízfogyasztó ripáris zóna kiterjedésé-

nek pontatlan meghatározásában látja, amely zóna kiterjedése szerinte az ottani talajvízállás

függvényében dinamikusan változik.

Rönsch (1967) a lefolyásváltozás meteorológai jellemzőkben kimutatható okait vizs-

gálta az Alsó-Harzban található Selke vízgyűjtőben. A vizsgált meteorológiai paraméterek a

telítési hiány és a globálsugárzás voltak.

Hylckama (1968) arizónai mérései kapcsán szoros összefüggést állapított meg a talaj-
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víz napi periódusú süllyedése és a légnyomás között. Ennek ellenére a változás okának a

párolgást tekintette.

Hegemann (1969 forrás Pörtge (1996)) a lefolyás különböző típusú változásait írta

le egy Ruhrbeli vízgyűjtőn. Két szélsőségként megjelent nála a fokozatos lefolyáscsökke-

nés jellemző napi periódus nélkül ill., csapadékmentes időszakban a hullámzó süllyedés és

visszaemelkedés.

Roche (1970) a tóvízszint napi periódusú süllyedését figyelte meg a Csád-tónál.

A rajnamenti Schiefer-hegységben Weyer (1972) a lefolyás tanulmányozásakor egy a

párolgásmenettel párhuzamosan futó lefolyásváltozást figyelt meg csapadékmentes időszak-

ban.

A Bonneville-Régióban (Utah) napi talajvízváltozást mért Turk (1975). Az amplitúdók

nyáron 1,5-től 6 cm-ig, télen pedig 0,5-től 1,0 cm-ig változtak. Turk megállapítása szerint a

változás lehetséges okai leginkább a légnyomásban keresendők.

Feddes et al. (1976) wageningeni (Hollandia) vizsgálataihoz kapcsolódóan a talajned-

vesség felszínközeli napi periódusú változását írta le.

Olivry (1976) a Bamiéké vízgyűjtőjében (Kamerun) napi periódusú lefolyásváltozást írt

le. Úgy látta, hogy a jelenség alapja az evapotranszspiráció napi lefutásának megváltozásá-

ban keresendő. A folyamatot a 1.11. ábra mutatja be.

Callede (1977) ugyancsak a Bamiéké vízgyűjtőjében (Kamerun) végzett a lefolyás napi

periódusú változásával kapcsolatos vizsgálatokat. A telítetlen zónában a növényzet hatására

jelentkező napi periódusú szívófeszültség változásokat részletesen elemzi a szerző és bemu-

tatja ennek hatását a telített zónára. Callede (1977) jó irodalmi áttekintést nyújt a napi perió-

dusú fluktuáció formáiról, annak okairól. Ezenkívül vizsgálja a harmat szerepét, valamint a

klimatikus és geomorfológiai hatásokat a lefolyásban jelentkező periodikus fluktuációra.

Luft (1980 in Pörtge 1996) a lefolyás és a talajvíz napi változását a Kaiserstuhl térségé-

ben figyelte meg.

Gerla (1992) a talajvíz napi periódusú menetéből határozott meg evapotranszspirációt a

White-féle módszert felhasználva Észak-Kelet Dakotában található vizes élőhelyeken. A szá-

mításnál kiemelt fontosságú Sy (fajlagos hozam) meghatározására dolgozott ki új módszert.

Az eljárás a beszivárgó csapadék mennyisége és az adott terület talajvízállás növekedése kö-

zötti kapcsolat meghatározásán alapul, és felszínközeli talajvízű területeken jó használható a

fajlagos hozam becslésére.

Pörtge (1996) Groß Lendgen és Wöllmarshausen kísérleti vízgyűjtőiben mérte ki a le-

folyás napi periódusú változását.

Rosenberry – Winter (1997) valamint Lott – Hunt (2001) Gerla (1992) tanulmányához
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1.11. ábra. Egy patak vízállásnak változása különböző evapotranszspirációs állapotok mellett

(Olivry 1976 nyomán). ET, evapotranszspiráció.

hasonlóan szárazföldi vizes élőhelyek növényzetének evapotranszspirációját határozták meg

a talajvízállás napi periódusú fluktuációját felhasználva.

A fák törzsében mérhető víztranszporttal foglalkozó vizsgálatok során Koppán et al.

(2000) szintén napi periodicitást tudtak megállapítani.

A talajvízszintben jelentkező napi periodicitásról ad számot magyarországi és németor-

szági mérései alapján Mentes (2000). Hasonló periodicitást tapasztalt, 4-5 cm-es amplitúdó-

val, a talajvízszintnél egy magányos fenyő közelében a 70-es években a VITUKI komlósite-

lepi hidrológiai mérőállomásán Major (2002).

A Soproni-hegységben folyó vizsgálatainkhoz kapcsoltan először 1999-ben számoltam

be (Gribovszki 1999) a napi periódusú vízhozamváltozás jelenségéről egy expedíciós mé-

réssorozat eredményei alapján. A 2000-es évtől már automaták rögzítette napi ciklusú fo-

lyamatokat elemeztem részletesebben (Gribovszki – Kalicz 2001; Gribovszki et al. 2002).

Az evapotranszspiráció hatására jelentkező napi periódusú hullámzás jellemzőinek részletes
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leírása és statisztikai szempontú elemzése (trendanalízis, spektrál analízis) a Sopron mel-

letti Hidegvíz-völgy kísérleti vízgyűjtőjének példáján megtalálható Gribovszki (2002), Gri-

bovszki (2004a), Gribovszki et al. (2006b) munkáimban. A 1. mellékletben a vízhozamokban

megjelenő napi ciklusú hullámzás két fő típusát és a párolgási típus szezonális változását mu-

tatom be. A vízhozamokban megjelenő periodikus fluktuáció alakulását növényi nedváram-

lás adatokkal, több időszakra vonatkozóan is összevetettem (keresztkorrelációs függvény,

spektrál analízis), és a két jellemző között jó egyezést találtam (Gribovszki 2004a). A talaj-

víz, valamint a vízhozamok napi fluktuációján alapuló, párolgási típusra vonatkozó irodalmi

módszereket, általában kismértékben továbbfejlesztve, többször alkalmaztam, ill. alkalmaz-

tuk a talajvíz evapotranszspirációjának helyi és vízgyűjtőszintű becslésére (Gribovszki et al.

2007; Kalicz et al. 2005).

Goodrich et al. (2000) a San Pedro-folyó vízfolyás-menti zónájának evapotranszspirá-

cióját vizsgálva megjegyzik, hogy mind a vízfolyás-menti talajvízállásban, mind a vízfolyás

vízjárásában tapasztalható a napi periódusú, a vízfolyás-menti vegetáció párologtatásának

hatására jelentkező szignál. A szignál párhuzamos megjelenését a talajvízben és vízfolyás

hozamában a vegetáció és a vízfolyás vízjárása közötti szoros kapcsolat indirekt igazolásá-

nak látják. Bizonyítják az előbbi feltételezésüket azzal is, hogy a keményebb fagyok megje-

lenésével (ami a vegetációs időszak végét jelzi) a vízjárásban jelentkező szignál egyik napról

a másikra eltűnik.

Hughes et al. (2001) egy tengerparti sós mocsaras terület vegetációjának vízfogyasz-

tását vizsgálta, ennek kapcsán említi meg a párolgás hatására jelentkező napi fluktuációt a

tengerparti mocsár vízszintjeiben. Ezt a fluktuációt azonban az általa vizsgált területen erő-

sen maszkolja az árapály hatása, így a szignál alakja az ő esetében nem alkalmas az evapot-

ranszspiráció becslésére. Megállapítja viszont, hogy a vizes élőhelyek ET-jának becslésére a

Pennman-Montieth módszer (az általa vizsgált módszerek közül) a leginkább alkalmas.

Lundquist – Cayan (2002) az USA nyugati államaiban vizsgálták a vízfolyások vízjárá-

sában megjelenő napi periódusú szignált regionális szinten. Vizsgálataik során már többféle

mechanizmust (hóolvadás-fagyás, a vízfolyásmeder hidraulikus vezetőképességének válto-

zása, evapotranszspiráció, csapadék határozott napi periodicitású megjelenése) és így több-

féle típust vettek alapul a vízfolyások hidrográfjában megjelenő napi periódusú hullámzás

elemzésénél. Ezen mechanizmusok közül legrészletesebben a hóolvadás indukálta típussal

foglalkoztak.

Bond et al. (2002) a lefolyási adatok alapján becsülték a vízfolyásmenti zóna evapot-

ranszspirációját. A számítás elve az volt, hogy meghatározták a patak lefolyásából "hiány-

zó" vízmennyiséget feltételezve, hogy a hajnali órákban mért vízhozam maximum az eva-
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potranszspirációtól kevéssé befolyásolt. Ezután növényi nedváramlás mérések alapján be-

csülték a fás vegetációval fedett patakmenti terület aktuális evapotranszspirációját. Az egész

vízgyűjtő vízfolyásmenti területeire vonatkozó hiányzó vízhozam, és az egy négyzetméter-

re vonatkozó számított aktuális evapotranszspiráció értékeinek felhasználásával becsülték a

lefolyás mintázatának módosításában aktívan részt vevő patak-menti vegetáció területi ki-

terjedését. Az adatok alapján lehetőségük nyílt a transzspiráció- és a jellemző napi lefolyás

mintázata közötti fáziseltolások meghatározására is.

Bauer et al. (2004) egy olyan módszert ismertetett, amely az ET rátát a talajvíz napi

periódusú fluktuációja alapján számolja. Az Okavangó-folyó (Botswana) deltavidékén mért

adatok alapján tesztelték a módszert. Egy konceptuális modelt állítottak fel az ottani homo-

kos víztartóra, két fix potenciálú peremmel és egy alsó vízzáróval. A konceptuális model

felső határán egy időfüggő napi lépcsőfüggvény működött, mint ET. A problémát először

analitikusan közelítették meg. Az analitikus megoldás alapján megállapították, hogy a meg-

adott fix potenciálú peremek csak a vizsgált térrész szélein kb. 1-1 %-os hatástávolsággal

fejtenek ki a vízjárás napi ciklusára befolyást. A telítetlen zóna figyelembevételére az 1D

Richard’s egyenletet használták a Brooks-Corey-féle megközelítést figyelembe véve. Végső

soron a HYSTFLOW szoftver segítségével a terepen mért napi talajvízfluktuációk alapján

numerikusan is megoldották a problémát, úgy hogy a telítetlen zóna készletváltozása alapján

átlagos napi ET adatokat becsültek.

Boronina et al. (2005) a ciprusi Kouris vízgyűjtő vízfolyása esetében használta és fej-

lesztette kissé tovább, a számítás egyszerűsítése felé, a Reigner (1966) és a Bond et al. (2002)

által javasolt módszert, ugyancsak a potenciális hidrográf és a napi szignált tartalmazó hid-

rográf közötti különbséget felhasználva a vízfolyásmenti zóna ET becslésére:

ET napi
alluvialis =

24h

∑
i=1h

(Qmax−Qi) (1.2)

ahol, ET napi
alluvialis [m3] a vízfolyásmenti területek evapotranszspirációs vízfelhasználása

a folyó vízkészletéből, Qmax [m
h

3
] a folyó napi maximális vízhozama, Qi [m

h
3
] a folyó

aktuális órában jellemző átlagos vízhozama.

Czikowsky – Fitzjarrald (2004) az USA keleti részén a 200 km2-nél kisebb vízfolyáso-

kon elemzi a vízfolyások hidrográfjában jelentkező napi periódusú szignált. Az evapotransz-

spiráció okozta szignál analitikus leírása céljából a vízfolyásmenti zóna talajvíztartójára és a

vízfolyás medrére vonatkozó vízháztartási egyenletet (differenciálegyenlet formában) oldja

meg analitikusan.

Loheide II. et al. (2005) numerikus módszerrel (VS2D modell) vizsgálták az áramlási
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rendszer hatását a White-féle eljárás megfelelőségére, és kimutatták, hogy az áramlási rend-

szer típusa nem befolyásolja a White módszer eredményeit. A módszer vizsgálata során arra

is rájöttek, hogy a módszerben használt Sy érték talajfüggő konstansként való figyelembevé-

tele nem megfelelő, hanem az változik a mélység és a vízszintsüllyedésre rendelkezésre álló

idő függvényében. Erre vonatkozóan egy nomogrammot, ill. Nachabe (2002) alapján egy

egyenletet is közöltek.

A White-féle módszer (White 1932) módosításával foglalkozott Engel et al. (2005), akik

az eredeti White-féle egyenletbe egy újabb additív állandót hoztak be (re f ), ami a regionális

talajvízszintváltozást reprezentálja és nincs összefüggésben helyi hatásokkal (pl. növényál-

lomány fokozott talajvízfogyasztása) :

ET = Sy(24r± s± re f ) (1.3)

ahol, Sy a talajra jellemző fajlagos hozam, s az egy nap alatt beálló csökkenés a talajvízállá-

sokban.

A re f változó meghatározását (Nosetto et al. 2007) egy vizsgált talajvízfogyasztó tölgy-

erdő szomszédságában elhelyezkedő füves terület (amelynek gyökérzónája a talajvíztől füg-

getlen volt) talajvízszintváltozása alapján számította a Hortobágyon.

A talajnedvesség változásának napi ritmusát vizsgálta Nachabe et al. (2005) Florida

nyugati részén, egy talajvízbe bepótló füves és egy talajvízből táplálkozó erdős vegetáci-

óval borított (egymáshoz közeli) terület esetében. Nachabe et al. (2005) nagy gyakoriságú

talajnedvességérzékelés adataira alapozva, a White-módszert a talajnedvességre adaptálva

határozza meg az ET-t :

ET = T SM0h
j −T SM0h

j+1 +24
T SM4h

j −T SM0h
j

4
(1.4)

ahol, T SM0h
j , a teljes talajnedvesség készlet a j. napon 0h-kor, T SM0h

j+1, a teljes talaj-

nedvesség készlet 24h-val később a j + 1. napon 0h-kor, 24
T SM4h

j −T SM0h
j

4 , az adott j. napon

a talaj nedvességkészletében jellemző utánpótlódás a 0h (T SM0h
j ) és a 4h (T SM4h

j ) közötti

átlagos, órás differenciális talajnedvességkészletváltozás alapján számítva.

Nachabe et al. (2005) vizsgálatai alapján megállapítja, hogy a talajnedvesség és a talaj-

víz dinamikája a sekély talajvizű területeken erősen kapcsolt és a talajnedvesség szignálja

kis késésben (kb. 2h) van a talajvízéhez képest (1.12. ábra).

Nachabe munkacsoportja (Shah et al. 2007) a Hydrus nevű hidrodinamikai modellel

numerikusan vizsgálja a sekély talajvízű területeken a talajnedvesség és a talajvíz kapcsolt

dinamikáját háromféle felszínborításnál (fedetlen talajfelszín, gyepvegetáció, erdő). Nume-
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1.12. ábra. A talajvízállásban és a telítetlen zónában lévő összes talajnevességben jelentkező napi

fluktuáció 5 napjának ábrázolása, a talajfelszín magassága az adott nívósík felett 23,21m (Nachabe

et al. 1976 nyomán)

rikus vizsgálataik alapján az összes párolgás a háromfázisú vadózus zónából, és a talajvíz

zónájából történő részeinek elkülönítésére dolgoznak ki táblázatokat. A sekély talajvizű te-

rületeken a talajvízből történő evapotranszspiráció meghatározására három karakterisztikus

mélységet használnak: a legmélyebb talajvízszintet ahonnan még van vízfelvétel a felszín

oldaláról (extinkciós mélység), az átmeneti mélységet ahol az evapotranszspiráció (az atmo-

szférikus meghatározottságból) egyre inkább a talajnedvesség által válik kontrollálltá, és azt

a talajvízállást, ameddig még kizárólag a talajvízből történik a növényi vízfelvétel és a va-

dózus zóna hiányzó készletei is rögtön a talajvízből pótlódnak. A modellezési eredmények

alapján megállapítják, hogy a mélységgel változó talajvízszint és az evapotranszspiráció kö-

zött nem lineáris, hanem inkább exponenciális függvénnyel leírható kapcsolat jellemző.

Butler et al. (2007) az Egyesült Államokban négy különböző helyszínen vizsgálta a

vízfolyásmenti zóna evapotranszspirációját és az ennek a hatásara képződött, a napi ritmu-

sú talajvízszintekben jelentkező, szignál változását, a meteorológiai tényezők, a vegetáció

és a talaj jellemzőinek függvényében. Az evapotranszspiráció becslésére több más módszer

(mikormeteorológiai, nedváramláson alapuló) mellett a talajvízszintekben megjelenő napi
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periódusú szignál alapján becslő White (1932) módszer Loheide II. et al. (2005) által javított

Sy tényezőjű változatát is felhasználták. Véleményük szerint a talajvízszintekben megjele-

nő szignál alkalmas a talajvízből származó ET becslésére, de nem az individuláis növény,

hanem inkább a növénycsoport térbeli kiterjedésében. Megállapították, hogy a periódikus

hullámzás alakját és nagyságát a talajvízszint mélysége és a gyökérzóna vertikális eloszlása

együttesen befolyásolja. Kiemelik, hogy a vízfolyásmenti területek növényeinek vízfogyasz-

tása csak részben származik a talajvízből. A talajvízből és a talajnedvességből történő vízfel-

vétel együttes meghatározására az izotópos nyomjelzők használatának a White módszerrel

történő összekapcsolását javasolják.

Chen (2007) Nebraska (USA) államban a Platte-folyó mentén végzett vizsgálatai alap-

ján elemezte a vízfolyás és a vízfolyásmenti zóna kapcsolatát a vízfolyásmenti vegetáció

hatásait is figyelembe véve véges elemes modellezés segítségével. Chen (2007) a vízfolyás-

menti zóna és a vízfolyás szoros hidraulikai kapcsolatát abban is igazolva látta, hogy igen

jó korrelációt talált a vízfolyásmenti zóna talajvízállásainak és a vízfolyás vízállásainak a

vegetáció vízfogyasztásának hatására jelentkező napi ritmusa között. Modellezési eredmé-

nyei alapján megállapította, hogy a vízfolyás környezetében kialakuló felszínalatti áramlási

rendszer áramvonalait, amelyek a vegetáció nélkül főként a vízfolyáshoz tartanának a vege-

táció vízfogyasztása, vagy más néven a „hidraulikai lift”-je (Caldwell et al. 1998) magához

vonzza és így jelentősen csökken a vízfolyás hozama.

Schilling (2007) és Schilling – Kiniry (2007) Iowa (USA) államban végzett vizsgálataik

során úgy tapasztalták, hogy a talajvízszint napon belüli változása sokszor lépcsős mintáza-

tot mutat, napközben (8:00-20:00) folyamatosan süllyedő, éjszaka (21:00-7:00) pedig kö-

zel állandó vagy a nappalinál lassabban csökkenő talajvízállással (1.13. ábra gyep és szántó

esete). Ez a mintázat eltérő a sok más felszínközeli talajvízű területen tapasztalt napköz-

ben süllyedő, éjszaka emelkedő talajvízszint játéktól (1.13. ábra erdő esete). Az ilyen napi

ritmusú talajvízjárást mutató helyeken nem jellemző az éjszakai visszatöltődés, vagyis a ta-

lajvíz utánpótlódás hiánya áll fenn, ami a térrész utánpótlódási terület jellegére utal. Ebben

az esetben jól alkalmazható a talajvízből származó növényi vízfelvétel (ETgw) számítására a

következő képlet :

ETgw = Σ(d j−d j−1)Sy (1.5)

ahol, ETgw a talajvízből származó növényi vízfelvétel napi értéke mm
nap , d j és d j−1, a

vizsgált talajvízállás az i. és az i−1. órában, Sy a talajra jellemző fajlagos hozam.

