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A pályázat
keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő
!
néven,
! ami egymástól függetlenül is értelmes tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi
!
építőkövekből
lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes
!
jegyzetét.
! A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a
!
tananyagok
optimálisan tudnak megjelenni a diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy
!
előadó
! kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett,
! tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok
létrehozott
GSPublisherEngine 0.0.100.17

minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott metaadatokat (pl. fénykép
készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.
GSPublisherEngine 0.0.100.17
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Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a
„fordított osztály” (flipped classroom) vagy a MOOC (massive open online courses) nyílt
videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes
kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre.

!

Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát,
valamint szabadon használhatja a mások által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a
hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított „jegyzetek”
akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.

!

Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan
változó, változtatható képekből, videókból és 3D modellekből felépített dinamikus rendszer.
Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet
kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja a tananyagoknak és magának az oktatásnak a
fenntarthatóságát is.

!

A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy
pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak,
valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk.

!

Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy
foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a mai, felgyorsult világ megköveteli.
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1. A VÍZ JELLEMZŐI
!
A víz

!

A víz keletkezése
Mai ismeretek szerint a geológiai őskorban, a vulkanikus folyamatok hatására jelentős mennyiségű
vízgőz kerülhetett a légtérbe. A Föld felszínének lehűlése során, mintegy 4 milliárd évvel ezelőtt, a
vízgőzből hatalmas kicsapódások során folyékony halmazállapotú víz keletkezett, amely a
földfelszín mélyedéseiben összegyülekezett (Lovász, 2000). Tulajdonképpen ekkor vehette kezdetét
a vízkörzés, amely abban a kezdeti időszakban,a viszonylag magas hőmérséklet miatt, rendkívül
intenzív lehetett. Erőteljes párolgás, viharos kondenzálódások, erodáló, felszínformáló lefolyások
lehettek jellemzőek.

!

A „különleges” víz
A víz a Föld felszíni régióiban található egyik legközönségesebb vegyület, s egyszersmind az egyik
legkülönlegesebb anyag. Közönségesnek tartható, mert globális értelemben sok van belőle, s a vele
való kapcsolat mindennapos, amit többnyire magától értetődőnek lehet tekinteni. A víz emellett
különleges vegyület is, amely több fizikai-kémiai sajátosságában megmutatkozik. A „szabályszerű”től való eltéréseket egyebek mellett a sajátos, asszimetrikus molekula-szerkezet, valamint a
vízmolekulák kapcsolatrendszere okozhatják.
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A „tiszta” víz
A teljesen tiszta (desztillált) víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Ezzel szemben a
természetben előforduló vizek sokfélék lehetnek aszerint, hogy milyen, s mennyi oldott és lebegő
anyagot tartalmaznak. Amit a természetben tiszta víznek nevezünk, annak is megvan a maga sajátos
„összetétele”.

!

A víz termikus jellemzői

!

Halmazállapot-változások
Az anyag halmazállapot-változása hőfelvétellel, illetve hőleadással jár együtt. Olvadásnál a jégből
víz keletkezik, az anyagi szerkezet megváltozik, amelyhez 333,85 kJ/kg energiamennyiség
(olvadáshő) szükséges. A víz megfagyásakor ugyanennyi energia, un. fagyáshő szabadul fel. A
cseppfolyós víz molekulái közötti összetartó erők feloldásához, a vízgőzzé alakuláshoz még
nagyobb energia szükséges. A víz párolgáshője 2449,76 kJ/kg. Ennek oka a molekulaszerkezettel
magyarázható, amelyből a molekulák kilépéséhez a hidrogénkötések miatt nagyobb energia
szükséges. A légkörből történő kicsapódáskor ugyanekkora kondenzációshő keletkezik. A
halmazállapotot váltó anyag energiaszintjének növekedésével járó folyamatok endotermnek, a
csökkenéssel járók exotermnek nevezhetők.
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A fajhő
A víz fajlagos hőkapacitása (fajhője), – az a hőmennyiség, amely tömegegységének hőmérsékletét 1
Kelvin fokkal emeli –, viszonylag nagy. Normál légköri nyomáson és 20°C-on 4187 J/kgK.
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A fajhő természeti és gazdasági vonatkozásai
A víz hőmérsékletének változása során elnyelődő, illetve felszabaduló hőmennyiségek az iparban
hűtési, illetve fűtési célokat szolgálhatnak, de eme sajátosság a természetben is kifejti hatását. A
nagyobb víztömegek (elsősorban a tengerek, de a nagyobb tavak is) hőkiegyenlítő hatással vannak
közvetlen környezetükre, télen a hideget, nyáron a meleget mérséklik.
A víz viszonylag nagy fajhője miatt nem egyformán melegszik a vízfelület, s a mellette lévő
szárazföld. Az emiatt létrejövő hőmérsékletkülönbség következtében a légáramlás nappal a part
felé, éjszaka pedig a víz felé irányul. (Molnárné, 1997)
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A víz sűrűsége

