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A kutatások elızménye
A vízigényes növénytársulások általában a felszínközeli talajvíző területeken, topográfiai depressziókban vagy vízfolyások mentén találhatóak meg. Az elıbb említett területeken fekvı növénytársulások általában értékes ökoszisztémák és vízkészlet-gazdálkodási
jelentıségük is nagy, így evapotranszspirációjuk meghatározása, mind természetvédelmi, mind vízgazdálkodási szempontból fontos. A jelenleg egyre inkább terjedıfélben
lévı numerikus hidrodinamikai modellek is igénylik az evapotranszspiráció pontos értékeinek megadását ahhoz, hogy valósághő regionális vagy lokális vízmérleget tudjanak
számítani.
A vegetáció a klimatikus adottságok függvényeként, egyrészt a fenológiai állapot (kilombosodás, lombvesztés) éves változásával, másrészt az életmőködés napi ritmikusságával hat a talajvízszintekre és a vízfolyások alapvízhozamára. A vegetációs idıszak
száraz periódusaiban egy erıs napi fluktuáció tapasztalható (1 ábra) a felszínközeli talajvízszintekben és a kisvízfolyások talajvízbıl táplálkozó alapvízhozamában. A fluktuáció oka legtöbbször a vízfolyásmenti területek evapotranszspirációja.
Ha a vízfolyásmenti terület erdıállományokkal borított, akkor elsısorban azok transzspirációja a hullámzást indukáló hatás. Az evapotranszspiráció evaporációs része sőrő
erdıvegetációnál, a lombkorona leárnyékoló és párazáró hatása miatt, a csapadékmentes
idıszakokban elhanyagolható. A napi periódusú hullámzás jelenségének leírásával, okainak vizsgálatával többen foglalkoztak (Troxell 1936, Croft 1948, Tschinkel 1963,
Pörtge 1996, Lundquist és Cayan 2002, Bond et al. 2002, Loheide et al. 2005, Butler et.
al. 2007, Boronina et al. 2005, Shah et. al. 2007). Az észlelt hullámzás alapján azonban
már kevesebb irodalom dolgoz ki módszereket az evapotranszspiráció számítására
(White 1932, Reigner 1966, Bauer et al. 2004, Nachabe et al. 2005), ill. a szignál analitikus leírására (Czikowsky 2003, Czikowsky és Fiztjarrald 2004).

Célkitőzések
Doktori értkezésem célja, hogy összefoglalja és értékelje a hidrológiai jellemzık napi
ciklusú változásával kapcsolatos vizsgálatokat és a periodikus hullámzásból nyerhetı
információkat felhasználva, a korábbi módszerek javításával, egy új módszert dolgozzon ki a növényállományok talajvízfogyasztásának számszerő meghatározására.

Vizsgálati módszerek
A napi ritmusú szignál jellemzıi
Az 1.b ábra egy kisvízfolyás alapvízhozamának és a vízfolyásmenti talajvízszinteknek
az evapotranszspiráció hatására jelentkezı, jellegzetes napi menetét mutatja. A maximális érték a reggeli órákban kb. 6 és 8 óra között, a minimum pedig a délutáni órákban,
kb. 16 és 17 óra között jelentkezik (Gribovszki 2002, Gribovszki et al. 2006). A talajvízjárás és a patakvízhozam idısor esetében is meglehetısen jól meghatározható a minimum, a maximális érték környezete azonban, a patakvízhozam idısor esetében már
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elnyújtottabb. Érdekes, hogy a talajvízállás és a patakvízhozam szignáljai nem esnek
teljesen egybe, hanem mind a minimumok, mind a maximumok esetében, a talajvízszintben kb. egy-másfél órás késés jelentkezik a patak vízhozamhoz képest. A probléma
numerikus modellel történı részletesebb vizsgálatával Szilágyi et al. (2008) foglalkozott.
A talajvíz evapotranszspiráció számítására kidolgozott új módszer alapelve
A talajvízbıl származó evapotranszspiráció (ET) számítására az eredeti White-féle
módszert Troxell (1936) alapfeltevése alapján, napon belüli változó talajvízutánpótlást
figyelembe véve, fejlesztettem tovább (Gribovszki et al. 2008, 1 ábra). A napon belül
változó utánpótlódás számításához azt vettem alapul, hogy a vízfolyásmenti zónától
távolabb a napon belüli változás már nem vagy kevésbé érvényesül, így egy háttérbeli
nyomásszint meghatározásával a vízfolyásmenti zóna talajvízszint változásának
 dWT 