A Schilling (2007) által kidolgozott eljárás (1.5) a White-féle módszer (White 1932)
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1.13. ábra. Talajvízállások a Walnut-patak (Iowa) vízfolyásmenti zónájában erdő, gyep és szántó

művelési ágakban különböző utánpótlódást mutató helyszíneken a 2004. év júliusában (Schilling

2007 nyomán)

egyik alváltozatának is tekinthető, ugyanis az ET = Sy(24r± s) egyenletből csak az ET =

= Sy(±s) tagot veszi figyelembe, ahol így napi szinten az s = Σ(d j−d j−1). Érdemes azonban

a Schilling (2007)-féle módszernél is Engel et al. (2005) módosításával a regionális talajvíz-

szint változást (re f ) figyelembevenni, mivel pl. a regionális szinten is jelentkező talajvíz-

szint csökkenés egy pozitív hibát vihet az ET meghatározásába. Az Engel et al. (2005)-

féle korrekcióval módosított Schilling (2007)-féle egyenlet így a következő lesz: ETgw =

=
(
Σ(d j−d j−1)± re f

)
Sy

Lautz (2008) Wyoming (USA) államban a Red-Canyon-patak vízfolyásmenti zónájá-

ban tapasztalt napi ritmusú talajvízszintingadozást dolgozta fel a vízfolyásmenti növényzet

vízfelhasználását vizsgálva. Megemlíti, hogy a talajvízállásban a vegetációs időszakban je-

lentkező napi ritmus okozója a növényi vízfogyasztás mellett elméletileg a légnyomás és

a hőmérséskletváltozás is lehet, terepi mérési eredményekkel viszont bebizonyítja, hogy

az utóbbi két jellemző nem lehet okozója ekkora talajvízszint ingásnak. A növényzet víz-

fogyasztásának hatására jeletkező talajvízjárás dinamikáját szezonális szinten részletesen

elemzi és kiemeli, hogy a minimum hőmérséklet fagypont fölé emelkedése és süllyedése,

mint a vegetáció működésének egyik fő befolyásoló faktora, a párolgási típusú diurnális rit-

mus beindulásának és leállásának idejével azonosítható (1.14. ábra).

A növényzet talajvízfogyasztását a White-féle módszerrel (White 1932) számította és a

kapott talajvíz ET adatokat a területre számolt potenciális ET-val (a sugárzási adatokkal dol-

gozó Priestley-Taylor egyenlettel kalkulált) vetette össze. A vizsgált két közeli talajvízkút

adatait összehasonlítva megállapítja, hogy a White-féle módszer az (Sy) fajlagos hozam ér-
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1.14. ábra. A vízfolyásmenti zóna talajvízállásai és a napi minimum hőmérsékletek 2005. augusztus

18-tól október 8-ig és 2006. május 1-től június 22-ig az wyomingi Red-Canyon patak mentén (Lautz

2008 nyomán)

tékére igen érzékeny, tehát ezen jellemző pontos meghatározása az eljárás kulcsa. Megjegy-

zi viszont, hogy a fajlagos hozam a felszínalatti közeg szemcseösszetételének ismeretében

egyszerűen becsülhető elegendő pontossággal. Felhívja a figyelmet arra, hogy szemi-arid

körülmények között, a nagyobb csapadékokat követően a potenciális ET-vel ellentétben a ta-

lajvízből származó ET a csapadékesemény időpontjától távolodva általában növekszik, mert

az időközben megfogyatkozó talajnedvesség készlet helyett egyre inkább a talajvíz képezi a
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növényzet vízutánpótlásának alapját.

Gribovszki et al. (2008b) a White-féle módszert Troxell (1936) alapfeltevése alapján,

napon belüli változó talajvízutánpótlást figyelembe véve, továbbfejleszette. Mivel ez a mód-

szer képezi a dolgozat alapját a későbbi fejezetekben részletesen kitérek a módszer ismerte-

tésére.

A White-féle módszert Loheide II. (2008) Gribovszki et al. (2008b)-hoz hasonlóan, bár

néhány hónappal később, alakította át és így becsülte a napon belüli evapotranszspirációs víz-

felvételt a vízfolyásmenti zóna talajvízszintjeinek napi ritmusa alapján. Loheide II. (2008)

alapötletként a vízfolyásmenti zónában lévő talajvízszintek és az utánpótlódást előidéző hát-

tér nyomásszint között tételezett fel rövid időszakokra vonatkozóan lineáris kapcsolatot. Első

lépésben eltávolította a trendet (lineáris összefüggéssel közelítve, mT iránytangenssel és bT

tengelymetszettel, a vizsgált nap környezetében) a talajvíz idősorból (WTDT (t) = WT (t)−
−mT t−bT ). Mivel a háttér nyomásszint így konstanssá vált a trendnélküli háttér és a trend-

nélküli vízfolyásmenti zónában lévő talajvízszint közötti kapcsolat a továbbiakban csak a

vízfolyásmenti zóna talajvízszintjétől függött. A trend eltávolítását követően az éjféltől 6h-

ig tartó időszakra (mikor az ET-t elhanyagolhatónak ítélte meg) vonatkozóan a trendnélküli

talajvízszint változás (dWTDT
dt ) és az aktuális trendnélküli talajvízszintek (WTDT ) között egy

függvénykapcsolatot állított fel (Γ(WTDT ) formában). A függvénykapcsolat alapján az után-

pótlódás (r(t)) a vízfolyásmenti zónában lévő talajvízszintek segítségével számíthatóvá vált :

r(t) = S∗y (Γ(WTDT (t))+mT ) (1.6)

ahol, S∗y , a fajlagos hozam talajvízmélységtől és a leürülés idejétől függő aktuális értéke.

A függvénykapcsolat felállításhoz az adott nap napközbeni evapotranszspirációs vízfel-

használását megelőző és követő éjszakai időszakot használta fel. Feltételezte továbbá, hogy

az utánpótlódás és a trendnélküli talajvízszintek közötti éjszakai időszakra vonatkozóan szá-

mított kapcsolat napközben nem változik számottevően. Végül az utánpótlódás ismeretében

Loheide II. (2008) a vízfolyásmenti zóna talajvíztartójára felírt vízháztartási egyenlet (1.7)

segítségével becsülte a talajvíz ET-ját (ETG(t)) az adatsűrűségnek megfelelően nagy időbeli

felbontásban:

ETG(t) = r(t)−S∗y
dWT

dt
(1.7)

A módszer helyességét modellvizsgálatokkal előállított szintetikus adatsorokon és tere-

pi mérések idősorai alapján is sikerrel tesztelte. A terepi adatsoroknál az összehasonlítandó

evapotranszpirációs adatsort a referenciamódszerként használt Penmen-Monteith-féle mód-



1.3. A párolgási típus részletesebb elemzése 37

szerrel (Allen et al. 1998) állította elő.

1.3.2. A párolgási típussal kapcsolatos vizsgálatok értékelése

A párolgási típus megjelenése mind a talajnedvességben, mind a talajvízszintekben és

a lefolyásban érvényesül, amennyiben a terület adottságai szerint a felszín alatti vízkészle-

tek a felszíni párolgás által érintettek lehetnek. A klasszikus szignál (1.2. ábra) kialakulása

tehát a hidrogeológiai értelemben vett feláramlási zónákban vagy másként jelentős utánpót-

lódással rendelkező területeken jellemző. A beszivárgási vagy utánpótlódási területeken a

szignál egy lépcsős függvényként és elsősorban a talajnedvességben jelentkezik, mivel a ta-

lajvíz ezeken a területek általában mélyebben van. Felszínközeli talajvízszintű beszivárgási

területen azonban a talajvízszintben is megjelenhet a napi periódusú változás egy lépcsős

függvény formájában (1.13. ábra gyep és szántó esete).

Az irodalmi áttekintésben láthattuk, hogy elsőként a talajvízszintekben és a lefolyás-

ban észlelt szignál megjelenéséről számol be a legtöbb publikáció és csak a talajnedvesség

mérésének automatizálásától kezdve találunk olyan irodalmat, amely a talajnedvességben is

detektálja a szignált, így a talajnedvesség esetében kidolgozott módszerek is később jelennek

meg.

A talajvízben és talajnedvességben jelentkező szignál alapján ET-t számító módszerek

alapjául szinte minden esetben a White-féle (White 1932) szolgál. A White-módszer, egysze-

rűsége miatt, bár többször kiegészítették és pontosították a továbbiakban is jól felhasználható

előzetes tájékozódó vizsgálatokra. A lefolyás esetében a becslés alapjául legtöbbször a na-

pi maximumok burkológörbéje és az aktuális vízhozamok közötti különbségek szolgálnak.

A két módszerrel meghatározott ET értékek között, mint ahogy azt több szerző is említi,

nagyságrendi különbségek lehetnek. Feltételezhetően a talajvízből történő meghatározás a

pontosabb, mivel ez mutat közelebbi értékeket a meteorológia mérések alapján számított ET

értékekkel. Előbbiek alapján tehát a White-féle módszer elveit felhasználva célszerű a lefo-

lyás esetében megpróbálkozni a vízgyűjtőszintő ET meghatározásával. A hidrológiai jellem-

zők napi ciklusában rejlő információforrás ezen ismertetett módszerekkel még korán sincs

kiaknázva, tehát mindenképpen célszerű a tématerület további alapos vizsgálata.



2. fejezet

A hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai
kutatási terület

A Soproni-hegység nyugati részén található a Hidegvíz-völgy, az Ikva vízgyűjtőjéhez

tartozó Rák-patak teljes egészében erdővel borított legfölső vízgyűjtő területe ( 2 . melléklet).

A völgy domborzata változatos, több kisebb részvízgyűjtőre tagolódik. Az oldalvölgyek egy

részében található csak állandó vízfolyás.

A Hidegvíz-völgyet a vízválasztón húzódó magyar–osztrák határ szinte körül öleli. Mi-

vel határátkelő nincs a vízgyűjtőt övező határszakaszon, a mélyművelésű barnaszénbánya

1952-ben történt felhagyása után – az erdőgazdálkodástól eltekintve – komolyabb emberi

tevékenység nem érintette a völgyet. Részben ennek köszönheti a terület természeti értékek-

ben való gazdagságát, amelynek okán a Hidegvíz-völgy a Soproni Tájvédelmi Körzet része.

Az egyik oldalvölgyben Erdőrezervátum is létesült.

A kizárólagos erdőborítottság és az – akkor még Erdészeti és Faipari – Egyetem közel-

sége ideálissá tette a Hidegvíz-völgyet egy erdészeti hidrológiai kutatási terület berendezé-

sére. A területen korábban is több hidrológiai témájú vizsgálat zajlott, melyekből komolyabb

publikációk is születtek. Martos (1965) ezen a területen is végzett erdőklíma vizsgálatokat,

Firbás (1978, 1998) itt végezte hidrológiai vizsgálatait, Führer (1992, 1994) az Erdésze-

ti Tudományos Intézet keretein belül folytatott intercepcióval kapcsolatos kutatásokat. Egy

diploma munkát is érdemes megemlíteni korábbról, amely a területen található, a legrész-

letesebben vizsgált, Vadkan-árkot mutatta be vízgazdálkodási szempontból (Gulyás 1992).

Ezek térbelileg és időben elkülönült munkák voltak.

A tervszerű megfigyeléseket Rácz József1 kezdeményezte az 1980-as évek elején. Első

1Az Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék egykori vezetője
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lépésként a korábban munkásszállóként működő központi épületet újították fel, majd meg-

kezdődött a műszerpark kiépítése. A felhasznált eszközállomány azóta fokozatosan, egyre

korszerűbb műszerekkel bővült, az alkalmazott vizsgálati módszerek fejlődtek.

2.1. A kísérleti vízgyűjtő kialakítása

A Rák-patak vízgyűjtőjén végzett komplex vizsgálatok elindulása a múlt század kilenc-

venes éveinek elejére tehető. Ekkor a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőfeltárási és Víz-

gazdálkodási Tanszéke összehangolt vizsgálatokat indított el, amelyhez később csatlakozott

a Termőhelyismerettan Tanszék, illetve napjainkban a Környezettudományi Intézet.

Az első, tájékozódó jellegű vízhozammérésre 1992-ben került sor a Farkas-árok víz-

folyásán (Kucsara – Vig 1993), amit több éves méréssorozat követett, melyek során árhul-

lámokat is sikerült regisztrálni. Ezek a tájékozódó vizsgálatok egyértelművé tették, hogy a

kisvízfolyások szinte azonnal reagálnak a csapadékeseményekre, és az árhullámok gyorsan

lecsengnek. Ezért az erdei patakok vízhozam-változásait csak folyamatos észlelésen alapuló

adatgyűjtéssel ismerhetjük meg. Ez a nagy frekvenciás adatgyűjtés tette később lehetőve az

árhullámok mellett a vízhozam, majd a talajvízszint napi periódusú ingadozásának észlelését

és elemzését is.

A kibontakozó kutatás bázisa a Hidegvíz-völgyi Hidrometeorológiai Mérőállomás (a

továbbiakban HHM) lett. Itt a vízhozammérésekkel egy időben a korábban pontszínírókkal

– sok adathiánnyal, megbízhatatlanul – működő meteorológiai állomást felújították. Új digi-

tális adatgyűjtő segítségével regisztrálták a csapadékot, a lég-, és talajhőmérsékletet, a relatív

légnedvességet, valamint a szélsebességet.

Az állományklíma adatokat (Vig 2002) egy mikrometeorológiai mérésekre alkalmas

mérőtorony szenzorai rögzítik. A mérőtorony 1996-tól 1999-ig a bükkös mérőkertben mű-

ködött. 1999-től 2003-ig a kocsánytalan tölgyes mérőkertben állítottuk fel, majd újra a bük-

kös mérőkertbe telepítettük vissza. 2006-ban a mérőtorony műszerei megújításra kerültek. A

mérőtorony építésében és áttelepítési munkálataiban minden esetben tevőlegesen részt vet-

tem. Ennek a mérőtoronynak a 2005. évi adatait használtam fel, az általam kifejlesztett új

számítási metódussal kapott evapotranszspirációs értékek kontrollmódszereként alkalmazott

Penman-Monteith egyenlethez.

Az intercepció számításához több állományban is létesített, bekerített kísérleti területe-

ken az ún. intercepciós kertekben (jelenleg három erdő-állománytípusban) mérjük a koronán

áthulló csapadékot és a törzsön való lefolyást (Kucsara 1996). Az áthulló csapadékot két



40 2. fejezet. A hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatási terület

módszerrel ; intercepciós kádakkal, illetve tölcsérekkel fogjuk fel. A törzsön lefolyó vizet

törzsgallér segítségével összegyűjtjük, és edénybe vezetjük. Az így gyűjtött adatot a lehető-

ségekhez mérten csapadékeseményhez kötődően vesszük ki.

Három különböző állománytípusban (a már meglévő intercepciós kertekben) 2003-tól

avarintercepciós vizsgálatokat kezdtünk az avar hidrológiai szerepének tisztázásra (Kiss et al.

2004, 2005) Az avarintercepció vizsgálatára speciális, a manuális mintavételt kiegészítve

saját fejlesztésű, 50 · 50 cm-es lizimétereket állítottunk be, intercepciós kertenként 10-10

darabot.

1995-ben két kis oldalvölgy – a Farkas-, és Vadkan-árok – kifolyásánál található csőáte-

resztőkhöz bukóládákat telepítettünk. A vízállás adatsorokat egyedi gyártású, digitális műkö-

désű úszós adatgyűjtő regisztrálta (Kucsara et al. 2000). A mechanika hibái és a rongálások

miatt csak néhány rövid vízhozam idősor származik ebből az időszakból.

1999-ben, mintegy 6 km2-es vízgyűjtőt lehatárolva, épült a Rák-patakon egy széles kü-

szöbű bukó. Ezt a műtárgyat, a korábban létesített bukóládákkal együtt, 2000 nyarán hidro-

sztatikai nyomás érzékelésén alapuló vízszintérzékelővel szereltük fel, melyek ma is meg-

bízhatóbban működnek, mint a korábban használt úszós műszerek.

A patak és a patak menti erdei ökoszisztémák kapcsolatának jobb megismerése és elem-

zése érdekében, a 2005. évben háromszögnyílású, 90o-os középponti szögű, ún. Thomson

bukólapok telepítésével, Kukléta Károly TDK munkájához kapcsoltan 8 darab alkalmi víz-

hozammérő helyet létesítettünk (Kukléta 2007).

ERFARET (Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont) forrásból 2006-

ban a Rák-patak Sopron-Bánfalva fölötti szakaszán egy (MI-10-483-2 jelű műszaki irányelv

szerinti ún. "B" típusú) vízhozammérő kisműtárgy épült. Ez a műtárgy erdészeti és vízügyi,

ökológiai és műszaki hidrológiai, alap- és alkalmazott-kutatási szempontból egyaránt fon-

tos. Erdészeti hidrológiai jelentőségét az adja, hogy ez a műtárgy egy 22 km2-es erdővel

borított vízgyűjtő kifolyási szelvényében áll, s ilyen értelemben a hidegvíz-völgyi 1 km2-es

és 6 km2-es mérőhelyekkel képez sorozatot.

A patakok közelében lévő állományokban, azok vízfogyasztásának, ill. a felszín alatti

hozzáfolyást módosító hatásának vizsgálatára elkezdtük egy patak-menti talajvízkút-hálózat

kialakítását. A 2004-2008-as években során szabályos geometriában, 6 kútcsoportban közel

40 sekély talajvízkutat létesítettünk (Storcz 2006; Tóth 2007) a hidegvíz-völgyi kutatóház

közelében, és a Vadkan-árok patakmenti területein (2. melléklet). A kutatóház közelében

lévő kútcsoport adatait használtam fel a dolgozatban kifejlesztett új módszer tesztelésére.

A kútcsoportok közelében és az intercepciós kertekben rendszeres talajnedvesség ész-

lelés folyik, és megtörtént a lágyszárú növényzet részletes felvétele (Lovász 2007; Nyírő
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2006), valamint folyamatos a faállomány növekedésének és fenológiai jellemzőinek vizsgá-

lata (Keledi 2008; Török 2008).

A kutatási területen végzett munka eredményeként már több TDK dolgozat, diploma-

munka és doktori értekezés is született. Példaként a doktori értekezések témai a következők

voltak. Kucsara (1996) a csapadék-intercepció összefüggéssel foglalkozott. Előző doktori

értekezésemben a kutatási terület két kisvízgyűjtőjén (a Farkas- és Vadkan-árokban) a hor-

dalékmozgást vizsgáltam Gribovszki (2000). Vig (2002) dolgozata az állományklíma téma-

körét dolgozta föl. Kalicz (2006) a területen mért adatok alapján az erdőterületen lejátszódó

hidrológiai folyamatokat modellezte.

A kutatási területen folyó munkába 1995-ben kapcsolódtam be. Azóta legalább heti

rendszerességgel járok ki a területre. Általában adatkivétel, kalibráló mérések, manuális ész-

lelések, kisebb karbantartások, javítások képezik munkámat. Nyári időszakban, mikor a terü-

let relatíve nagyobb mérvű fenntartási és karbantartási munkái folynak, hetente több napot is

kinn töltök. Az eseti expedíciós mérések időszakában pedig, a folyamatos kontrollt igénylő

méréseknél, nem ritkán közel 24 órás szolgálatban vagyok, általában 2-3 nap időtartamban.

2.2. Alkalmazott adatgyűjtési módszerek

A Hidegvíz-völgyi kutatási területen a manuális észlelések mellett fontos szerepet kap-

tak az automatikus működésű adatgyűjtők. A heti rendszerességű terepi munkák során kar-

bantartjuk a mérőeszközöket, ellenőrző ill. kiegészítő méréseket végzünk. Természetesen

ilyenkor nyílik lehetőség az automata nélküli mérőhelyeken is vizsgálatokat végezni. 2005-

ben indult az Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont, amely keretein

belül alkalmazott észlelő a 2005-2008 közötti időszakban naponta kijárt a területre. Ez nem

csak a manuális észlelések időbeli és térbeli felbontását növelte, hanem az automata műsze-

rekhez is folyamatos kontrollt biztosított.