!

A sűrűséget befolyásoló körülmények
A víz sűrűsége (térfogattömege) függ a hőmérsékletétől, a benne oldódott és lebegő anyagoktól,
valamint a nyomástól. A tiszta (desztillált) víz sűrűsége normál légköri nyomáson, nem a
fagyásponton, hanem +4°C-on a legnagyobb, azaz 1000,00 kg/m3. A víz eme különleges
sajátosságának jelentős szerepe van a természetben.

!

1-1. táblázat. A víz sűrűségének és térfogatának hőmérséklettől függő értékei (Stelczer, 2000)
Vízhőmérséklet

Víz sűrűsége

Víz térfogata

°C

kg/m

m

0

999,87

1,00013

4

1000,00

1,00000

10

999,75

1,00025

20

998,26

1,00176

30

995,60

1,00440

40

992,35

1,00780

100

958,65
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Sekélytavak vizének rétegződése a sűrűség szerint

Egyenletesen meleg időben a természetes állóvizek a hőmérséklet szerint rétegződnek. Legfelül a
legmelegebb, s egyben legkisebb sűrűségű réteg helyezkedik el, alatta a valamivel hidegebb, legalul
a leghidegebb. Ha a hőmérséklet növekszik, vagy nem változik, akkor a rétegek megtartják
helyüket, nincs cserélődés.
Hideg időben, lehűlő időszakban a természetes állóvizeknek először a levegővel érintkező felülete,
illetve legfelső rétege hűl le, sűrűsége megnő, s így ez a réteg lesüllyed. Helyére melegebb víz
kerül, amely a levegővel érintkezvén ugyancsak lehűl, majd lesüllyed. A függőleges vízcsere
mindaddig tart, amíg a teljes víztömeg hőmérséklete +4°C-ra csökken. A felszíni réteg
hőmérsékletének további csökkenésekor a sűrűség már nem növekszik tovább, hanem csökken. A
+4°C-nál hidegebb vízréteg tehát a felszínen marad, s elérve a 0°C-ot, megfagy. A jég sűrűsége
lényegesen kisebb (917-920 kg/m3), mint a vízé, ezért a jég a felszínen marad. Mivel a jég
viszonylag rossz hővezető, s bár nagyobb és tartós hidegben a jégréteg vastagsága növekszik, az
állóvíz mélyebb rétegei megőrzik +4°C-os hőmérsékletüket, amely lehetővé teszi a vízi élővilág
áttelelését.

!

A sókoncentráció és a sűrűség
A víz sűrűsége függ a benne oldott anyagok, például a sók koncentrációjától. A Föld vízkészletének
nagyobb része különböző mértékben sósvíz. A világtengerek egyes részei sókoncentrációja, s így a
sűrűsége is különböző, amely különbözőségek, – egyebek mellett –, hozzájárulnak a víztömegek
mozgásához, illetve áramlásához.

!