 ismeretében az utánpótlódás értéke napon belül is számítható. A háttérbeli
 dt 
nyomássszint meghatározásához a napfelkelte elıtti, késı éjszakai-kora hajnali idıszakot vettem figyelembe, amikor az ET a vízfolyásmenti zónában legtöbbször elhanyagolható mértékő. Ebben az idıszakban a vízfolyásmenti zónában a vízkészlet változása
 dS 
  egyenlı a nettó utánpótlódással ( Qnet , amely a háttérbıl érkezı és általában a víz dt 
folyás felé távozó szivárgás különbsége). Az új eljárás két egymástól függetlenül használható változatát munkáltam ki, egy empirikust és egy hidraulikust. A hidraulikus
dWT
 dS

módszer egy egyszerősített vízmérleg 
= S y*
= Qnet − ETG  és a talajvízmozgás
dt
 dt

Darcy-féle megközelítése alapján számítja elıször a napközben változó talajvíz
utánpótlódást (a késı éjszakai - kora hajnali adatokból nyert háttér nyomásszint alapján), majd az utánpótlódás ismeretében a talajvíz evapotranszpirációját ( ETG ) (1.c ábra). Az empirikus módszer karakterisztikus pontok alapján dolgozik, tehát nem igényli a
Darcy-féle egyenlet használatát, így a szivárgási tényezı (k) ismeretét sem. Az új eljárást a Sopron melletti Hidegvíz-völgy kísérleti vízgyőjtıjének 2005. évi hidrometeorológiai adatain teszteltem. A módszerek által szolgáltatott talajvíz
evapotranszspirációs értékeket a Penman-Monteith-féle egyenlettel számolt adatokkal
félórás idıfelbontásban, a White-féle eljárás eredményeivel pedig napi idıfelbontásban
hasonlítottam össze. A Pennman-Montieth modellel számított ET értékekhez nagyon
hasonló vízfelvétel értékeket kaptam, de a Pennman-Montieth modell eredményeihez
képest a napon belüli értékekben egy idıbeli eltolódás volt tapasztalható, amely a vegetációs idıszak elején, ill. a végén (ekkor kifejezetten) nagyobb volt. A White-féle módszerhez képest az új módszerrel átlagban másfélszer nagyobb ET értékek adódtak,
amely a White-féle módszerben az utánpótlódás napon belüli változásának a figyelembe
nem vételével magyarázható. A módszerre készített érzékenységvizsgálat szerint a k,
szivárgási tényezınek (csak a hidraulikus változatnál szükséges ismerni) és az S *y , fajlagos hozamnak (amelyet a talajvíz felszíntıl való távolsága, a napon belüli talajvízszint-süllyedés mértéke és annak idıbeli lefolyása alapján minden napra külön számítottam, Nachabe (2002) módszere szerint) a pontos ismerete fontos a modell megfelelı
mőködéséhez.
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(a)

(c)

(b)

1. ábra (a) A vízfolyásmeni zóna sematikus modellje, (b) a talajvíz a vízhozam napi
periódusú hullámzása, (c) a White módszer továbbfejlesztett változatának elve.