2.2.1. Eszközök és módszerek

A talajvízészlelést a 6 km2-es vizgyűjtő kifolyási szelvényének közelében létesített ége-

res mérőkertben ill. annak közelében, valamint a Vadkan-árok völgyfenéki területein ke-

resztszelvényszerűen ill. a talajvíz függőleges vízforgalmának tanulmányozására szabályos

geometriában (Major 1974) fúrt kutakban mért talajvízszintek észlelésével végezzük (2.3(a).

ábra). A fúrásokat a tanszék Borros típusú hidraulikus és Eijkelkamp típusú kézi fúrógépe-

ivel hajtottuk végre (2.3(b) . ábra). A furásokban kivétel nélkül minden alkalommal részt
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(a) (b)

2.1. ábra. A Hidegvíz-völgyi Hidrometeorológiai Mérőállomás (HHM)

(a) (b)

2.2. ábra. A Vadkan-ároki kisbukó és az adatgyűjtő

(a) (b)

2.3. ábra. Talajvízkutak



2.2. Alkalmazott adatgyűjtési módszerek 43

vettem, sőt a kutak egy részét kézi fúrógéppel saját kezűleg fúrtam és szűrőztem. A fúrások-

ról minden esetben jegyzőkönyvet készítettem, amelyre példát mutat az 5. melléklet.

A kutak kis talpmélységűek (0,8-5 m) és ettől a mélységtől függően alsó 0,5, 1, ill.

2 m hosszú szakaszukon szűrőzöttek. A talajvízkutak talpmélysége a vízfolyások medrétől

távolodva általában növekszik. Kialakításuknál arra törekedtünk, hogy a szűrőzés alja elérje a

vízfolyások medrének síkját. A területet ismerő geológus (Ivancsics Jenő) szóbeli közlése és

az evvel összevágó terepi fúrási tapasztalatok szerint ugyanis, a vízgyűjtőben, a vízfolyások

medre alatt néhány dm-el egy kötött réteg található.

A kutak kis átmérőjű (70-80 mm) furatokba elhelyezett 50, ill. 63 mm belső átmérőjű

PVC csövek. A PVC csöveket alsó részükön perforáltuk és szűrővel láttuk el, majd a szűrő

és a furat közötti hézagot durva homokkal töltöttük ki és a felszíni vízbehatolás megakadá-

lyozása céljából 20 cm-es agyagdugóval zártuk le. A kutak nagy része manuálisan, általában

naponta vagy hetente észlelt. Egyre növekszik azonban a vízszintregisztrálóval ellátott kutak

száma, 2005-ben még csak három, jelenleg 7 kútban működik nyomásérzékelővel ellátott

automata műszer.

Vízhozammérést a kutatás előzményeit bemutató 2.1. fejezetben említett négy vízgyűj-

tőben végzünk. A két kisebb vízgyűjtő vízhozamát csőáteresztő mögé szerelt acél bukólá-

dákkal (2.2. ábra) mérjük. A kialakított élesszélű bukók 2007 tavaszáig trapéz nyílásúak (ún.

Cipoletti-féle) voltak, majd – a kisvizek tartományában nagyobb pontosságot bitosítandó –

a bukóprofil élet háromszög alakúra cseréltük. A 6 km2-es és a 22 km2-es vízgyűjtőn egy

összetett szelvényű trapéz keresztmetszetű vasbeton vízhozammérő műtárgyat létesítettünk.

A bukókban a később bemutatandó automata vízszintérzékelők működtetése mellett ké-

zi mérésekkel is rendszeresen észleljük a vízhozamot. A lehetséges módszerek közül három

műtárgynál a hozamot közvetlenül meghatározó, túlcsordulással végzett köbözést választot-

tuk. E módszer mellett szól, hogy gyorsan és egyszerűen végrehajtható bár pontossága – a

túlcsordulás időpillanatának megítélése miatt – kisebb, mint a többi eljárásé (Starosolszky

et al. 1971). A műtárgyaknál a viszonylag kis vízhozamok nem teszik nehézzé az alkalma-

zását és a szükséges magasságkülönbségek is megvannak. A köbözéseket műanyag ládával2

végezzük, az időméréshez digitális stopperórát használunk. A 22 km2-es vízgyűjtőt lezáró

műtárgynál nincs lehetőség a köbözésre, itt jelzőanyagos sebességméréssel és a szelvény

középsebesség módszer használatával számítjuk a vízhozamot.

A vízhozammérő műtárgyakba és az említett 7 talajvízkutba a DATAQUA 2002 Elekt-

ronikai Kft. által gyártott DLC-MDU-P DA-23 típusjelű nyomásmérés elvén működő víz-

2A kisbukóknál alkalmazott köböző láda térfogata általában 37, a 6 km2-es vízgyűjtőt lezáró műtárgynál

90 l-es.
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szintregisztráló műszert helyeztünk el. A szilíciumlapkára egy hőmérőt integrálva a hőmér-

sékletet is figyelembe vevő egyedi kalibrációs eljárással kompenzálja a műszer elektronikája

a jelet. A hőmérsékletet és a nyomásból számított vízszint adatokat egyaránt regisztrálhatja

a készülék. A mérés gyakorisága egy perc és négy óra között változtatható. Az adatgyűjtő

9 V-os alkáli blokk elemet használ áramforrásként (DATAQUA 1998). A vizsgálatok során

az adatgyűjtők a talajvízkutak esetében 5-10 percenkénti, a vízhozammérő műtárgyak eseté-

ben 1-2 perces gyakorisággal tárolják a vízszinteket.

Az adatgyűjtés módjáról és a fellépő gyakori mérési hibákról Kalicz (2006) PhD érte-

kezésében részletesen olvashatunk.

A meteorológiai paramétereket a hidegvíz-völgyi kutatóház mellett elhelyezkedő Hi-

degvíz-völgyi Hidrometeorológiai Mérőállomáson (HHM) mérjük (2.1. ábra). Regisztrálás-

ra kerül a léghőmérséklet, a talajhőmérséklet, a páratartalom, és a csapadék. A tölgyes és

a bükkös mérőkertekben időszakonként felváltva üzemelő Aanderaa automatikus meteoro-

lógiai állomás adatai is rendelkezésünkre állnak Vig Péter kollégánknak köszönhetően. Az

állomás 2006-tól megújult formában az OMSZ mérőhálózatával kompatibilis szenzorokkal

felszerelve működik, jelenleg öt szintben mérve az állományi és az állomány fölötti meteo-

rológiai jellemzőket.

2.2.2. Adatfeldolgozás

E fejezetben csak a talajvízkutak vízállás és a vízhozammérések adatainak feldolgozását

tárgyalom.

A talajvízállás és vízhozam idősorok a terepen kinyert vízszint adatokból egy több lépé-

ses folyamattal állíthatók elő. Első lépés az egyes adatkivételek során kinyert fájlok adatbá-

zisba olvasása. Az így kapott idősor-darabokat egyetlen folyamatos idősorrá kell összefűzni,

hogy az elemzésekhez alkalmas, nyers adattá váljanak.

Mivel az Excel-ben történő adatfeldolgozás ilyen adatmennyiségnél problémákba üt-

között (Kalicz 2006), megpróbáltunk az adatfeldolgozást és -elemzést támogató programot

keresni. Néhány program csomag kipróbálása és alacsonyabb szintű programozási kísérle-

tek után a szabadon terjeszthető R nevű programcsomag használata mellett döntöttünk. A

program az S nyelv egyik implementációja, amely a modern, interaktív adatfeldolgozást és

elemzést támogatja. Az alap program számtalan, az Internetről letölthető, speciális célú prog-

ramgyűjteménnyel (csomaggal) bővíthető (R Development Core Team 2006).

Az adatok feldolgozásánál és kiértékelésénél az alapcsomagokon túl a tseries nevű

bővítményt (Trapletti – Hornik 2006) használtuk, amely az idősorelemzést támogató adat-
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2.4. ábra. Az emacs keretrendszerében futó R folyamat

osztályokkal (pl. a csapadék adatok tárolására használt szabálytalan idősorok) bővíti az R-t.

A vizsgálatoknál nagy előnye volt ennek a szoftvernek, hogy egyaránt használható interaktív

és kötegelt feldolgozási üzemmódban. Az interaktív módját szerkesztést gyorsító funkciók-

kal támogatja az emacs keretrendszer (2.4. ábra), melyben a programot futtatjuk (Kalicz

2006).

Mivel az adatgyűjtés általában néhány perces frekvenciával történik, a jelen dolgozatban

vizsgált 24-órás periódus tanulmányozására használt félórás gyakoriság egyszerű mozgóát-

lagot használó simító ejárással és újramintavételezéssel létrehozható. A simítás a későbbiek-

ben taglalt számítási eljárásban használt differenciaképzés miatt válik szükségessé, hogy a

mm-es szinten észlelt vízállás adatokban fellépő véletlen hibákat kiegyenlítsük. A simítás-

ra különösen a felszíni vízállás adatok esetében van szükség, ahol a vízhozammérő bukók

vaskádjaiban (2.2. ábra) kialakuló vízlengés miatt zajosabb az adatsor.

A talajvízállások esetében az automaták által mért adatokat a talajvízkutak előzetesen

beszintezett kútperemadatai és az adatkivételhez kapcsolódó manuális vízállásészlelések se-

gítségével számítjuk át helyi relatív szintre vagy balti-tengerszintre. Ez után végezzük el az

adafájlok összefűzését majd a simítást.



46 2. fejezet. A hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatási terület

2.3. Geológiai, geomorfológiai és talaj jellemzők

A Soproni-hegység fő tömegét a földtörténeti ókorból származó kristályos tömbök ad-

ják. A hegység Magyarországra eső területének nyugati részén a metamorfitok eltűnnek a

felszínről a miocénban rájuk rakódott folyó-, és félsósvízi kavicsos hordalék alatt. A kutatá-

si terület egészén ez az osztályozatlan agyagos-kavicsos összlet képezi az alapkőzetet (2.5.

ábra).

A holocén idején a löszporszórás ezeket a rétegeket is befedte, s a jelenkori talajképző-

dés ezen indult be. A következő részben a völgyek kialakulásában is fontos szerepet játszó

geológiai viszonyokat a mélyből felfelé haladva mutatjuk be.

2.3.1. A vízgyűjtők alapkőzete

A kristályos kőzetek nyugat felé haladva a felszínen a Köves-patak völgyéig találhatók

meg (2.5. ábra). Itt a jobb völgyoldal meredek fala kristályos palából áll, a lapos bal oldalon

a már említett kavicsos alapkőzetet találhatjuk meg (Kárpáti 1955).

A kristályos alapkőzetre öt réteg települt, melyeket két formációba tagoztak be a geoló-

gusok.

– Ligeterdői Kavics Formáció

• Felsőtödli Kavics Tagozat

• Magasbérci Homok Tagozat

• Felsőligeterdői Kavics Tagozat

• Alsóligeterdői Kavics Tagozat

– Brennbergi Barnakőszén Formáció

A vizsgált térségben a kristályos pala aljzatra települt üledéksorozat vastagsága jelen-

tős. A teljes vízgyűjtőben ez alkotja az alapkőzetet. A Hidegvíz-völgyben csak a Ligeterdői

Kavics Formációba sorolható két tagozat jelenik meg a felszínen. A durvább szemcse-ösz-

szetételű Felsőtödli Kavics vastagsága nem túl nagy, így alóla a völgyek alján a finomabb

összetételű Magasbérci Homok bukkan a felszínre. Ebbe a rétegbe a völgyfenekek erősen

berágódtak.

Ligeterdői Kavics Formáció – Zömében folyóvízi, kis részt csökkentsósvízi rosszul osztá-

lyozott kavics, konglomerátum, homok, márga ("Auwaldschotter"). Alján folyóvízi,
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2.5. ábra. A Soproni-hegység felszíni földtani térképe. Jelmagyarázat : 1. kristályos pala 2. helvét

réteg 3. torton, szarmata, pannon üledék 4. pleisztocén vályog és lösz 5. pleisztocén talajfolyás 6.

kavicstakarós tönkfelszín 7. allúvium (Kárpáti 1955)

kristályos anyagú kavics, konglomerátum (Alsóligeterdői Kavics Tagozat), fölötte kar-

bonát és kristályos anyagú kavics és konglomerátum (Felsőligeterdői Kavics Tago-

zat) építi fel. E fölött csökkentsósvízi homok és márga helyezkedik el szénzsinóros-

congeriás betelepülésekkel (Magasbérci Homok Tagozat). A formáció záró tagja durva

törmelékes kavics és konglomerátum (Felsőtödli Kavics Tagozat). Az alsó két tagozat

ottnangi, a felső kettő kárpáti korú. Vastagsága 400-500 m.

Brennbergi Barnakőszén Formáció – Alsó részén osztályozatlan durva törmelékkel kezdő-

dő barnakőszén alaptelepek, szürke homok, agyagos homok fedőképződményekkel.

Fáciese édesvízi-mocsári-mélylápi. Vastagsága 60–180 m.

Mivel a vizsgált területen a felszínre csak a Ligeterdői Kavics formáció felső két ta-

gozata (a hegytetőkön és az oldalakban a Felsőtödli Kavics Tagozat másnéven Brennbergi

blokkavics szint, a völgyfenekeken pedig a Magasbérci Homok Tagozat más néven Magas-
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bérci rétegek) kerül ezért csak ezekre térek ki részletesebben.

Magasbérci rétegek : A rétegben uralkodóan tavi, időszakos tengeri beütéssel, iszapos

homokos üledékek rakódtak le, melyek közé időnként és helyenként folyóvízi kavicsrétegek

is települtek. Kissé eltér az összetétele a hasonló nevű osztrák rétegektől, amint erre a te-

rülettel foglalkozó Vendel (1930) is utal, mégpedig az egyes durvább rétegek jelenlétével.

A szint települt homokjai rendszerint finomszerűek, gyakran jelentős kőzetlisztes részlettel.

Új-Hermesz-akna vonalától Ny-ra eső területeken általános elterjedésűek a Magasbérci réte-

gek, de inkább csak a felszín alatt, s felszínre csak a mély bevágásokban, főként a Rák patak

forrásvidékén és vízrendszerének mély árkaiban, bukkannak.

Brennbergi blokkavics-szint : A rétegben a legnagyobb tömbök mérete meghaladja az

1 m-es átmérőt is, és ezek a tömbök teljesen élesek. Lekerekített kavicsú rétegek is talál-

hatóak azonban mindenütt közbetelepülve, illetve velük elkeveredve. A köztes anyag iszap

és homok, ill. finomtörmelék. Az egész képződményösszlet erősen osztályozatlan. A vizs-

gált területen mindenhol brennbergi blokkaviccsal találkozunk a felszínen (kivételt képeznek

természetesen a mély völgybevágások alján kibukkanó magasbérci rétegek foltjai). A szint

vastagsága Magyarországon csak néhány 10 m-t, de maximálisan is csak 50-100 m-t tesz ki.

Itt kell megemlíteni, hogy a hermeszi teleptől kissé nyugatra, a Vadkan-árok egyik ke-

leti oldalágának forráspontja közelében, egy kis táró hatol be csaknem vízszintesen a hegy-

oldalba kb. 80 méter hosszú vágattal. A vágat keleti irányban halad (de két rövid oldalággal

leágazik dél felé) és váltakozóan homokos-kavicsos rétegeket határol. A táró bejáratánál leg-

felül kb. 2 méter vastag a pleisztocénben áthalmozott anyag található, amely szürkésbarna,

gyengén összeálló homok, benne elszórtan kisebb-nagyobb kavicsokkal. Alatta kb. 1 méter

vastag zöldesszürke, iszapos finomhomok(kő) található kevés durvahomokkal. Ez alatt egy

limonittal sávosan átitatott homok(kő) réteg van változó vastagságban. Legalul zöldes árnya-

latú szürke, darabosan kissé összeálló iszapos finomhomokkő helyezkedik el. A vastagabb

kavicsrétegek gyakran tartalmaznak vékonyabb homoksávokat is lencsés betelepedésként. A

kavicsok néhol konglomerátumszerűen cementáltak (Kisházi – Ivancsics 1981-1985).

A kőzetrétegeket számos vetődés szabdalja szét, amelyek meghatározzák a vízhálózat

kialakulását. A Rák-patak vonala egy nagyobb törést követ. E törés mentén a rétegek úgy

billentek meg, hogy a déli részen a patak felé, az északi részen pedig a pataktól elfelé lej-

tenek. Az oldalvölgyek a Rák-patak vonalára merőleges törések vonala mentén alakultak ki

(Kisházi – Ivancsics (1981-1985), valamint Ivancsics Jenő szóbeli közlése alapján).

Ez a geológiai felépítés megmagyarázza, hogy a vízgyűjtő miért olyan féloldalas. Az

alapkőzetbe települt kevésbé vízáteresztő agyagos rétegek a víz mozgását meghatározzák,

így a déli részen bővizű, állandó-, az északin pedig időszakos vízfolyások alakultak ki.
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2.3.2. Geomorfológia

A Hidegvíz-völgyben a főgerinc nyugat-keleti irányú, ezzel megegyezően a fő völgye a

Rák-patak is nyugat-keleti irányban fut. Ebbe a völgybe sok észak-déli irányú mellékvölgy

csatlakozik, például : a Ramel-, Hermes-, Vörös-, Zsilip-árok. A Vadkan-árok a Rák-patak

harmadik jobb oldali mellékvölgye. Így a domboldalak főleg keleti, illetve nyugati kitettsé-

gűek (Danszky et al. 1963).

Az egyik jellemző, és egyben legintenzívebben kutatott kisvízgyűjtő morfológia leírása

alapján mutatom be a terület morfológiai jellemzőit. A leírást Egységes Országos Vetület-

ben készült térképének digitalizált szintvonalai segítségével előállított felületmodell alapján

készítettük el. A vízgyűjtő felületmodelljének észak-nyugatról készített nézeti képe a 2.6.

ábrán látható. A vízgyűjtő leírásánál alkalmazható paramétereket (Hewlett 1984; Lee 1980)

a 2.1. táblázat foglalja össze.

Paraméter Vadkan-árok
Terület [km2], A 0,92
Hossz [m], L 1340
Kerület [m], P 5140
Alak tényező A/L2 0,51
Átlagos szélesség (A/L) [m] 690
Legnagyobb szélesség [m] 880
Átlagos lefolyási hossz ( A/L·1/2) (m) 440
Átlagos magasság [m B. f.] 484,51
Kifolyási pont magassága [m B. f.] 403,25
Legmagasabb pont [m B. f.] 555,80
Relief [m] 152,55
Átlagos kitettség É-ÉNy
Átlagos lejtés [◦ és %] 18,6◦ (31,9%)
Vízfolyás (fő ág) hossza [m] 1685 (1418)
Meder lejtés[◦ és %] 3,2◦ (5,5%)
Vízhálózat sűrűség (vízfolyás hossz/A) [km/km2] 1,83

2.1. táblázat. A legintenzívebben vizsgált részvízgyűjtő morfológiai paraméterei

A Vadkan-árok vízfolyása egy másodrendű patak, amelynek egy állandó-, és egy idő-

szakosan vizet szállító oldalága van. A Vadkan-árok egy körhöz közelebb álló zömökebb

alapterületű vízgyűjtő. A völgyben a terület kiterjedéséhez viszonyítva jelentősek a magas-

ságkülönbségek.

A Vadkan-árok lejtés viszonyai a következők: 25o-26%, 20o-32%, 15o-35%, 10o-7%.

A 20o feletti lejtéssel rendelkező területek meredeknek számítanak, a Vadkan-árokban ez a

domináns (60%-nyi ilyen az összterületből) (Gulyás 1992). A völgyoldalak átlagos lejtése
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18,6o. Az átlagos lejtőhossza 300-400 m. A völgyfenék átlagos lejtése 5,5%. A Vadkan-

árok domborzatára jellemző, hogy a völgytalp a forrás közelében többnyire mély szurdok,

meredek patakparttal. A középső, illetve alsóbb szakaszokon viszont kitágul a völgytalp és

ellaposodik. Ezen a részen a patak kanyargósabbá válik és csökken az esése is. A Hidegvíz-

völgyre, különösen a fővölgyben és a kisebb oldalvölgyek alsó részén, jellemzőek a széles

völgytalpak, ahol a vízfolyások középszakasz jellegűvé is válhatnak.

2.6. ábra. A vizsgált kisvízgyűjtők felületmodelljének nézete (Kalicz 2006)

Balról a Vadkan-árok, jobbról a Farkas-árok látható. (Állami alapadatok felhasználásával készült.)

2.3.3. Talajviszonyok jellemzése

A biológiai folyamatok következtében a gyökérzóna vastagságában, akár egy-két méte-

res mélységig fellazított, s ilyen módon megnövelt hézagtérfogatú erdőtalaj sokkal nagyobb

vízmennyiség felvételére képes, mint a fátlan termőhely.

A Soproni-hegységre jellemzően (az Erdőgazdasági Üzemtervek szerint) a podzolos

barna erdőtalajok (PBE), erősen savanyú nem podzolos barna erdőtalajok (SBE), agyagbe-

mosódásos barna erdőtalajok (ABE), a völgyek alján pedig lejtőhordalék erdőtalajok (LHE)

találhatók meg.

A Hidegvíz-völgy talajait Bellér (1996) jellemezte a Farkas-árokban (Vadkan-árokkal

szomszédos kisvízgyűjtő) végzett meszezési kísérletek kapcsán:

– A termőréteg mély, általában 70–90 cm között van. A fizikai talajféleség vályog, illetve

törmelékes vályog. A legfelső szintben mindenhol jellemző az igen nagy mennyiségű

(50–70%) finom homok frakció jelenléte, ami az erózióra való hajlamosságot mutatja.

A C szint felső részén 70-80 cm-nél sok helyen egy vízszintesen futó agyagcsíkot talá-

lunk. Ez a réteg bizonyos mértékű víz-visszaduzzasztást eredményez, amely kedvező
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vízháztartást biztosít, eróziós szempontból azonban veszélyes is lehet. Az agyagcsík

alatt mindenhol sóderes, tömbkaviccsal kevert, vasas folyóhordalék található.

– A talajok tápanyagtőkéje jó, illetve egyes SBE típusoké közepesnek mondható. A hu-

musztartalom a felső szintben az ABE és LHE talajtípusoknál 6–7%, a másik két tí-

pusnál 2–3% körüli érték.

– Az itt található talajok közös jellemzője még, hogy A szintjük az eróziónak kevésbé

ellenálló, így ha védő növényzet nélkül marad könnyen lepusztul. A B szint általá-

ban tömörebb szerkezetű és az erózióval szemben jól ellenáll, viszont felületvíz-képző

hatása nem elhanyagolható.

2.4. Klíma

A vizsgált terület az erdészeti tájosztályozás szerint a Brennbergi-medencében található,

ahol az évi középhőmérséklet 8-8,5 ◦C, a januári középhőmérséklet -2,0, a júliusi 19,0 ◦C

(Danszky et al. 1963). Az északkeleti és az adriai ciklonok, főleg a nyári időszakban, jelentős

mennyiségű vízgőzt szállítanak az Alpok előterébe. A brennbergi megfigyelőállomás adatai

szerint, 40 év átlagában, az évi átlagos csapadék 917 mm. Az adatok az 1920-60 közötti

időszakra vonatkoznak.

A soproni sokéves átlagok Vig (2002) feldolgozása szerint a közelmúltra vonatkozóan

kissé eltérnek a korábbi irodalmi adatoktól, mivel az éves átlaghőmérséklet 9,9 ◦C, az éves

átlagos csapadék pedig 646 mm. Az átlag hőmérséklet adatok az 1971-2000-es adatokból

lettek számolva, tehát egy harminc éves adatsorból. Míg a csapadék adatok az 1961-2000-

es adatokból származnak, így negyven éves adatsorból. Hozzáfűzném viszont ehhez, hogy

a Vig (2002) által feldolgozott időszak adatai a városra vonatkoznak, míg az általunk vizs-

gált terület a várostól nyugatra fekszik és a hegyvidék nagyobb csapadékú, hűvösebb részén

található.

A vizsgálati területen a mikrocsapadékra vonatkozóan nem rendelkezünk mérési ada-

tokkal, pedig annak mennyisége igen jelentős értéket is képviselhet.

Az erdészeti gyakorlatban használt Járó-féle osztályozás szerint, a vizsgált vízgyűjtők

teljes területe a bükkös klímába tartozik. A hidrológiai viszonyok tekintetében pedig, az

üzemtervi adatok szerint, a többletvízhatástól független osztályba sorolható (Erdőgazdasági

üzemtervek). Ez azonban a teljes területre nem igaz, mert a völgyfenéken a szivárgó vizes

termőhelyek jelentős területet képviselnek.
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2.4.1. Csapadékviszonyok

A korábbi adatok szerint tehát az évi átlagos csapadékmennyiség 917 mm, ebből a te-

nyészidőszakban hullik 584 mm (Danszky et al. 1963). A csapadékmaximum általában jú-

liusban van, ez kifejezetten szubalpin jellegre utal. Némely évben egy tavaszi első és egy

őszi második maximum mutatkozik meg, amely pannon mediterrán hatásra vall. Az évi csa-

padékmennyiség szélső értékeit illetően az egész Soproni-hegységre jellemző, hogy az tág

határok között ingadozik; 451–1130 mm 25 év átlagában (Danszky et al. 1963).

Sopron térségében a csapadékviszonyokat feltáró vizsgálatot Martos (1965) végzett.

Adatgyűjtési munkájának célja Sopron környéke csapadékjárásának megismerése és szám-

szerűsítése. Mérési eredményeit egy izovonalas térkép is szemléltette, amely a városi állo-

más mérési adataihoz viszonyítva mutatja Sopron környékének csapadékeloszlását. A térkép

alapján az 1958–62 közötti vizsgálati időszakban a Hidegvíz-völgyben mintegy 18%-al több

csapadék hullott, mint Sopronban. Ebből az adatból is látszik mennyire heterogén a csapa-

dékeloszlás és mennyire fontos a helyszíni, a vizsgált területhez közeli csapadékmérés.

A Hidegvíz-völgyben 1993-óta üzemel folyamatosan egy számítógépes adatrögzítővel

felszerelt meteorológiai mérőállomás (Kucsara 1994), melynek adatai alapján jellemzem a

terület csapadékviszonyait.

A HHM adatai alapján elmondható, hogy az éves csapadékösszegek szóródása viszony-

lag nagy (2.2. táblázat). Összességében megállapítható, hogy a korábbi megfigyelésekhez

képest kisebb mennyiségű csapadék hullott.

Év P
2000 592
2001 600,5
2002 656
2003 179
2004 674,5
2005 742,5

Hidrológiai év P
1999–2000 569,5
2000–2001 612,5
2001–2002 674
2002–2003 165,5
2003–2004 688,5
2004–2005 575,5

2.2. táblázat. Az 1999-2005-ös időszak csapadék összegeinek (P [mm]) alakulása naptári- és
hidrológiai-évekre vonatkoztatva (megjegyzendő hogy a 2003-as évben adathiány miatt adódik ilyen

kis csapadékösszeg) (forrás Kalicz 2006)

A 2.2. táblázat adatai szerint az elemzésre kiválasztott 2005-ös év az előző évekhez

képest jelentősebb csapadékú. Viszont ha a 2004-05-ös hidrológiai év adatait szemléljük

azt láthatjuk, hogy a 2005-ös vegetációs időszakot megelőző nyugalmi időszak csapadéka

meglehetősen csekély.

A 2005.-évi napi csapadékok eloszlását a 2.7. ábra mutatja. Az 2.7. ábrán jól látszik,
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hogy az augusztus és a július volt a legcsapadékosabb hónap. Ebben a két hónapban össze-

sen majdnem az egész éves csapadék harmada lehullott. Ugyanakkor ezt megelőzően júni-

usban viszonylag kevés eső volt. Szembetűnő a májusi csapadék diagram, mivel ekkor volt

2005-ben a legnagyobb mennyiséget (38,5 mm május 18-án) adó eső. Ezen kívül nagyobb

mennyiséget adó csapadékesemények inkább csak az év vége felé voltak, ilyen november

27-én egy 25 mm-es eső, vagy december 6-án és 28-án hulló 25 mm-es csapadékok. Bár

2005-ben sok csapadék hullott, januárban mindössze 6 mm esett. Ennél is szárazabb volt az

október, amikor mindössze 5 mm-nyi eső volt.

2.7. ábra. A napi csapadékok alakulása 2005-ben, A függőleges-tengelyről a napi csapadékösszeg

(mm), a vízszintes-tengelyről az idő olvasható le.

2.4.2. Léghőmérséklet

A HHM adatai szerint az 1994-2005-ös időszak évi középhőmérséklete 8,9 ◦C. A vizs-

gált 2005-ös év átlaghőmérséklete 7,9 ◦C, a megelőző időszak átlaghőmérsékleténél 1,0 ◦C-

al alacsonyabb. A 2.8. ábra az automata klímaállomás üzembehelyezésének kezdetétől a havi

középhőmérséklet adatokat szemlélteti.

A 2005-ös év hőmérséklete a következőképpen részletezhető (2.9. ábra). A vegetáci-

ós időszak (május-október) átlaghőmérséklete, a völgytalpon mért adatok alapján, 15,7 ◦C.

2005-ben július volt a legmelegebb hónap, ekkor volt a legmagasabb az átlag hőmérséklet :
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2.8. ábra. A havi átlag hőmérsékletek hosszútávú alakulása [◦C] (Kalicz 2006)

18 ◦C, és ekkor mérték 2005 legmagasabb hőmérsékletét is, 32 ◦C-t. A nyár során ebben a

hónapban volt a minimum hőmérséklet a legmagasabb: 7,3 ◦C. Érdekes, hogy a májusban

mért maximum hőmérséklet magasabb, mint a júniusi, hiszen májusban 31,3 ◦C-t is mértek,

míg júniusban a legmelegebb napon is csak 29,9 ◦C volt. A leghidegebb hónap a február volt,

ekkor az átlag hőmérséklet−3 ◦C, a legmagasabb hőmérséklet, pedig csak 7,2 ◦C volt (janu-

árban már 12,4◦C−t is mértek). Az éves minimum hőmérséklet mégsem ebben a hónapban

volt, hanem március 1-én: −19,2 ◦C. A februári legalacsonyabb hőmérséklet −18,6 ◦C, ja-

nuárban pedig−13,3 ◦C. A decemberi átlag hőmérséklet−1,1 ◦C volt, a minimum:−14 ◦C,

a maximum hőmérséklet : 6,8 ◦C.

Érdekesség, hogy a téli ritmust okozó fagypont körüli hőmérséklet tavasszal és ősszel a

vizsgált évek átlagában néhány hétig figyelhető meg.

2.5. Faállomány-viszonyok és borítás

A Soproni-hegység potenciális vegetációjában, jelenlegi ismeretek szerint, főképpen

gyertyános-kocsánytalan tölgyesek és a bükkösök nyugat-dunántúli földrajzi variánsai do-

minálnak. A geológiai és geomorfológiai adottságok okán nagy területet foglaltak el mész-

kerülő tölgyesek, mészkerülő gyertyános-kocsánytalan tölgyesek és mészkerülő bükkösök,

míg a völgyek mélyén, a patakok mentén égerligetek húzódtak. A hegység völgyaljain és

szivárgóvizes völgyfőin tehát az égerligetek a jellemző erdőtársulások. A belső völgyekben

montán fajokban gazdagabbak ezek az állományok, így a hegyi égerligetek (Carici brisoidis-

Alnetum) közé sorolhatóak. Még a peremrészen lévő, hazánkban ritkának számító fajokat

nem tartalmazó ligeterdők inkább a podagrafűves égerligetek (Aegopodio-Alnetum) közé

tartoznak (Király 2004).
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2.9. ábra. A napi átlag, minimum és maximum hőmérsékletek alakulás 2005-ben, A

függőleges-tengelyről a hőmérséklet ( ◦C), a vízszintes-tengelyről az idő olvasható le.

Az Alpok közelsége, illetve vegetációtörténeti okok miatt a terület flórája magashegy-

ségi fajokban meglehetősen gazdagnak mutatkozott, növényföldrajzi beosztás tekintetében a

hegység hazai területének nyugati részét (kb. a Brennbergbánya - Ágfalva vonaltól nyugat-

ra) a kelet-alpesi flóratartomány (Noricum) egyik nyúlványának tekintik. A Hidegvíz-völgy

növényföldrajzilag tehát a kelet-alpesi flóratartomány (Noricum) soproni flórajárásához (Ce-

ticum) tartoznak. A besorolás a dealpin flóraelemek tömeges előfordulása alapján történt

(Tímár 1996).

Az évszázados gazdálkodás a terület növénytakaróját döntően megváltoztatta. Az ere-

deti vegetációtól való eltérést főként a hegységperemi részek mezőgazdasági célú erdőir-

tásaival és az erdőterületek nagyarányú fenyőtelepítéseivel (elsősorban luc- és erdeifenyő)

magyarázhatjuk. Az emberi tevékenység nyomán nagy területek alakultak át ; botanikailag

értékes láprétek és üde kaszálórétek, melyek nagy része mára sajnos eltűnt, vagy erősen deg-

radálódott. (Tímár 1996). A völgyek alján a XX. század elején helyet foglaló kaszálórétek

visszaerdősültek, és helyüket ma már hegyvidéki égerligetek foglalják el.

A vízgyűjtő teljes területe erdővel borított. Példaként, a területet jól jellemző, Vadkan-

árokban az egyes fafajok területfoglalása a következő (2.10.ábra) :

Az egyes fafajok között vízháztartási szempontból jelentős a különbség, legyen itt pél-

daként a bükk és luc mint két jelentős állományalkotó. Az intercepciós veszteséget tekintve
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2.10. ábra. Fafajok területfoglalása a Vadkan-árokban. Jelmagyarázat : LF, lucfenyő ; EGYF, egyéb

fenyő ; B, bükk; KTT, kocsánytalan-tölgy; EGYL, egyéb lomb; NY, ÚT, TRV, nyiladék, út, tarvágás.

A völgyfenéken előforduló égerligetek fafajai elsősorban az EGYL kategóriába tartoznak.

a luc benedvesedési kapacitása jóval nagyobb. A bükknek van törzsi lefolyása, a lucnak vi-

szont alig. Más jellegű avartakarót képeznek maguk alatt, és a talajban másként helyezkedik

el a gyökérzetük is, a lucé sekélyen, a talajfelszínhez közel, a bükké mélyebbre hatolóan.

Még jelentősebb különbségek tapasztalhatóak transzspirációs szempontból a mezofita bükk

és a higrofita éger között.

A fafajok térfoglalásának hosszabb távú változását tekintve megállapítható, hogy a luc-

fenyőt lassan leváltják a keménylombos állományok. Ez a változás elsősorban az utóbbi

évtizedekben bekövetkezett nagy léptékű szúkárok rovására írható.



3. fejezet

Az evapotranszspiráció becslése

A felszínközeli talajvízű területek vegetációjának, főként ha ez erdő, különösen nagy

a hatása a felszínközeli talajvíztér vízmérlegére. Ha a sekély talajvízű terület kisebb vízfo-

lyások mentén található, akkor a vízfolyásmenti vegetációnak a kisvízfolyások alapvízhoza-

mára is igen jelentős hatása van. Ezen területek általában értékes ökoszisztémákat tartanak

fenn és vízkészletgazdálkodási jelentőségük is kiemelt, így evapotranszspirációjuk pontos

meghatározása, mind természetvédelmi, mind vízkészletgazdálkodási szempontból fontos.

A numerikus hidrodinamikai modellek is legtöbbször igénylik az evapotranszspiráció egzakt

értékeinek megadását, hogy pontos regionális vagy lokális vízmérleget tudjanak számítani.

Az előbbi okokból a felszínközeli talajvízű területeken található vegetáció hatását a felszíni

vízkészletekre, ill. azok talajvízutánpótlódására intenzíven vizsgálták az elmúlt évtizedeke-

ben a világ majd minden részén pl. (Federer 1973; Gazal et al. 2006; Goodrich et al. 2000;

Zsuffa 1996-99).

Az evapotranszspiráció értékeinek pontos meghatározása még fontosabbá válik a klíma-

változás tendenciáit értékelve, ha figyelembe vesszük, hogy a szemiariddá váló területeken,

így hazánkban is a regionális vízmérlegben az ET tag (a kiadási oldalon) éves szinten nem

ritkán 90-95%-ot tesz ki.

Hazánkban a VITUKI Komlósi telep nevű kísérleti állomásán folytattak intenzív vizs-

gálatokat az evapotranszspiráció talajvízre gyakorolt hatását tanulmányozva. A terepi ku-

tatások kapcsán egy módszert is kifejlesztettek kútcsoportos mérésekre alapozva, amellyel

2-3 napos felbontással lehetett egy adott terület talajvízforgalmát, így adott időszakban az

evapotranszspirációját is számítani (Major 1974). Érdemes megemlíteni még az Erdésze-

ti Tudományos Intézet talajvízzel kapcsolatos elemzéseit is (Járó – Sitkey 1995), amelynek

kapcsán különböző típusú erdőállományok hatását vizsgálták a talajvízszintekre.

Jelen dolgozatban a vízfolyás menti zónák talajvízszint változásának vizsgálata alapján

57



58 3. fejezet. Az evapotranszspiráció becslése

egy új metódust (a White (1932) eljárás módosításával) dolgoztam ki a vegetáció csapadék-

mentes időszakokban jellemző, elsősorban a talajvízből táplálkozó evapotranszspirációjának

számítására.

3.1. A növényzet napi periódusú vízfelvételének vízháztar-

tási értelmezése

Vizsgáljuk meg kicsit részletesebben, vízháztartási alapon, hogy a vízfolyásmenti zóná-

ban lévő növényzet vízfelvétele milyen hatást gyakorol az ottani vízszintekre és így közve-

tetten a vízfolyás hozamára (1.2. ábra ).

A növények párologtatási igénye kielégítődhet a vízfolyásmenti zóna talajvízkészleté-

ből, a talajvíz háttérből történő utánpótlódásából, ill. mindkettőből (3.1. ábra, 3.1). Influens

(talajvízkészletbe bepótló) vagy időszakosan influenssé váló vízfolyás esetében a párologta-

tás közvetlenül a vízfolyás vízkészletét is fogyaszthatja. Példaként a napi periódusú talajvíz-

járás szélsőértékeinél, ahol ez a szélső érték rövid időre állandósul (vagyis a készletváltozás

nulla), a vízfolyásmenti zóna talajvízkészletének utánpótlódása, Qnet [LT−1], egyensúlyban

van a növényzet pillanatnyi transzspirációs vízigényével és a fellépő evaporációval, vagyis

összességében az evapotranszspirációval ET [LT−1].

dS
dt

= Qnet−ET (3.1)

ahol, S [L] az egységnyi területen raktározott vízmennyiség.

A talajvízállás csökkenésének időszakában a transzspiráció meghaladja az utánpótlódás

mértékét és erőteljes mértékben elkezdi fogyasztani a vízfolyásmenti zóna talajvízkészletét

is (dS/dt < 0 tehát Qnet < ET ). A talajvízállás legalacsonyabb értékénél a transzspirációs

igény csökkenése miatt, az újra egyensúlyba kerül a talajvízutánpótlással tehát (dS/dt =

= 0 tehát Qnet = ET ). A talajvízállás növekedésének időszakában a párologtatási kényszer

tovább csökken, és mivel ezt az utánpótlódás már meghaladja, a vízfolyásmenti zóna talaj-

vízkészlete ismét növekszik majd (dS/dt > 0 tehát Qnet > ET ). Ezek alapján nyilvánvaló,

hogy a talajvízjárás görbéje egy összegző görbe, ami a talajvíz utánpótlódás (pozitív tag)

és a transzspirációs vízfelhasználás (negatív tag) összegződéséből keletkezik (Troxell 1936).