Új tudományos eredmények
I. Áttekintettem és jellemeztem a talajvízben és az alapvízhozamokban jelentkezı napi
periódusú fluktuáció típusait és feltártam azok okait [4, 8].
• Az okozó hatások közül az egyik legjelentısebb és legjellemzıbb a mi klímánkon a vegetáció vízfogyasztása ezért ezzel az ún. párolgási típussal részletesen
foglalkoztam, vizsgálatának történetét idırendben áttekintettem és értékeltem.
• Kritikailag értékeltem a párolgási típus esetében a szignál alapján talajvíz
evapotranszspirációt számító eljárásokat.
• 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, alkalmaztam a talajvíz evapotranszspirációjának helyi és vízgyőjtıszintő becslésére.
II. Saját mérési eredmények alapján jellemeztem a napi periódusú fluktuáció hımérsékleti és párolgási típusait. Az idısorelemzés módszereivel részletesen elemeztem a párolgási típus szezonális változását és összefüggését más környezeti paraméterekkel (pl.
növényi nedváramlás) [6, 7].
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III. Hidegvíz-völgyi terepi méréseim (automaták adatai, ill. expedíciós mérések kézi
észlelései) alapján a talajvízjárásban jelentkezı napi periódusú változás késését írtam le
a patakvízhozamban jelentkezı szignálhoz képest [2]. A jelenség a hidrológia tudománytörténetében általunk elıször leírt, tudományos magyarázata témavezetımmel közösen írt cikkünkben [1] található.
IV. A vízfolyás menti zóna talajvízszint változásának vizsgálata alapján egy új módszert (a White-féle eljárás módosításával) dolgoztam ki a vegetáció csapadékmentes
idıszakokban jellemzı, elsısorban a talajvízbıl táplálkozó evapotranszspirációjának
számítására. Az új eljárás két egymástól függetlenül használható változatát (empirikus
és hidraulikus) munkáltam ki [2, 3, 5].
• A hidraulikus módszer egy egyszerősített vízmérleg és a talajvízmozgás Darcyféle megközelítése alapján számítja a talajvíz evapotranszspirációját, a talajvízszintek napi periódusú fluktuációját felhasználva.
• Az empirikus módszer kontrollpontok alapján dolgozik, nem igényli a Darcyféle egyenlet használatát, így a szivárgási tényezı ismeretét sem.

V. Az új evapotranszspiráció számítási eljárást a Sopron melletti hidegvíz-völgyi kísérleti vízgyőjtı 2005. évi hidro-meteorológai adatain sikeresen teszteltem [2, 3].
• A módszerek által szolgáltatott talajvíz evapotranszspirációs értékeket (amelyek
nagyon közel voltak a vizsgált felszínközeli talajvíztükrő területen a potenciális
evapotranszspirációhoz) a Penman-Monteith-féle egyenlettel számolt adatokkal
félórás idıfelbontásban, a White-féle eljárás által szolgáltatott adatokkal pedig
napi idıfelbontásban hasonlítottam össze.
• A hidraulikus módszerre készített érzékenységvizsgálat szerint a szivárgási tényezınek, és az Sy, fajlagos hozamnak (amelynek napon belüli számítására új eljárást is kidolgoztam) a pontos ismerete fontos a modell megfelelı mőködéséhez.
A kidolgozott eljárás természetesen továbbfejleszthetı és talán egyszerősíthetı is. Remélem, hogy ezt a módszereket a jövıben egyre többen használják és tesztelik majd. Az
új eljárások használatával talán pontosabb és idıben részletesebb információk nyerhetıek majd a talajvíz evapotranszspirációjáról, különösen annak a vízigényes növényzet
általi fogyasztásáról, illetve másképpen, ezen társulások vízigényérıl.

Az eredmények hasznosítása
Kevés közvetlen módszert munkáltak ki a növényzet talajvízfogyasztásának számítására, pedig a hagyományos módszerekhez képest számos elınyük van. Elıször is ezek a
módszerek a talajvízbıl származó evapotranszspirációt számítják, ami sokszor eltérhet a
potenciális evapotranszspirációtól. Amellett ezek az eljárások kevés paramétert igényelnek és rövidebb idılépcsıben is viszonylag pontos talajvíz evapotranszspiráció értéket
szolgáltatnak. Méltán felveszik tehát a versenyt a rövid távon pontos, de sok paramétert
igénylı mikrometeorológiai módszerekkel (pl. Penman-Monteith módszer, Eddykorrelációs módszer) éppúgy, mint a kis paraméterigényő, de rövid távon pontatlan,
robosztus (pl. hımérsékleten alapuló) eljárásokkal.
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