Mivel a vízfolyás a csapadékmentes időszakokban az utánpótlódását elsősorban a talajvíz-

készletből kapja, ezért a vízhozam napi ritmusa is hasonló lesz a talajvízben jelentkező szig-

nálhoz, de annál a maximumok és minimumok környezetében kicsit ellapítottabb (1.2. ábra

). Az előbb elmondottak tehát érvényesek a vízfolyások hozamában jelentkező napi ritmusra
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is, de tudnunk kell hogy ez már egy vízgyűjtőre integrált hatását mutatja a vegetáció talaj-

vízfogyasztásának nem pedig egy pontszerű az adott vegetációfoltra jellemző értéket.

3.1. ábra. A vízfolyásmenti zóna egyszerűsített modellje dominánsan horizontális áramlási

rendszerben

A maximális párologtatás akkor jelentkezik, amikor a legerősebb a talajvízszint csökke-

nési rátája. Ez a pont általában jól kapcsolható a napi maximális besugárzás érték idejéhez. A

minimális párolgás a hajnali órákban jellemző, ami a telítettségi hiány minimumának megje-

lenési ideje. A vízfolyásmenti zóna talajvízszintjének minimuma kapcsolható össze a háttér

talajvízszint és a vízfolyásmenti zóna talajvízszintjének legnagyobb eltérésével, vagyis ekkor

a legjelentősebb a hidraulikus gradiens (horizontális áramlási rendszerben a talajvízfelszín

esése) a vízfolyásmenti zóna és a háttér között. Amikor késő délután az ET értéke elkezd

csökkenni, a nagy hidraulikus gradiens miatt rendkívül gyors a vízfolyásmenti talajvízkész-

letek visszatöltődése. Így a talajvízszintek minimumának megjelenése után közvetlenül, ha

rövid időre is, de kissé függetlenné válhat a visszatöltődés az aktuális ET értékétől.
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3.2. Evapotranszspiráció meghatározására a talajvíz napi pe-

riódusú ingadozása alapján

3.2.1. A White-féle módszer hibái

A White (1932) által kifejlesztett módszer (1.6. ábra, 1.1) világszerte elterjedten hasz-

nált a talajvíz evapotranszspirációjának meghatározására mivel egyszerű, robosztus és durva

becslésként mindenképpen egy jó, az adott terület jellemzőit is figyelembe vevő evapotransz-

spirációs értéket szolgáltat. Használatával kapcsolatban azonban felmerül egy-két bizonyta-

lanság. Ezek közül az egyik a fajlagos hozam (Sy) megfelelő értékének használata, a másik

pedig a háttérből érkező utánpótlódás (r vagy másként Qnet) napon belül nem állandó értéke.

A fajlagos hozam értelmezése és számítása

Az egyik probléma az eredeti White-féle megközelítéssel kapcsolatban a fajlagos ho-

zam értéke. Az Sy tradícionális értelmezése szerint (3.2) az a vízmennyiség, amelyet a víz-

tartó (esetünkben nyílt tükrű) egységnyi alapterületű eleme bocsát ki magából, vagy fogad

magába egységnyi vízszintváltozás hatására:

Sy =
Vw

A ·∆h
(3.2)

ahol, A a víztartó vizsgált alapterülete, a Vw a kibocsátott vagy befogadott vízmennyiség,

amely ∆h vízszintváltozás (emelkedés vagy csökkenés) hatására jött létre (Kovács 1972;

Nachabe 2002).

Az Sy egy másik megközelítés szerint, a 3.3 egyenlettel is kifejezhető :

Sy = θS−θR (3.3)

ahol, θS a telített térfogatos víztartalom (dimenziónélküli), θR a (gravitációs) leürülés

utáni maradék térfogatos víztartalom (dimenziónélküli) (Loheide II. et al. 2005).

Schilling (2007) Iowa állambeli vizes élőhelyek ET -jának vizsgálatánál első megköze-

lítésként a Gerla (1992) által javasolt módszert használta az Sy meghatározására. A mód-

szer, amely leginkább vizes élőhelyeknél alkalmazható, a lehullott csapadék mennyisége

és a hozzá kapcsolódó talajvízszint emelkedés hányadosaként határozza meg az Sy értékét

csapadékeseményenként. Az így meghatározott Sy értékeket a hozzájuk tartozó, felszíntől

mért talajvízszint mélységekkel összekapcsolva Schilling (2007) egy hatványfüggvény ala-

kú összefüggést hozott létre. A felszíntől mért talajvízszint távolság növekedésével együtt
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növekvő Sy érték okszerűen, a talajvízszint fölötti háromfázisú zóna kiterjedését, így növek-

vő gravitációsan leürülő pórusteret mutat.

Loheide II. et al. (2005) numerikus modell elemzéssel, a White-féle módszer helyessé-

gét vizsgálva az Sy-t a felszínközeli tározótérben csak a talajtípustól függő konstans értéknek

vették. Minden esetben 1 mm/nap ET értéket adtak be a modellbe. A modell kimeneteként

lérejövő napi ritmusú talajvízfluktuációból, különböző talajtípusoknál, a White módszer ere-

deti (1.1) megközelítését használva, 1,01 és 29,1 mm/nap közötti ET értékeket tudtak meg-

határozni. Vizsgálataik alapján megállapították, hogy csak a talajtípustól függő konstans Sy-t

alkalmazva, a talaj fizikai féleségétől függően, a homoktartalom csökkenése és az agyagtar-

talom növekedése ugyanis az ET egyre növekvő mértékű felülbecsléséhez vezet.

Fentiek szerint megállapítható, hogy a klasszikus értelmezés szerinti konstans Sy figye-

lembe vétele általában nem megfelelő a White módszer esetében. Az aktuálisan szabaddá

váló Sy érték Meyboom (1964) szerint általában a teljes hatékony porozitás 50%-ával vehető

figyelembe. Loheide II. et al. (2005) vizsgálatai szerint, amint erre korábban Szilágyi (2004)

is modellezési eredményei alapján rámutatott, mind a talajvízszint felszíntől való elhelyez-

kedése, mind a háromfázisú zóna gravitációs pórusterének viszonylag hosszan lejátszódó

kiürülési folyamata, ill. annak időbelisége is hatással van az Sy aktuálisan figyelembeveendő

értékére. A hatás annál kifejezettebb, minél finomabb szövetű az adott talaj. Tehát különböző

talajtípusokra más és más időtartamú vízszintcsökkenést vizsgálva, a talajvíz felszíntől mért

mélysége szerint is változó az Sy aktuális jellemző értéke.

Loheide II. et al. (2005) az Sy-ra, Nachabe (2002) vizsgálatait figyelembe véve, egy no-

mogrammot, ill. egy egyenletet adtak meg. Az egyenlet alapján az Sy aktuális értékére már a

valósághoz sokkal közelebbi becslés adható, egy mélység szerinti és egy időbeli kompenzá-

ció figyelembevételével.

Az összefüggés létrehozásához a Brooks – Corey (1964) modellt (3.4) és a Richards-

egyenlet egy dimenziós formáját használták fel. A Brooks és Corey modell alapján a talajvíz-

szint fölött zi magasságban, amely ψ nyomómagasságként is felfogható, található egyensúlyi

(statikus állapotokat feltételező) víztartalom θ(zi) vagy θ(ψ) :

θ(ψ) = θR +(θS−θR)
(

ha

ψ

)λ

(3.4)

ha |ψ| ≥ ha és θ(ψ) = θS ha |ψ|> ha, ahol, ha a zárt kapilláris zóna magassága [L], λ,

a pórus méretek megoszlására vonatkozó index [dimenziónélküli].

Az előbbieket (3.4) felhasználva az Sy értéke közelítően a következő összefüggés szerint

számítható:
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3.2. ábra. A talajprofil víztartalmának tranziens leürülése

Sy(t) =
KSt
∆h

[(
θB−θR

θS−θR

) 2+3λ

λ

(
θSur f ace−θR

θS−θR

) 2+3λ

λ

]
t +(θS−θR)

(
1− θB−θR

θS−θR

)
(3.5)

ahol, ∆h a talajvízszint süllyedése, t a talajvízszint süllyedése óta eltelt idő, θSur f ace

a felszíni térfogatos víztartalom, θB a víztartalom profil változását az időben és a mélység

szerint leíró paraméter, amely a következőképpen kalkulálható:

θB(t) = θR +(θS−θR)

(
∆h(θS−θR)

2+3λ

λ
KS

) 1
2+3λ

λ
−1

t
1

1− 2+3λ

λ (3.6)

A KS a Kozeny-Kármán összefüggés alapján kalkulált telített hidraulikus vezetőképes-

ség, KS = Bθn
e , ahol θe az effektív porozitás (azaz a teljes porozitás mínusz a -33 kPa-nál

mért víztartalom), B [LT−1] és n [-] paraméterek. Amikor a KS-t (cm h−1) mértékegységben

számítjuk az n = 4 és a B = 1058.

Megjegyzendő, hogy az előbbiek szerint számított telített hidraulikus vezetőképesség

kisméretű zavartalan minták laboratóriumi vizsgálatai alapján kalkulált. Így a talajmátrixra

vonatkozó ún. mátrix vezetőképesség érték, és így a makropórusok igen jelentős vízvezetése

nincs benne.

Az Sy meghatározására szolgáló összefüggést (3.5) első lépésben a módszer fejlesztése

során napi szintű vízszintsüllyedés, és a süllyedéshez tartozó idő felhasználásával alkalmaz-
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tuk, így napi szinten konstans Sy értéket adott.

Ez utóbbi számítás által kapott eredmény azonban nem korrekt, mert az Sy igen jelen-

tős mértékben változhat a napon belül is, amint azt a 3.3. ábra is mutatja (Gribovszki et al.

2008a). A napon belüli Sy értékek számításához a talajvízállás szélsőértékeiből indultam ki.

Az egy időlépcsőre vonatkozó Sy értékeket a ti és a ti−1 időkhöz tartozó leürülő (vagy vissza-

töltődő) vízmennyiségek különbségének
(
Vw,ti−Vw,ti−1

)
a ∆hti−∆hti−1 , időlépcsőre eső víz-

szintváltozással (és természetesen a vizsgált területtel, A) képzett hányadosával számítottam

ki (3.7). Megjegyzem, hogy a szélsőértékekből való kiindulás a napi minimum vízállás ese-

tében kissé bizonytalan, mivel itt nincs elég idő az egyensúly közeli állapot beállására. A

napi maximum vízállás esetében az éjszakai lassú visszatöltődési időszak a közel egyensúlyi

állapot beállására lehetőséget ad.

Sy(ti) =
Vw,ti−Vw,ti−1

A ·
(
∆hti−∆hti−1

) (3.7)

A változás figyelembe vételéhez a 3.5 egyenlet átalakítása mellett egy nedvesedési pF

görbe is szükséges lenne. Ez utóbbi sajnos nem áll jelenleg rendelkezésemre, így az Sy napon

belüli változásának figyelembevételétől a későbbiek során a dolgozatban eltekintek.
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3.3. ábra. Az Sy napon belüli változása
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A telített és a telítetlen zóna kapcsolata

A White módszer, bár csak a telített zóna vízforgalmának vizsgálatára készült, mégis

figyelembe veszi valamelyest a telítetlen zónából való vízfelvételt is (minél közelebb van a

telített zóna a talajfelszínhez annál inkább). A jelenség magyarázata, hogy a kapilláris zó-

nán keresztül a növényzet kapcsolatban van a talajvízszinttel és így a telítetlen zónából való

vízfelvétel megjelenik a talajvízszint csökkenésben. A White-féle becslés (így a következők-

ben ismertetendő saját fejlesztésű becslés is) tehát a következő mechanizmusokon keresztüli

vízfelvételt tudja figyelembe venni :

– Közvetlen vízfelvétel a talajvízből (a talajvízszint alól) ;

– Közvetlen vízfelvétel a talajvízzel összeköttetésben lévő kapilláris zónából ;

– A talajvízszint csökkenésével az egyébként a telített zóna felé leürülő talajnedves-

ség egy részének felhasználása (ennyivel csökken a talajvíz felé leürülő vízmennyiség

vagyis az Sy) ;

– Közvetett vízkivétel a telített zónából azáltal, hogy a kapilláris zóna fölött kevéssel

elhelyezkedő gyökérzet szívóhatása még képes egy felfelé irányuló vízmozgást indu-

kálni. A kapilláris zóna fölött nagyobb távolságra elhelyezkedő gyökérzet szívóhatása

már nem érvényesül a talajvízre.

Shah et al. (2007) numerikus modellvizsgálatokat végeztek, HYDRUS modellel (Si-

munek et al. 1998), felszínközeli talajvízvizű területeken, a teljes ET értékének megoszlását

elemezve a telítetlen és a telített zóna között. A modellvizsgálatot különböző talajvízszint

mélységeknél, eltérő talajtípusoknál és vegetációborításnál hajtották végre. Elemzéseik so-

rán úgy találták, hogy a felszíntől fél méteren belül elhelyezkedő talajvíztükör esetében ál-

talában az összes ET a talajvízből származik, az ilyen szituációkban a telített és telítetlen

zónák között fennálló igen szoros hidraulikai kapcsolat miatt. Kimutatták, hogy a talajvíztér

és a telítetlen zóna talajnedvesség dinamikájának észrevehető szétválása (igazából a szétvá-

lás teljesen soha nem történik meg) a talajtípustól függően 0,3 és 1,5 m között kezdődik a

mély gyökérzettel rendelkező (erdő) vegetációborítás esetében.

3.2.2. Az új metódus elmélete

Bár a White-féle módszer a fenti Sy-ra vonatkozó korrekció figyelembevételével már az

eredeti változatnál jobb becslést ad, de a talajvízutánpótlódás napon belüli változásának elha-
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nyagolása miatt még jelentős hibát tartalmaz. A talajvízutánpótlódás értéke a nap folyamán

a következőképpen változik (3.1. és 3.4. ábra) :

– A talajvíz napi ingadozása során késő éjszaka és kora hajnalban, amikor a transzspi-

ráció gyakorlatilag nulla, a vízfolyásmenti zónában a készletek visszatöltődése zajlik.

Ekkor a legkisebb a különbség a lezajló folyamatokban a vegetáció nyugalmi idősza-

kához képest.

– A reggeli órákban, amikor a talajvízszint a vízfolyásmenti zónában a legmagasabb, a

háttér vízszint (a növényzet transzspirációs hatásától független vízszint) és a vízfolyás-

menti zóna vízszintje között a potenciálkülönbség a legkisebb a nap során (itt ekkor

a legkisebb a hidraulikus gradiens), így a háttérből érkező utánpótlódás ebben az idő-

szakban lesz a legkisebb. Ugyanekkor párhuzamosan a patak felé távozó vízmennyiség

ekkor a legnagyobb, hiszen a hidraulikus gradiens a vízfolyásmenti zóna talajvízszint-

je és a vízfolyás vízszintje között ekkor a maximális. A nettó utánpótlódás tehát, ami

a háttérből érkező és a patak felé távozó talajvízhozam különbsége, ekkor a legkisebb.

– A párologtatás növekedésével, a növényzet erősen megcsapolja a talajvízkészletet és

egy depressziót hoz létre a vízfolyásmenti zónában. Ahogy a talajvízszint csökken,

a háttér vízszint és a vízfolyásmenti aktuális vízszint közötti eltérés egyre nő (nő a

hidraulikus gradiens). A vízfolyásmenti zóna és a patak vízszintjei közötti eltérés pe-

dig ugyanebben az időszakban csökken (csökken a hidraulikus gradiens). A különbség

növekedésével növekszik a háttér talajvíz utánpótlódás, és a legalacsonyabb vízfolyás-

menti talajvízszint elérésénél, vagyis délután éri el maximális értékét. Ugyanekkor a

vízfolyásmenti zóna és a patak vízszintjei közötti eltérés, tehát a patak felé távozó ta-

lajvízhozam, ekkor éri el minimumát. A nettó utánpótlódás, tehát ekkor a legnagyobb.

Ezek alapján nyilvánvaló, hogy az utánpótlódás (r vagy Qnet ) nem egy konstans érték,

hanem egy változó, amelynek értéke a háttér vízszint, a vízfolyásmenti zóna és a patak víz-

szintjének viszonyából a Darcy-féle összefüggés szerint számítható. Az utánpótlódás nem

konstans értékének figyelembevétele, annál nyilvánvalóbb, ill. fontosabb a pontos becslés

szempontjából, minél nagyobb a napi fluktuáció amplitúdója, tehát minél nagyobb az ET .

A háttér vízszint (a növényzet hatásától függetlennek véve) a csapadékmentes idősza-

kokban egy lassú, fokozatos csökkenéssel jellemezhető. A háttér vízszint függetlensége a

növényzettől (a felső vízgyűjtőkön) a vízfolyásmenti zóna szélétől való erős terepemelke-

dés miatt legtöbbször rövid távolságon belül feltételezhető (lásd. a 3.1. ábrát, amely egy

valós keresztszelvényt mutat a vizsgálati területről). Loheide II. et al. (2005) numerikus mo-
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dell vizsgálatokat végeztek a White-féle módszer érvényességével kapcsolatban. A modell

vizsgálatok során az egyik kérdés az egész vízfolyásmenti zónát reprezentáló kút megfelelő

elhelyezése volt. Úgy találták, hogy a vízfolyásmenti zóna középső részén (a középső 4/5-

ödében) a kút bárhol elhelyezhető, de a zóna szegélyének közelében (1/5-öd vagy az általuk

vizsgálati elrendezés szerinti esetben 7-8 m távolságra a szegélytől) már kezd érvényesülni

a napi hullám amplitúdójának gyengülése és rövid távolságon belül, a szegélytől kifelé, tel-

jesen meg is szűnik a hullámzás. Bauer et al. (2004) egy az Okavangó-folyó deltavidékén

folytatott kísérlethez kapcsolódóan a talajvízben jelentkező napi ritmusú változás szegélyha-

tástól függő befolyásolásának analitikus leírását is megadták. Bauer et al. (2004) analitikus

megoldását felhasználva, a mi kísérleti elrendezésünk geometriája és talajfizikai jellemzői-

nek esetében a befolyásolás a szegélytől (ahol kötött peremeket feltételezünk) maximum 2-3

m-es távolságra érvényesül. A Butler et al. (2007) által végzett terepi vizsgálatok adatai sze-

rint (az USA Kansas és California államaiban, vízfolyásmenti környezetben) a mért talajvíz

hullámzás értékek a növényállományok szegélyénél a hullámzás amplitúdójának csökkené-

sét mutatták, és a hullámzás erőssége jól jellemezte a szűkebb környezet heterogenitását a

növényállomány belsejében.

3.2.3. Az új metódus számítási elve

Az előbbieket figyelembe véve, a kidolgozott új módszer szerint, az evapotranszspiráció

értéke a talajvízszintadatok alapján a következőképpen számítható.

Az alapegyenletek, a tömegmegmaradási egyenlet, amely egy egyszerűsített vízmérleg

(3.8), a mozgási egyenlet pedig a Darcy-törvény alkalmazása. Horizontális áramlási rendszer

esetében, a problémára a Darcy-törvényt véges differencia formában felírva a Dupuit-féle

egyenletet kapjuk, így ezt használjuk (3.9a) (Harr 1962; Kovács 1972):

dS
dt

= Sy
dh
dt

= Qnet−ET (3.8)

Qnet = Qin−Qout = k
H−h
L− l

H +h
2

d1− k
h−h0

l
h+h0

2
d1 =

k(H2−h2)
2(L− l)

d1−
k(h2−h2

0)
2l

d1

(3.9a)

ahol, S [L] a vízfolyásmenti zóna egységnyi felületéhez tartozó raktározott vízkészlet,

ET [LT−1] az evapotranszspirációs ráta, Qnet [LT−1] a nettó talajvízutánpótlódás (ami a

hozzáfolyás minusz elfolyás különbségeként számítható) d1 [L] egységnyi szélességű sáv-

ban (csak diemnzióegyeztetés céljából tüntettem fel a későbbi levezetésekben elhagyom), k
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[LT−1] a vizsgált kút környezetének átlagos (makropórusokat is tartalmazó) telített hidrau-

likus vezetőképesség (szivárgási tényező) értéke, H [L] a háttér (ahol a napi fluktuáció már

elhal) talajvízszint (vagy hidraulikus nyomásszint), L [L] távolságra a pataktól, l [L] a talaj-

vízszint mérési helyének távolsága a pataktól, h [L] a vizsgált kútban mért talajvízszint (vagy

hidraulikus nyomásszint) értéke és h0 [L] a vízfolyásban mérhető vízállás (3.4. ábra). dSdt−1

az Sydhdt−1 alapján számolható. A H, a h és a h0 egy referenciaszint, ami célszerűen a pa-

takmeder alatt lévő vízzáró réteg felső síkja, feletti magasság (hidraulikus nyomásszint). A

3.9a. egyenlet permanens viszonyokat tételez fel az adott időlépcsőben a Qnet számításánál,

ami elméleti szempontból nem teljesen helytálló.

A vízzáró réteg ferdesége 0,18 (18%-os) átlagos esésig nem okoz jelentősebb problémát

a Dupuit-féle egyenlet alkalmazásánál (Smith-Wheatcraft (1992 forrás Dingman (2002))).

Nagyobb ferdeségű vízzárónál a Qnet számítására a Brutsaert (1994 forrás Brutsaert (2005))

által lejtős víztartóra kidolgozott egyenleteket alkalmazhatjuk.

A mederellenállás figyelembevétele a 3.9a. egyenletben akkor indokolt, ha az jelentős

(legalább dm-es) értéket elér.

Amikor a fő áramlási irány vertikális, általában alföldi területen, mélyebb víztartó ese-

tében, a 3.9a. egyenletet a klasszikus Darcy-féle egyenlettel helyettesítjük.

Qnet = A1kv
H−h

l′
(3.9b)

ahol, A1 [L2] a vízfolyásmenti zóna kutat magába foglaló egységnyi felületű része (csak

diemnzióegyeztetés céljából tüntettem fel a későbbi levezetésekben elhagyom), h [L] a vizs-

gált kútban (felszínközeli víztartóra szűrőzött) mért talajvízszint értéke, H a teljes "háttér"

nyomás l′ [L] mélységben, és kv [LT−1] a vertikális hidraulikus vezetőképesség (szivárgási

tényező) átlagos értéke .

Az ET (evapotranszspiráció) becslésének a lépései a következők (3.1. ábra).

– A talajvízszintek idősorának differenciáit képezzük (az adatgyűjtés sűrűségétől függő-

en fél-egy órás különbségeket célszerű használni), hogy a dhdt−1 tagot megkapjuk.

Ez a görbe reprezentálja a vízfolyásmenti zóna talajvízkészletének változását, vagy

másként az utánpótlódás (Qnet) és az ET rátájának különbségét osztva az Sy-nal.

– A Qnet értékét két módszerrel, egy ún. empirikus és egy ún. hidraulikus elnevezésűvel

becsültük.

Az empirikus módszer esetében, a napi maximális és minimális utánpótlódás Qnet ér-

tékét a talajvízszintek napi maximális (maxQnet ≈max
(
Sydhdt−1)) és a késő éjszakai



68 3. fejezet. Az evapotranszspiráció becslése

0.
6

0.
8

1.
0

1.
2

1.
4

T
al

aj
ví

zs
zi

nt
 [m

]
Talajvízszint a vízfolyásmenti zónában
Háttér talajvízszint

[m
/3

0−
pe

rc
]

−
0.

01
0.

00
0.

01

aug. 29 aug. 31 szept. 02

Talajvízszint differenciák
Utánpótlódás (empirikus)
Utánpótlódás (hidraulikus)

1
2

3.4. ábra. A talajvízszintek, azok differenciái és a transzformált talajvíz utánpótlódás (Qnet az Sy-al

elosztva az ábrázolhatóság érdekében

- kora hajnali átlagos differenciális változásából számoltuk. Az átlagolás az utóbbi

értékekre azért szükséges, hogy csökkentsük a mérési hibák szerepét, a relatíve kis

differenciális vízszintváltozás időszakában. A napi maximális és minimális nettó után-

pótlódási (Qnet) ráta értékét ezután a napi minimális és maximális (3.4. ábra 2. és 1.

jelzésű pontok) talajvízszintek időpontjaiba helyeztük. Spline interpolációval sűrítet-

tük be a maximális és minimális utánpótlódások közötti adathiányokat, hogy a későbbi

számításokhoz megfelelő időfelbontást kapjunk (3.4. ábra szaggatott vonal). Megjegy-

zendő, hogy a valódi maximális utánpótlódás valószínűleg egy kissé magasabb (mivel

ebben az időszakban még van jelentős ET , ami itt nincs figyelembe véve) és korábban

következik be (mivel a talajvízállás minimuma, így a legnagyobb hidraulikus gradiens

is korábban van), mint a legnagyobb differenciális változás a hullám felszálló ágán. A

valódi minimális utánpótlódás, pedig valószínűleg kissé alacsonyabb és később (nyári
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időszakban 6 és 8 h között) jelentkezik, mint a késő éjszakai - kora hajnali átlagos dif-

ferenciális talajvízszint változásból számítható érték. Az utóbbi különbség oka, hogy

a legalacsonyabb vízszint (és így a legkisebb hidraulikus gradiens) később következik

be, valamint az átlagolás is torzít kissé az időponton. A dhdt−1 értékek különbsége az

utánpótlódás számítására a legmagasabb talajvízszint időbeli környezetében azért nem

használható, mert ekkorra már az ET jelentős értékűre emelkedhet, és így befolyá-

solhatja a dhdt−1 értékét. Sajnos ezen empirikus módszer alkalmazásakor nem tudjuk

megítélni a valódi utánpótlódásokhoz képest jelentkező eltérések pontos értékét.

A hidraulikus módszer esetében, a horizontális áramlási rendszernél, a korábban emlí-

tett Dupuit-féle feltételezéssel élve kalkuláltuk a Qnet értékét, ehhez azonban szükség

volt a k, h, l, H és L ismeretére. A k, h és l értékek a helyi mérésekből ismertek, de a H

és L értékeket csak előzetes becslések alapján vehetjük fel. L értéke a vízfolyásmenti

zóna szélességének ismerete alapján becsülhető. Elsődlegesen vertikális áramlást fel-

tételezve (mélyebben fekvő vízzáró réteg esetében), kv és a h értékek a helyszíni mé-

résekből ismertek, de a H-t és az l′-t becsülni kell. Az l′ mélység a vízzáró mélysége

legyen, ill. amennyiben az nem ismert l′ értékére a napi változás maximális ampli-

tudójánál legalább egy nagyságrenddel nagyobb távolságot vegyünk fel. A H értéke

abból a feltételezésből becsülhető, hogy a késő éjszakai - kora hajnali órákban az ET

nulla körüli és így ekkor dSdt−1 = Qnet , így a 3.8., 3.9a. (horizontális eset) és 3.9b.

(vertikális eset) egyenletek átrendezésével H-ra (mint háttérszintre) adódik:

H =

√
2(L− l)

(
Syd1

k
dh
dt

+
h2−h2

0
2l

)
+h2 (3.10a)

H =
Sy

kv

dh
dt

l′+h (3.10b)

Viszont ezek után is még csak egy értékünk van a háttér talajvízszintre (a H-ra) a

késő éjszakai - kora hajnali órákban. Interpolációra van itt is szükség (spline interpo-

lációt használtunk), hogy a további számításokhoz elegendő sűrűségű háttér vízszint

adatot (3.4. ábra pontozott vonal) kapjunk. A hidraulikus módszer szerinti utánpót-

lódást (Qnet) a háttér vízszint (H) becslése után a 3.10a (horizontális eset) és 3.10b

(vertikális eset) egyenletből számíthatjuk (3.4. ábra pont-vonal). A háttér vízszint (H)

valójában egy hipotetikus, elméleti vízszint (hidraulikus nyomásszint) érték, a mód-

szer tesztelésére használt kísérleti területen azonban közel volt a vízfolyásmenti zónán

kívül eső talajvízkutak vízszintjéhez. Ha van információnk a vízfolyásmenti talajvíz-
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áramlás száraz periódusokban jellemző irányára vonatkozóan, akkor pontosabban le

tudjuk írni geometriailag a problémát, ha a vizsgálati keresztszelvényünket (3.1. ábra)

nem a patakmederre merőlegesen, hanem a talajvízáramlás fő irányában vesszük fel.

Jellemző ugyanis, hogy a vízfolyásokhoz egyre közeledve a talajvízáramlás fő iránya

is kezd a vízfolyás irányához közelíteni. Ebben az esetben a mérőpont és a háttérbecs-

lés helyzetét leíró l és L távolságok is a keresztszelvény felvétel irányától függően

módosulnak.

– Az ET értékeket az előbbiek után az utánpótlódás és a készletváltozás különbségeként

számíthatjuk, a választott időléptékben az 3.8. egyenlet átrendezésével.

ET = Qnet−Sy
dh
dt

(3.11)

Érdemes megjegyezni, hogy a talajvízállások pontos és zavartalan, nagy időfelbontású

érzékelése nagyon fontos a módszer pontossága szempontjából. A numerikus differencia-

képzés miatt ugyanis az eredeti adatsorban szereplő kisebb hibák is helytelen ET értékekhez

vezethetnek. A természetben végzett észlelések miatt, még a legnagyobb körültekintés mel-

lett is fellép egy véletlenszerű bizonytalanság, ezért a nyers adatok használata előtt célszerű

azokat egy alulvágó szűrővel simítani. A szűrő megválasztásánál ügyeljünk arra is, hogy túl-

zott simítással nehogy az adatsor elveszítse lényeges információtartalmát. A problémára a

legjobb megoldás, ha elegendően nagy gyakorisággal gyűjtünk adatot, és ezután jelentősebb

információvesztés nélkül egy erősebb filtert tudunk használni (pl. ha félórás ET adatokat

akarunk kapni, akkor célszerű legalább 10 perces gyakoriságúra állítani az adatgyűjtőnket).

3.2.4. Az új módszer tesztelése

A szűkebben vizsgált kísérleti terület jellemzése

Az előbbiekben ismertetett módszer mindkét változatát a Soproni-hegységben találha-

tó, hidegvíz-völgyi kísérleti vízgyűjtő adatain teszteltük. A vízgyűjtő leírása a 2. fejezetben

található meg.

A kísérleti vízgyűjtőben a model tesztelése szempontjából részletesebben vizsgált völgy-

talpi területen (3.5. ábra) a vízfolyásmenti zóna vegetációja éger (Alnus glutinosa) dominan-

ciájú higrofil intrazonális társulás. A domináns fafaj egyedei a vizsgált kút környezetében 13

cm-es átlagos mellmagassági átmérővel és közel 15 m-es átlagmagassággal jellemezhetőek.

A vizsgált állomány levélfelületi indexe 7,4.
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A talajvízszintek mérése, a fő vízgyűjtő kifolyási szelvényének közelében telepített kút-

csoport, 2+ számú kútjában történt (3.5. ábra ).

A vizsgált kútcsoport kereszt-szelvényét és geológiai jellemzőit a 4. melléklet, a kutak

fúrási szelvényeit a 5. melléklet mutatja.

A 4. és a 5. melléklet szerint a talajvíztartó egy osztályozatlan iszapos-homok összlet,

amely kavicsot és kis mennyiségben agyagot is tartalmaz. Vízzárónak fogható fel az előbbi

összlet alatt található agyagos iszap réteg, amely szintén tartalmaz kavicsot. A vízzáró lejtése

0,036 (3,6 %). Ezen lejtésnél a Dupuit-féle feltételezés még helytálló, mivel ez lényegesen

kisebb, mint a Smith-Wheatcraft (1992 forrás Dingman (2002)) szerint alkalmazhatósági

határként megadott 18%-os (0,18) esés. Az előbbiek alapján a horizontális áramlás felté-

telezése helytálló, így a számításra a 3.9a. egyenletet használhatjuk. A vízzáró mélysége a

patakmeder szintje alatt kb. 0,2-0,3 m mélységben helyezkedik el.

A 2+ kutat 80 mm átmérőjű fúrófejjel mélyítettük le. A furatba 63 mm átmérőjű PVC

cső került, amely az alsó 1 m-es, felszíntől 25 cm-re kezdődő szakaszán szűrőzött (kútszűrő

szövettel, a szövet és a fúrólyuk széle közötti hézagot durvahomok tölti ki). A kútban a

talajvízszintek (h) mérése nyomáselven működő szenzorral történt 10 perces gyakorisággal,

1 mm-es érzékenységgel. A mérési alapadatokat szolgáltató kút a bal parti vízfolyásmenti

zóna (amely ebben a szelvényben kb. 20 m széles a vizsgált oldalon) közepén helyezkedik

el (4. melléklet).

A talajvízszint távolsága a talajfelszíntől a vizsgált vízfolyásmenti területen 0,6 és 0,9

m között változik a vegetációs időszak száraz periódusaiban. Tehát a fák gyökérzónája az év

során minden időszakban eléri a talajvízfelszínt vagy legalább annak kapilláris zónáját.

Az ET számításhoz szükséges jellemző paraméterek a 3.1. táblázatban találhatóak. A H

értékeket a talajvízjárás (h) alapján a 3.10a. egyenlet segítségével számoltuk. Az Sy értékeket

minden egyes napra vonatkozóan az 3.4., 3.5., és 3.6. egyenletek segítségével számítottuk,

a napi minimális és maximális talajvízszintek és a közöttük eltelt idő alapján napi szinten. A

szükséges Brooks-Corey modell paramétereket (3.1. táblázat) a kutak környezetében vett za-

vartalan minták víztartóképességei görbéi alapján, az azokhoz való legjobb illeszkedés alap-

ján kaptuk. A Kozeny-Kármán egyenlethez szükséges effektív porozitás értékeket szintén

az előbbi minták laboradatai alapján határoztuk meg. Az így kapott szivárgási tényező érték

(KS = 2 · 10−7m s−1) nagyságrenddel alacsonyabb, mint a visszatöltődés vizsgálat alapján

számolt (3.1. táblázat). Ez nem meglepő, amennyiben figyelembe vesszük a nagyobb térbeli

léptékkel egyre fontosabbá váló preferenciális lefolyási irányok (vagy makropórusok) szere-

pét (e.g., Brutsaert – Nieber 1977; Szilágyi – Parlange 1998) és az üledékes rétegek települése

miatti anizotrópia megjelenését a rendszerben.
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3.5. ábra. Az elemzéshez felhasznált talajvíz-kútcsoport elhelyezkedése

3.1. táblázat. Az ET számításához használt, a vizsgálati helyszínre jellemző paraméterek

k∗ l L h0 λ θS θe B∗∗ n∗∗

[m / s] [m] [m] [m] [-] [-] [-] [m/s] [-]

Felhasz-

nált

érték

1,8 ·10−5 9,4 40 0,23 0,32 0,379 0,091 2,94 ·10−3 4

Tarto-

mány

1,1 ·10−6−
−2,9 ·10−4

- - - - - - - -

* 16 visszatöltődés vizsgálat adatai alapján számolt (Schwartz – Zhang 2003) és a kútcsoport

talajvízszintjei alapján inverz modellezés segítségével validált (Kovács – Szanyi 2005)

** Maidment (1993)

Az összehasonlításra használt Penman-Monteith módszer felparaméterezése

Az elemzéshez reprezentatív csapadékmentes időszakokat választottunk ki a 2005-ös

hidrometeorológiai adatsorokból. Az általunk számított ET értékeket, félórás időlépcsőben

a Penman-Monteith egyenlet ((Monteith 1965), 3.14) Allen et al. (1998) által leírt változa-

tának ET értékeivel, napi időlépcsőben pedig az eredeti White módszer (1.1) ET értékeivel

hasonlítottuk össze. A jelen kifejlesztett módszer a talajvíz ET -t számítja, de a vizsgált se-

kély talajvízszintű kísérleti területen ez nagyon közel van a Penman-Monteith egyenlettel

számított teljes ET értékéhez, így az összehasonlítás megtehető.
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A Penman-Monteith model összehasonlító módszerként való használatát az is indo-

kolja, hogy több módszer eredményeit összevetve Hughes et al. (2001) úgy találta, hogy

a Penman-Monteith módszer (3.14) az egyik legalkalmasabb a sűrű vegetációval borított fel-

színek, így a legtöbb vizes élőhely (a patakmenti égeres is ilyen) evapotranszspirációjának

becslésére. Megjegyzem, hogy korábban én is végeztem ilyen vizsgálatot, ahol különbö-

ző mikrometeorológiai módszerekkel számított ET értéket hasonlítottam a napi ingadozás

alapján számított ET értékekhez, és Hughes et al. (2001)-hez hasonlóan a Penman-Monteith

módszerrel való összevetésnél kaptam a legnagyobb korellációt.

A következőkben nézzük meg az összehasonlításra használt Penman-Monteith-féle egyen-

let felépítését. Az evapotranszspiráció meghatározására nagy időbeli felbontásban, akár nap-

szakos szinten is alkalmazható, egyik legelterjedten használt eljárás, a Penman-Monteith-féle

ún. "nagy levél" modell. A módszer fizikai alapú. A modell az evapotranszspiráció számítá-

sánál a következőket veszi figyelembe (Dingman 2002).

A Penman-Monteith model egyik fontos összetevője egy Stewart (1977) által kifejlesz-

tett összefüggés, ami a vízpára sztómákon keresztül áramlásával szembeni ellenállás recipro-

kát vagyis a levél vezetőképességét (Clea f ) számítja és a következő faktoroktól teszi függővé

(3.12):

Clea f = C∗lea f fK (Kin) fρ (4ρv) fT (Ta) fθ (4θ) (3.12)

ahol, C∗lea f a levél maximális vezetőképessége, Kin a beérkező rövidhullámú sugárzás,

4ρv a telítési hiány (amely a telítettséghez tartozó és az aktuális abszolút páratartalom kü-

lönbsége a levegőben), a Ta a levegőhőmérséklet,4θ a talajnedvesség deficit (amely az adott

talaj szántóföldi vízkapacitás értéke és a gyökérzóna aktuális nedvességtartalma közötti kü-

lönbség).

A vegetáció lombkoronájának vezetőképességét (Ccan) az egyes levelek vezetőképessé-

gei alapján a következő összefüggés szerint számíthatjuk (3.13):

Ccan = fs LAI Clea f (3.13)

ahol, az fs, a korrekciós faktor, amit annak figyelembevételével kalkulálhatunk, hogy a

levelek egy része a napfénytől és a szél hatásától kevésbé érintett, így alacsonyabb mértékben

párologtat. Az fs értéke 0,5 és 1 között változik, és a növekvő LAI-val (levélfelületi index)

általában csökken (Carlson 1991 forrás Dingman 2002). Allen et al. (1998) szerint az fs=0,5

valószínűleg jó becslés a sűrű vegetációval teljes mértékben borított területekre.

Monteith (1965) a Penman egyenlet módosításával kidolgozta azt az eljárást, amelynek
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segítségével a vegetációval borított felszín ET-ja számítható (3.14). A módosítás a lombko-

rona vezetőképességnek a Penman egyenletbe történő beépítése:

ET =
4(K +L)+ρacaCate∗a (1−Wa)

ρwλv

(
4+ γ

(
1+ Cat

Ccan

)) (3.14)

ahol, ET a módszer által számított evapotranszspiráció (mm nap−1), λv a párolgáshő

(MJ kg−1),4 a telített páranyomás görbéjének iránytangense (kPa ◦C−1), γ psychrometrikus

állandó (kPa ◦C−1), K + L a nettó rövid (K) és a nettó hosszúhullámú (L) sugárzás összege

vagyis a nettó radiáció (MJ m−2 nap−1), e∗a(1−Wa) az abszolút páranyomás (e∗a) szorozva a

relatív páratartalom (Wa) telítettségtől való eltérésével, vagyis a telítési hiány (kPa), ρa a le-

vegő sűrűsége (kg m−3), ρw a víz sűrűsége (kg m−3), Cat az aerodinamikus vezetőképessége

(m s−1), ca a nedves levegő fajhője (kJ kg−1 ◦C−1).

Az aerodinamikus vezetőképesség (Cat) számítása a következő jellemzők alapján törté-

nik (3.15).

Cat =
va

6,25
(

ln
(

zm−zd
z0

))2 (3.15)

ahol, a Cat dimenziója [LT−1], va a szélsebesség [LT−1] zm magasságban [L], zd a null

pont eltolódási szint, z0 pedig az érdesség magasság [L]. A vegetáció magassága (zveg) alap-

ján az előző paraméterek a következőképpen becsülhetők: zd = 0,7zveg, ill. z0 = 0,1zveg.

A 3.14 összefüggés Penman-Montieth-féle egyenletként vált ismertté. Az egyenletben

figyelembe nem vett a víz mozgása által szállított advekciós energia és hőtároló hatás, ami

a szabad vízfelszínre történő számítás esetében jelentős hibákhoz vezethet, viszont a vege-

tációval borított felszínek esetében nem okoz szignifikáns eltérést. A talaj hőforgalmának

figyelembevételét szükség esetén a nettó radiáció (K +L) tagba szokták beépíteni. Az egye-

nelet konkrét területre való adaptálásánál ezen utóbbi, a talaj hőforgalmát jelképező, tagban

vettem figyelembe a fák törzsében és ágrendszerében időszakosan tárolt energiát.

A Penman-Monteith módszer által igényelt adatokat egy állományklíma mérésre szol-

gáló mérőtorony állomány lombkoronaszintje fölötti szenzorai szolgáltatták. A mérőtorony

nem a völgyben, hanem a domboldalban, a vizsgált patakmenti zónától 1,9 km-re délre ta-

lálható (3.5. ábra).

Mivel a vizsgált faállomány lombkoronája 10-15 m-el a talajfelszín fölött található, a

talaj hőforgalma a lombkorona számára rendelkezésre álló energia szempontjából elhanya-

golhatónak vehető. A fák törzsében és ágrendszerében időszakosan tárolt energia kb. a beér-

kező sugárzás 5%-ának vehető (Goodrich et al. 2000). Szintén Goodrich et al. (2000) szerint
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az rc = 1
Ccan

lombkorona ellenállási tényezőt éjszaka a sztómák záródása miatt magasabb

értékkel (i.e., 5000 s m−1) célszerű figyelembe venni, hogy így elfojtsuk (radikálisan lecsök-

kentsük) az éjszakai ET -értékét. Ez az egyszerűsítés nem tekinthető teljesen valósághűnek,

mert a vízfolyásmenti faállományokban végzett éjjeli növényi nedváramlás mérések szerint

a napi összes ET -nak kb. a 10-25%-a zajlik éjszaka (Gazal et al. 2006). Következményként,

a pozitív ET értékek az éjjeli időszakban, amint az új módszer eredményei is mutatják (3.6

és 3.7. ábra), reálisnak tűnnek. A Penman-Monteith módszer rc értékeinek szezonális válto-

zását a vegetációs időszakban végzett LAI mérések adatai alapján becsültük (rc = 200 / LAI )

[Allen et al. 1998], szintén Goodrich et al. (2000) alapján feltételezve, hogy a kilombosodás

előtt és a lombhullás után az rc = 1000 s m−1.

Az előbbiek szerint számított Penman-Monteith ET értékek lehetséges, hogy lényege-

sen eltérnek a vízfolyásmenti zónára javasolt új módszer szerinti ET becslés értékeitől. Az

eltérés objektív okokra és nem csak a javasolt új módszer lehetséges hibáira vezethető vissza.

Ez egyrészt azért lehet így, mert a Penman-Monteith módszerhez adatokat szolgáltató meteo-

rológiai torony a vízfolyásmenti zónától távolabb, a domboldal (meteorológiai szempontból)

jóval kitettebb részén található. Másrészt a Penman-Monteith módszer nemcsak a talajvízből,

hanem a telítetlen zónából származó vízfelvételt is figyelembe veszi. Végül pedig a talajned-

vesség és a talajvíz állapota jelentősen eltérhet a torony domboldali, ill. a vízfolyásmenti

zóna völgytalpi területein. Összefoglalva a Penman-Monteith módszer segítségével inkább a

vízgyűjtő egészére jellemző "jó átlagos" ET értékeket határozhatunk meg, de a kapott ada-

tok így is (természetesen az előbbiek tudatában) alkalmasak a javasolt módszer becsült ET

értékeivel való összehasonlításra.

Az elemzésre kiválasztott időszak hidrológiai jellemzői

Az elemzésre kiválasztott időszakok száz napot tettek ki a 2005-ös év vegetációs (május-

október) periódusában (3.7. ábra). A vegetációs időszakban jelentkező 2-3 mm-es vagy an-

nál kisebb csapadékok nem jelentkeztek a módszert zavaró hatásként (erdőterületen el sem

érik a talajfelszínt az intercepciós veszteség miatt, így nem jelentkeznek a talajvíz számá-

ra utánpótlódásként) úgyhogy ezen csapadékú napokat általában bevontuk az elemzésbe. A

kiscsapadékok befolyásoló hatása ugyan megjelenik a napi talajvízjárásban, és ezzel helye-

sen csökkenti a módszerrel kiszámított ET -t, de még nem befolyásolja olyan mértékben

a talajvízjárás görbéjét, hogy az értékelhetetlen lenne. Hosszabb száraz időszakokban az 5

mm-es csapadékmagasságig nem érzékelhető a csapadékok módszert zavaró hatása (V.30,

VII.25, IX.26, VI.08), azonban a nedves tavaszi időszakban vagy közvetlenül nagycsapadé-
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kokat követően a 3 mm-t meghaladó csapadékok már befolyásolhatják a módszerrel kapott

eredményeket.

A nagyobb csapadékok esetében (pl. V.17) a vízfolyásmenti területek felszínközeli talaj-

vízjárására gyakorolt hatás a csapadéknagyságtól függően még 1-2 napig érzékelhető, ezért

ezeket a nagycsapadékokat követő napokat kihagytuk az elemzésből.

Az empirikus módszer esetében a csapadékok okozta zavaró hatások sokkal erőtelje-

sebben jelentkeznek, míg a hidraulikus módszer ezeket a változásokat nagyobb tartományon

belül képes elviselni.

Egyes tavaszi (pl. május eleje) ill., ősz végi kisebb napi fluktuációjú időszakokban az

empirikus módszer, az észlelési pontosság és a fluktuáció hasonló nagyságrendje miatt, nem

működik zavartalanul. Bár a hidraulikus módszer szerint ezek az időszakok is értékelhető-

ek, a feldolgozásból kihagytuk őket, hogy a két módszer azonos hosszúságú idősor alapján

legyen összehasonlítható.

A csapadékos napok mellett, egy rossz szintbeállítás miatt a június végéből egy két

hetes időszak sérült volt, úgyhogy ezt az időszakot is kihagytuk az elemzésből.
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3.6. ábra. Csapadék és talajvízjárás, valamint a számított ET a 2005-ös vegetációs időszakban



3.2. Evapotranszspiráció meghatározására a talajvíz napi periódusú ingadozása alapján 77

3.2.5. A talajvíz napi fluktuációján alapuló módszer tesztelésének ered-
ményei

Összehasonlítás félórás időléptékben

A kapott ET adatokat a Pennman-Monteith-féle ET értékekkel összehasonlítva, félórás

időfelbontásban, 4 jellemző 1 hetes időszakban a 3.7. ábra mutatja. Az ábrán látható, hogy a

vizsgált módszer eredményei az éjszakai időszakban sokszor magasabb párolgást mutatnak.

Az eltérés azért van, mert a Pennman-Monteith módszerrel számolt ET értékek éjszaka a

felvett 5000 s/m-es rc érték miatt minimalizáltak. Előbbiek miatt az egybevetésnél így nem

annyira a számszerű egyezést, hanem a tendenciák hasonló alakulását és a hasonló napköz-

beni értékeket kell alapul venni.

Keresztkorrelációs elemzés alapján a Pennman-Monteith metódus alapján kalkulált ET

értékekhez képest az új módszerek ET értékei átlagosan 60− 90 perces késést mutatnak (a

nagyobb értékek a vegetációs időszak végén és elején jellemzőek). Ezen eltolásoknál jelent-

kező maximális korreláció 0,85− 0,98. A késés logikus, mivel a párolgási kényszer való-

színűleg korábban jelentkezik, mint a talajvízkészletből való vízfelvétel. Egyes vegetációs

időszak végi (október közepe-vége) időszakokban az előbb említetteknél nagyobb, akár 180

perces késések is jelentkeznek. Az ilyen nagyobb késleltetés, a kisebb vízfelvételű idősza-

kokban, valószínűleg a fatörzsben tárolt jelentősebb mennyiségű vízkészletek puffertározó

hatásával magyarázható. A tározott készletek transzspirációs felhasználása és talajból törté-

nő utánpótlódása között jelentősebb idő is eltelhet, a tározótér nagyságnak a felhasználás-

utánpótlódáshoz viszonyított nagyságától függően.

Az új módszer a maximális talajvízszint változás időszakában (nyáron kb. 19 és 21h

között) néha nulla vagy negatív ET értéket ad. A hiba egyrészt abból eredhet, hogy a gyors

talajvíz utánpótlódás időszakában jelentkező nagy differenciális változásokat nem tudja kö-

vetni az egyszerűsített modell megfelelően, mivel a talajvízáramlás csak három kontrolpont

segítségével adott, amelyek közül csak egy van a vízfolyásmenti zónában. Másrészt a hiba

oka lehet az Sy érték napon belüli változásának figyelembe nem vétele, amint erre korábban

utaltunk a 3.2.1. fejezetben. A gyors vízszintváltozások időszakában ugyanis az Sy értéke

igen kicsi lehet (3.3. ábra). A hiba a hosszabb, csapadékmentes, nyár közepi időszakok vége

felé jelentkezik a legerőteljesebben, a nagyobb csapadékokat követő néhány napban (ame-

lyek már alkalmasak a számításra), valamint a tavaszi és kora nyári időszakokban viszont

alig vagy egyáltalán nem mutatható ki.
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3.7. ábra. 30 perces gyakoriságú ET értékek összehasonlítása a vegetációs periódus néhány jellemző

időszakában

Napi szintű összevetés

A napi felbontású ET adatokat elsősorban a White módszerrel (Sy szempontjából Lohei-

de II. et al. (2005) szerint korrigált változata) meghatározott értékekkel összehasonlítva a

3.8. ábra mutatja. A napi adatokat a fél órás adatok napi szintű összegzésével kaptuk. Mind

az empirikus, mind a hidraulikus módszerrel kapott ET adatok lényegesen magasabbak, mint

a White módszerrel számolt értékek. A különbség a módszerek alapfeltevésében keresendő.

A White módszer ugyanis konstans talajvíz-utánpótlódást feltételez az egész nap folyamán,
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és azt az utánpótlódást a minimális talajvíz-utánpótlódású időszak (késő éjszaka) értékeiből

számítja, amikor a háttér és a vízfolyásmenti zóna talajvízszintjeinek különbsége minimá-

lis. Az új empirikus és hidraulikus módszerek periodikusan változó talajvíz-utánpótlódással

számolnak, ami maximális a délutáni és minimális a reggeli órákban. A 3.8. ábrán összeha-

sonlítás céljából feltüntettük még a Pennman-Monteith (PM) módszerrel számolt félórás ET

értékek napi összegeit is.
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3.8. ábra. Napi ET értékek a 2005-ös vegetációs időszak száraz időszakaiban

A 3.9. ábra a 2005-ös év száraz időszakaira számított átlagos napi ET értékeket mutatja

havi bontásban. A White módszerhez képest számított %-os eltérések májustól-októberig a

hidraulikus módszer esetében: 24, 43, 54, 62, 65 és 33, míg az empirikus metódusnál : 19,

45, 66, 63, 68 és 32. A legnagyobb a különbség a White és az új módszerekkel számolt ET

értékek között a nyár derekán, amikor a legnagyobb periodikus ingadozások jellemzőek a

vízfolyásmenti zóna talajvízszintjében. A legkisebb a különbség a vegetációs időszak elején

(május eleje) és a végén (október közepe-vége), mikor a talajvízszintek változása, tehát az

utánpótlódás változása is minimális.

A White módszer (Sy szempontjából korrigált) eredményeit numerikus modellek ered-

ményeivel összehasonlítva, Loheide II. et al. (2005) nem érzékelték jelentősnek a kapott ET

értékek eltéréseit, vagyis elhanyagolhatónak vélték az utánpótlódás napon belüli változását.

Valószínűleg azért juthattak erre a következtetésre, mert az általuk modellezett helyzetekben

csak kismértékű (1-1,5 mm-es) evapotranszspirációt feltételeztek. Ilyen ET értékek mellett
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3.9. ábra. Napi ET értékek havi átlagai a 2005-ös vegetációs időszakban

nem jelentősek a hidraulikus gradiens és az ebből eredő utánpótlódás napon belüli eltérései.

Ellenben a nyáron, száraz napokon a mi klímánkon jellemző 8−10 mm körüli ET értékek-

nél (ami az adott körülmények között teljesen valósnak tekinthető, és a Penman-Monteith

módszerrel verifikált is) és az adott talajjellemzőknél jelentkező olykor 15-20 cm-es napi

vízszintingadozások miatt az utánpótlódás napon belüli eltérése igen élesen jelentkezik.

Összehasonlítás a világ más tájain kapott ET értékekkel

Ha a talajvíz napi fluktuációja alapján működő új módszer (3,2− 10,5 mm/nap) ál-

tal kapott eredményeket összehasonlítjuk más mérések eredményeivel, szem előtt kell tar-

tanunk, hogy ezek a csapadékmentes időszakokban mért értékek havi átlagai. A hidegvíz-

völgyi vizsgálati területen (ugyancsak patakmenti égervegetációnál) Tóth (2007) kútcsopor-

tos vizsgálatai (Major 1974) alapján számított talajvíz ET értékek a vegetációs időszak-

ban 2− 12 mm/nap (ezek havi átlagok) között voltak jellemzőek. A White módszert al-

kalmazva 2005.VII.06-07.-én (egy csapadékos időszak száraz, de felhős napján, napi max.

hőm. 17 ◦C), egy a hidegvíz-völgyi Vadkan-árok vízfolyásmenti zónájában a napi dinamikát

feltáró expedíciós mérés adatainak (talajvízszintek) felhasználásával, 0,5− 4,5 mm/nap-os

talajvíz ET értékeket határoztunk meg (Gribovszki et al. 2007). Megjegyzem, hogy a 0,5

mm/nap-os érték egy patakmenti tarvágásra vonatkozó adat. Az előbbi két vizsgálat ugyan-
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azon kútcsoportoknál történt. A vizsgálatok idején a talajvízszint felszíntől mért távolsága

0,2 és 1,3 m között volt, tehát a számított talajvíz ET értékek nagyon közel voltak a poten-

ciális ET értékéhez.

A világ más tájain a vegetációs időszakban mért ET értékeket alapul véve a következő

összehasonlítás tehető : Bauer et al. (2004) Botswanában 0,06−4,3 mm/nap közötti talajvíz

ET -t határozott meg változó sűrűségű, vegyes (fás, bokros és lágyszárú) vegetációformá-

cióknál. Ebben az esetben a felszíntől 2− 3 m mélységben lévő, nagy gyakorisággal mért

talajvízszinteket használtak az elemzéshez, így az adott helyeken a számított talajvíz ET és

a vadózus zónából származó ET valószínűleg összehasonlítható nagyságú volt. Butler et al.

(2007) vízfolyásmenti lágyszárú és fás vegetációra az USA területén 2,9−9,3 mm/nap kö-

zötti ET -t kalkulált, ahol a nagyobb értékek a fás vegetációra vonatkoznak. A vizsgálatok az

előbbi esetben ugyancsak nagy gyakoriságú talajvízszint észlelések alapján történtek, ahol a

talajvíz felszíntől mért távolsága 0,3 és 3,4 m között volt. Így a számított talajvíz ET értékek

közel voltak a potenciális ET -hez, amikor a talajvíz közel volt a felszínhez és alacsonyab-

bak voltak, mint a potenciális ET , amikor a talajvíztükör mélyebben volt a felszín alatt.

Goodrich et al. (2000) 4− 8 mm/nap-os ET értékeket számított a vízfolyásmenti vegetáció

esetében. Gazal et al. (2006) vízfolyásmenti fás vegetációnál 2−7 mm/nap közötti, Hughes

et al. (2001) lágyszárú borítású sós-mocsár esetében 2−6 mm/nap közötti ET -t kalkulált. Az

utóbbi három esetben növényi nedváramlás mérésekkel kalibrált mikrometeorológiai mód-

szert használtak az ET meghatározására.

Az összehasonlítás alapján megállapíthatjuk, hogy az általunk meghatározott talajvíz

ET értékek viszonylag magasak (legmagasabb értékként Butler et al. (2007) közöl 9,3 mm/nap-

os ET-t egy júniusi időszakban, fűz-nyár ligeterdőre) sőt 1-2 esetben meghaladják az egyéb

módszerekkel meghatározott legmagasabb ET értékeket is. Sajnos a közölt irodalmi adatok

alapján nem minden esetben azonosíthatók a vizsgált vegetáció pontos jellemzői (pl. LAI).

A mi esetünkben viszont a korlátlan vízellátottság, az elegendő mennyiségű energia és a

meglehetősen nagy levélfelület lehetőséget ad ilyen mértékű párolgásra. Különösen igazol-

hatónak látszik az új eljárás, ha a módszer által nappal adott ET értékeket összehasonlítjuk a

Pennman-Monteith model eredményeivel (3.7. és 3.8. ábra), valamint a területen ugyancsak

talajvízháztartási alapon, de más módszerrel meghatározott adatokkal (Tóth 2007).

Az új módszer empirikus változatát sikeresen teszteltük (Móricz Norbert, egy instruk-

cióim alapján dolgozó doktorandusz hallgató vizsgálataihoz kapcsoltam) egy Nyiregyháza

melletti területen, ahol egy kocsányos-tölgyes erdő talajvízkészletre való hatását elemeztük.

A talajvíz a vizsgált 2007-es vegetációs időszakban 1,2 és 2,5 m között változott, a terület

talajának fizikai félesége homok, finomhomok. Az előzetes eredmények szerint a talajvíz
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evapotranszspiráció az erdő esetében, a 2007-es vegetációs időszakban 1-6 mm/nap közötti

értékkel volt jellemezhető.

A módszer érzékenységének vizsgálata

A hidraulikus módszer érzékenységi vizsgálata a következőképpen összegezhető (6. mel-

léklet) :

A patakbeli vízszintek változására az új módszer a legkevésbé érzékeny, mutatja ezt,

hogy a h0=0 m, h0=0,2 m, mint szélsőséges alapvízhozamoknál jellemző vízállások eseté-

ben számolt ET (mm) értékekben csak a harmadik tizedesben (tized százalékokban) van

eltérés. Így nem érzékeny tehát a módszer a patak vízszintjének diurnális fluktuációjára sem,

ami a keresztszelvény geometriájának ismeretében egyébként is 2-3 cm alatt van. Az előbbi-

ek miatt nem érzékeny a modell a mederellenállásra sem, ha annak értéke nem éri el a dm-es

nagyságrendet. A vizsgált patakszakaszunk esetében a mederellenállás értékét a csapadék-

mentes periódusban (vízhozamtól függően) 0,5-5 cm között számítottam.

Az elméleti háttér vízszint (L) helyének a megválasztására a modell csak kis mértékben

mutatott változékonyságot a számított ET értékekben. Az L 500%-os megváltoztatására a

napi ET becslés csak 20%-ot változott.

A víztartó réteg aljának mélységére, mint referenciaszintre a módszer ugyancsak mér-

sékelten érzékeny. A víztartó réteg 0,1 m-es süllyesztésével, annak valós tartományában (0-

0,5m-ig) 2-5% között változik (a süllyesztéssel nő) az ET napi értéke.

A patakmeder melletti, a mederrel párhuzamossá váló áramlási irányt figyelembe véve

(a vizsgált kútcsoport esetében mért talajvízszintek alapján a valós áramlási irány kb. 40o-os

szöget zár be a patak hossztengelyével) az egyes hónapokban 5-14% közötti csökkenések

jelentkeznek az ET -ban. Az eltérés kifejezetten a patakmedertől való távolság megváltozása

miatt és nem az esésváltozás miatt lép fel. Igazolja ez utóbbi állítást, hogy a 6. melléklet ada-

tai szerint az esésváltozásra (a patakban lévő vízszintek változásához hasonlóan) a módszer

egyáltalán nem érzékeny.

A kapott ET értékek a legerősebben (lineárisan) függenek a fajlagos hozam (Sy) és a

szivárgási tényező (k) változásától.

Az érzékenységvizsgálatnál tapasztalt eltérések általában május és október hónapokban

kevésbé, az intenzívebb evapotranszspirációjú július, augusztus és szeptember hónapokban

viszont erőteljesebben jelentkeznek.
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3.2.6. Következtetések a talajvíz napi fluktuációján alapuló módszerrel
kapcsolatban

Az előbbiekben ismertetett ET számítási eljárás a White-féle módszer (White 1932)

továbbfejlesztésén alapul. Az új metódus a talajvízállás napi periódusú, vegetációs idősza-

ki hullámzását veszi alapul és ebből számít, meglehetősen pontosan, napi felbontású talaj-

víz evapotranszspirációt. A módszerrel számított félórás gyakoriságú ET értékek a Penman-

Monteith módszerrel számított ET értékekhez képest jelentős, akár több órás kését mutatnak.

Az ET számításához csak egy, a vízfolyásmenti zónában vagy felszínközeli talajvízű terüle-

ten megfelelően elhelyezett, nagy gyakorisággal (min. 10 perc) észlelt, talajvízkút vízállás

adatai szükségesek. Az új módszeren belül két verziót fejlesztettünk ki (az empirikust és

a hidraulikust). Az ET meghatározásához a hidraulikus módszer, a nagy felbontású talaj-

vízállás adatok mellett, a vízfolyásmenti zóna telített hidraulikus vezetőképességének (k) és

fajlagos hozamának (Sy) ismeretét, illetve a kút vízfolyásmenti zónán belüli elhelyezkedésé-

nek geometriai jellemzőit (l) is igényli. Ha a k és az l jellemzők nem állnak rendelkezésre, az

egyszerűbb (bár a mérési hibákra jobban érzékeny) empirikus módszer használata javasolt.

A módszer korlátaira vonatkozóan megjegyzem, hogy a hidraulikus változat horizontá-

lis áramlási rendszert felhasználó része valószínűleg jól használható néhányszor 10 m széles

vízfolyásmenti zóna esetében. Szélesebb vízfolyásmenti zónáknál tesztelésre szorul. Az em-

pirikus változat áramlási rendszertől függetlenül használható, mivel kontrolpontok alapján

dolgozik, és nem használ mozgási egyenletet. Az empirikus módszert sikeresen teszteltük a

Nyírségben is egy erdő és egy közeli parlag terület talajvízpárolgásának számításánál.

Az ET meghatározása az új módszerrel a k (szivárgási tényező) és az Sy (fajlagos ho-

zam) valósághű meghatározására a legérzékenyebb. A módszer adatainak értékelésénél fon-

tos megjegyezni, hogy (a metódus alapelvéből következően), mindig zérus körüli ET értéket

számol a késő éjszakai - kora hajnali órákban.
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Összefoglalás

Az arid és a szemi-arid klimatikus viszonyok között a vízigényes növénytársulások je-

lentős mennyiségű talajvizet párologtatnak el, amely lényeges komponensét (akár 90-95%-

át) képezi a regionális vízmérleg kiadási oldalának. Ha a jövőben várható éghajlati változáso-

kat is figyelembe vesszük a klímaváltozás tükrében az előbbi hatás egyáltalán nem nevezhető

lényegtelennek.

A vízigényes növénytársulások általában a felszínközeli talajvízű területeken, topográ-

fiai depressziókban vagy vízfolyások mentén találhatóak meg. Az előbb említett területeken

található növénytársulások általában értékes ökoszisztémák és vízkészlet-gazdálkodási jelen-

tőségük is nagy, így evapotranszspirációjuk meghatározása, mind természetvédelmi, mind

vízgazdálkodási szempontból fontos. A jelenleg egyre inkább terjedőfélben lévő numerikus

hidrodinamikai modellek is igénylik az evapotranszspiráció pontos értékeinek megadását ah-

hoz, hogy valóságű regionális vagy lokális vízmérleget tudjanak számítani.

Ha a vízigényes növénytársulás erdő, akkor a párologtatás hatása markánsan jelentkezik

a felszínközeli talajvízjárásban és a vízfolyások talajvízből táplálkozó alapvízhozamában. Ez

a hatás különösen kifejezett kisvízgyűjtőkben, ahol mind a vízfolyásmenti talajvízszintek,

mind a vízfolyások alapvízhozama erős napi ciklusú hullámzást mutat a vegetációs perió-

dusban.

Kevés közvetlen módszer létezik azonban a talajvízből táplálkozó növényzet vízfo-

gyasztásának számítására, pedig ezen módszereknek a hagyományos módszerekhez képest

számos előnye van. Először is ezek a módszerek általában a talajvízből származó evapot-

ranszspirációt számítják, ami sokszor eltérhet a felszínen tapasztalható párolgástól, és amire

a felszíni potenciális párolgás értékéből nem mindig tudunk következtetni. Amellett ezek

a közvetlen eljárások általában kevés paramétert igényelnek és rövidebb időtávon belül is

viszonylag pontos talajvíz evapotranszspiráció értéket szolgáltatnak, tehát méltán felveszik
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a versenyt a rövid távon pontos, de sok paramétert igénylő mikrometeorológiai módszerek-

kel (pl. Penman-Monteith módszer, Eddy-korrelációs módszer) éppúgy, mint a kis paramé-

terigényű, de rövid távon pontatlan, robosztus (pl. Thorthwaite-féle hőmérsékleten alapuló

módszer) eljárásokkal.

A hidrológiai jellemzőkben megjelenő napi periódusú fluktuáció kevéssé vizsgált jelen-

ség, pedig számos fontos információ nyerhető belőle és alapját képezheti az előző bekezdés-

ben említett közvetlen evapotranszspiráció meghatározási módszereknek is. A dolgozatban

ezen közvetlen talajvíz evapotranszspirációt számító módszereket foglaltam össze és fejlesz-

tettem tovább. Tézisszerűen megfogalmazva munkám a következőképpen foglalható össze:

I. Áttekintettem és jellemeztem a talajvízben és az alapvízhozamokban jelentkező napi

periódusú fluktuáció típusait és feltártam azok okait (Gribovszki – Kalicz 2008; Gri-

bovszki et al. 2009).

1. Az okozó hatások közül az egyik legjelentősebb és legjellemzőbb a mi klímán-

kon a vegetáció vízfogyasztása ezért ezzel az ún. párolgási típussal részletesen

foglalkoztam, vizsgálatának történetét időrendben áttekintettem és értékeltem.

2. Kritikailag értékeltem a párolgási típus esetében a szignál alapján talajvíz eva-

potranszspirációt számító eljárásokat.

3. A talajvíz, valamint a vízhozamok napi fluktuációján alapuló, párolgási típusra

vonatkozó, talajvíz evapotranszspirációt számító irodalmi módszereket, ill. azok

általam kismértékben módosított változatait, saját mérések felhasználásával, al-

kalmaztam a talajvíz evapotranszspirációjának helyi és vízgyűjtőszintű becslésé-

re.

II. Saját mérési eredmények alapján jellemeztem a napi periódusú fluktuáció hőmérsékleti

és párolgási típusait. Az idősorelemzés módszereivel részletesen elemeztem a párol-

gási típus szezonális változását és összefüggését más környezeti paraméterekkel (pl.

növényi nedváramlás) (Gribovszki 2004a,b).

III. Hidegvíz-völgyi terepi méréseim (automaták adatai, ill. expedíciós mérések kézi ész-

lelései) alapján a talajvízjárásban jelentkező napi periódusú változás késését írtam le a

patakvízhozamban jelentkező szignálhoz képest (Gribovszki et al. 2008b). A jelenség

a hidrológia tudománytörténetében általunk először leírt, tudományos magyarázata té-

mavezetőmmel közösen írt cikkünkben (Szilágyi et al. 2008) található.
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IV. A vízfolyás menti zóna talajvízszint változásának vizsgálata alapján egy új módszert

(a White-féle eljárás módosításával) dolgoztam ki a vegetáció csapadékmentes idősza-

kokban jellemző, elsősorban a talajvízből táplálkozó evapotranszspirációjának számí-

tására. Az új eljárás két egymástól függetlenül használható változatát (empirikus és

hidraulikus) munkáltam ki (Gribovszki et al. 2006a, 2008b,c).

1. A hidraulikus módszer egy egyszerűsített vízmérleg és a talajvízmozgás Darcy-

féle megközelítése alapján számítja a talajvíz evapotranszspirációját, a talajvíz-

szintek napi periódusú fluktuációját felhasználva.

2. Az empirikus módszer kontrollpontok alapján dolgozik, nem igényli a Darcy-féle

egyenlet használatát, így a szivárgási tényező ismeretét sem.

V. Az új eljárást a Sopron melletti hidegvíz-völgyi kísérleti vízgyűjtő 2005. évi hidro-

meteorológai adatain sikeresen teszteltem (Gribovszki et al. 2008b,c).

1. A módszerek által szolgáltatott talajvíz evapotranszspirációs értékeket (amelyek

nagyon közel voltak a vizsgált felszínközeli talajvíztükrű területen a potenciális

evapotranszspirációhoz) a Penman-Monteith-féle egyenlettel számolt adatokkal

félórás időfelbontásban, a White-féle eljárás által szolgáltatott adatokkal pedig

napi időfelbontásban hasonlítottam össze.

2. A hidraulikus módszerre készített érzékenységvizsgálat szerint a szivárgási té-

nyezőnek, és az Sy, fajlagos hozamnak (amelynek napon belüli számítására új

eljárást is kidolgoztam) a pontos ismerete fontos a modell megfelelő működésé-

hez.

A kidolgozott eljárás, ill. eljárások természetesen továbbfejleszthetőek és talán egysze-

rűsíthetőek is. Remélem, hogy a kifejlesztett módszereket a jövőben egyre többen használ-

ják, tesztelik és esetlegesen fejlesztik majd. Az új eljárások használatával talán pontosabb és

időben részletesebb információk nyerhetőek majd a talajvíz evapotranszspirációjáról, külö-

nösen annak a vízigényes növényzet általi fogyasztásáról, illetve másképpen, ezen társulások

vízigényéről.
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A dolgozat megírásához alapadatokat szolgáltató kutatást az ERFARET és az OTKA (T

030632 és F 046720) támogatta.
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chapter 48., pages 443–528. Országos Erdészeti Főigazgatóság, 1963.
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ban. Előadás a Magyar Hidrológia Társaság XXII. Országos Vándorgyűlés, 6 SZEKCIÓ, Az EU
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ben. Hidrológiai Közlöny, 89(2) :23–37, 2009.

Gribovszki Zoltán – Kalicz Péter – Szilágyi József – Kucsara Mihály: Calculation of riparian evapot-
ranspiration from diurnal rhythm of groundwater level and baseflow. Poster presentation, In. Eu-
ropean Geosciences Union General Assembly, Vienna, Hydrological Sciences (HS) session, HS7.3
subsession, page Conference CD, 2008a.

Gribovszki Zoltán – Kalicz Péter – Szilágyi József – Kucsara Mihály: Riparian zone evapotrans-
piration estimation from diurnal groundwater level fluctuations. Journal of Hydrology, 349:
doi :10.1016/j.jhydrol.2007.10.049, 6–17, 2008b.

Gribovszki Zoltán – Kalicz Péter – Szilágyi József – Mihály Kucsara: Vízfolyás menti területek eva-
potranszspirációjának becslése a talajvízszintek napi periódusú változása alapján. Hidrológiai Köz-
löny, 88(4) :5–17, 2008c.
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Major Pál : Síkvidéki erdő hatásának vizsgálata a talaj vízpárolgás és tényleges beszivárgás folyama-
taira. Hidrológiai Közlöny, (6) :281–287, 1974.
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zászólások). MMT, Budapest, 1965.

Maucha László: Az aggteleki-hegység karszthidrológiai kutatási eredményei és zavartalan hidrológi-
ai adatsorai. VITUKI, 1998.
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függőleges-tengelyről a hőmérséklet ( ◦C), a vízszintes-tengelyről az idő ol-
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Táblázatok jegyzéke

2.1. A legintenzívebben vizsgált részvízgyűjtő morfológiai paraméterei . . . . . 49
2.2. A 1999-2005-ös időszak csapadék összegei . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.1. Az ET számításához használt, a vizsgálati helyszínre jellemző paraméterek 72
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1. melléklet A napi ciklusú hullámzás típusai és szezonális

változásuk a Vadkan-árok vízhozamában
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A vízszintes tengelyen egy egység fél órát jelent. Az áprilisi (VAQ-IV) vízhozam a hőmér-

sékleti típust ábrázolja, a többi vonal a nyári párolgási típust és annak szezonális változását

mutatja be. Jelmagyarázat : VAQ a Vadkan árok vízhozama, a római számok a hónapokat

jelölik
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2. melléklet A Hidegvíz-völgy helyszínrajza
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3. melléklet Talajvízmegfigyelő kutak helyszínrajza
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4. melléklet Talajvízmegfigyelő kútsor kereszt-szelvénye és

geológiai jellemzői
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5. melléklet A vizsgált kútsor fúrási szelvényei

1.KÚT Hely: Hidegvízvölgy kutatóház a pataktól 3 m

Idı: 2002.03.07

Sor-
szám m-tıl m-ig

0 0,0 0,2 Humusz

1 0,2 0,5 Vörösbarna iszapos homok, kavicsos átázottság jelentkezett 0,3-
0,4 m

2 0,5 0,7 Szürkés iszapos homok megütött vízszint 0,6 m

3 0,7 1,2 Sárgás barna agyagos iszap, kavicsos

Kivitelezı: NYME Erdıfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék

Fúróátmérı: 0,08 m

Kút kialakítása: D=0,05 m-es PVC csı, alsó 1 m-en szőrızve.

Nyugalmi vízszint: -0,5 m (tereptıl) (371,4 mBf)

Talpmélység: 1,1 m

Hely: Hidegvízvölgy kutatóház a pataktól 9,4 m

Idı: 2002.03.07

Sor-
szám m-tıl m-ig

0 0,0 0,2 Humusz

1 0,2 0,5 Vörösbarna iszapos homok átázottság jelentkezett 0,6 
m2 0,7 1,0 Szürkés iszapos homok megütött vízszint 1,0 m

3 1,2 1,8 Szürkés agyagos iszap, kavicsos lefelé egyre kötöttebb        

Kivitelezı: NYME Erdıfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék

Fúróátmérı: 0,08 m

Kút kialakítása: D=0,05 m-es PVC csı, alsó 1 m-en szőrızve.

Nyugalmi vízszint: -0,7 m (tereptıl) (371,8 mBf)

Talpmélység: 2 kút: 1,3 m; 2+ kút: 1,2 m

Hely: Hidegvízvölgy kutatóház a pataktól 17,6 m

Idı: 2002.03.07

Sor-
szám m-tıl m-ig

0 0,0 0,2 Humusz

1 0,2 0,5 Vörösbarna iszapos homok átázottság jelentkezett 0,6 
m2 0,5 0,8 Feketés iszapos homok, kavicsos megütött vízszint 0,9 m

3 0,8 1,4 Sárgásbarna iszapos homok, kavicsos

4 1,4 1,7 Világosbarna iszapos agyag, kavicsos

Kivitelezı: NYME Erdıfeltárási és Vízgázdálkodási Tanszék

Fúróátmérı: 0,08 m

Kút kialakítása: D=0,05 m-es PVC csı, alsó 1 m-en szőrızve.

Nyugalmi vízszint: -0,5 m (tereptıl) (372,8 mBf)

Talpmélység: 3 kút: 1,8 m; 3+ kút: 1,1 m

Hely: Hidegvízvölgy kutatóház a pataktól 21,5 m

Idı: 2002.11.24

Sor-
szám m-tıl m-ig

0 0,0 0,2 Humusz

1 0,2 1,0 Szürkés iszapos homok Átázottság jelentkezett 0,8 
m, megütött vízszint 1,1 m

2 1,0 2,6 Sárgás kavicsos homok, erısen agyagos lefelé egyre kötöttebb

4 2,6 3,0 Világosbarna agyag, kavicsos

Kivitelezı: NYME Erdıfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék

Fúróátmérı: 0,08 m

Kút kialakítása: D=0,063 m-es PVC csı, alsó 1 m-en szőrızve.

Nyugalmi vízszint: 4 kút: -0,1 m (tereptıl) (374,2 mBf)

4+ kút: -0,8 m (tereptıl) (373,5 mBf)

Talpmélység: 4 kút: 2,9 m; 4+ kút: 1,8 m

4, 4+.KÚT

Rétegmélység Réteg részletes leírása

2., 2+ KÚT

Rétegmélység Réteg részletes leírása

Rétegmélység Réteg részletes leírása

Rétegmélység Réteg részletes leírása

3., 3+ KÚT
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6. Az ET becslés paraméter értékeinek érzékenység vizsgálata 107

6. melléklet A talajvíz napi ritmusán alapuló ET becslés pa-

raméter értékeinek érzékenység vizsgálata

Módszerek és paraméterek Máj Jún. Júl. Aug. Szep. Okt.

ET [mm/nap]

Penman-Monteith (PM) 6,41 6,04 11,13 7,56 7,34 2,84

1,2·PM 7,69 7,25 13,36 9,07 8,81 3,41

Eredeti White módszer 5,44 5,51 6,81 5,78 5,21 2,37

Empírikus módszer 6,49 7,97 11,33 9,42 8,74 3,12

h0=0,07 m, d0= 0 m, median k 6,26 7,05 8,56 8,05 7,24 2,73

h0=0,57 m, d0= 0,5 m, median k 7,06 8,52 11,39 10,31 9,72 3,38

h0=d0= 0,5 m, median k 7,06 8,52 11,39 10,31 9,72 3,38

h0=0,7 m, d0= 0,5 m, median k 7,06 8,52 11,39 10,31 9,72 3,38

h0=0,37 m, d0= 0,3 m, median k 6,76 7,86 10,49 9,34 8,61 3,15

Áramlási irány 40o a patakhoz, h0=

-0,03 m, l= 14,6 m, d0=0,5 m∗, me-

dian k (a valóságoshoz közeli me-

deresés)

6,70 7,82 10,14 9,28 8,52 3,05

Áramlási irány 40o a patakhoz, h0=

-0,23 m, l= 14,6 m, d0=0,5 m∗, me-

dian k (a reálisnál nagyobb medere-

sés)

6,70 7,82 10,14 9,28 8,52 3,05

L= 20 m, h0=d0= 0,3 m 7,26 8,85 12,19 10,74 10,24 3,61

L= 110 m, h0=d0= 0,3 m 6,60 7,55 9,93 8,87 8,07 2,99

k= 1,1·10−6 m/s (minimum) ,

h0=d0= 0,3 m

6,18 6,41 7,85 7,34 6,31 2,43

k= 2,9·10−4 m/s (maximum) ,

h0=d0= 0,3 m

29,58 47,92 78,61 62,07 67,16 20,66

A medián k értékét lásd az 3.1. táblázatban. A d0 [L] a patakmeder szintjétől lefelé figyelem-

be vett referenciszint mélységét jelenti, a h0 [L] pedig, a korábbiak szerint, a vízfolyásban

mérhető vízállást. * A h0 a patakmederrel merőleges iránytól eltérő szöget bezáró talajvíz-

áramlás esetében egy alsóbb keresztszelvényben értendő, de a merőleges keresztszelvényre

visszavetítve, ezért szerepelhetnek itt negatív értékek, amelyek a valóságban az alsó kereszt-

szelvényben pozitív vízállást jelentenek.
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