1-2. táblázat. A sűrűség növekedése a sótartalom függvényében (Lovász, 2000).
Sótartalom
(g/l)

Sűrűség 4 °C-on
(g/cm

0

1,00000

1

1,00085

2

1,00169

3

1,00251

10

1,00818

35

1,02822
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A sűrűség változása a víz fagyásakor
A víz megfagyásakor jelentősen csökken a sűrűsége, s meglehetősen nagymértékben, mintegy 8%kal növekszik a térfogata. E sajátosságnak szerepe van a felszínalakító folyamatok közül az egyik
legfontosabban, a kőzetek aprózódásában. Amikor a víz a kőzetek repedéseit kitöltve fagy meg,
igen jelentős feszítő erő keletkezik, amely a kőzetek megrepedéséhez és egyszersmind
aprózódásához vezet. A víz-jég, illetve jég-víz halmazállapot változások gyakoriak, ezért jelentős
mértékben hozzájárulnak a Föld felszínének változásához.

!

A felületi feszültség

!

A felületi feszültség értelmezése
A folyadéktér belsejében elhelyezkedő vízmolekulák és a szomszédos molekulák között un.
molekuláris vonzás hat. Ennek hatásgömbje nagyon kis sugarú. A minden oldalról azonosan ható
kohéziós erők kiegyenlítik egymást. A felületen elhelyezkedő molekulákra viszont ez az erőhatás
féloldalas, amelynek eredője a folyadék belseje felé mutat. Emiatt a folyadék felszíne rugalmas
hártyaként viselkedik, amely a lehető legkisebbre igyekszik összehúzódni. A felületi feszültség
hatása tapasztalható az eső után a faágak végén összegyülekező víz esetében is, amely a gömböt
közelítő „csepp” formát veszi fel.

!

#
1-1. ábra. A vízmolekulákra ható molekuláris erők.
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A felületi feszültség jellemzése húzóerővel
A folyadék felszíni rétege tehát a legkisebbre igyekszik összehúzódni, s ezt az ezzel szemben
egyensúlyt tartó erővel lehet jellemezni. Ez az erő a felszín síkjába esik, merőleges a kerületre és
húzóerőként működik. Fizikai értelemben a folyadékfelszín kerületének egységnyi hosszán ható
húzóerő nevezhető felületi feszültségnek (Öllős, 1965):
#

σ =

F
l

(N/m)

ahol: σ: felületi feszültség (N/m)
F: húzóerő (N)
l: kerület (m)
A felületi feszültség olyan határfelületi feszültség, amely a felület két oldalán lévő közeg fizikai
tulajdonságaitól, valamint a hőmérséklettől is függ. Ez utóbbi felismerés Eötvös Loránd nevéhez
kötődik, aki kimutatta, hogy a felületi feszültség a hőmérséklet növekedésével csökken.

!

A kapilláris vízemelés
A folyadékfelszín szélénél ható erők
Tapasztalati tény, hogy a folyadékok felszíne általában nem merőlegesen érintkezik a tartóedény
falával, hanem valamilyen szöget zár be. E jelenség azzal magyarázható, hogy a tartóedény falánál

a folyadékmolekulákra a kohéziós- és a súlyerőn kívül a folyadék és a szilárd fal közötti adhéziós
(tapadási) erő is hat. A folyadék felszíne e három erő eredőjére lesz merőleges (Szalay, 1979). Ha az
adhéziós erő nagyobb, mint a kohéziós erő vízszintes összetevője, akkor az eredő a szilárd fal felé
mutat, a folyadék felszíne homorú lesz. Amikor az adhéziós erő kisebb, mint a kohéziós erő
vízszintes komponense, akkor az eredő a folyadéktér felé mutat, a folyadék széle domború. Az
előbbi az un. nedvesítő, az utóbbi pedig nem nedvesítő folyadék. A klasszikus példa szerint: az
üveggel érintkező víz nedvesítő, a higany pedig nem nedvesítő módon viselkedik. A folyadék
felületének a szilárd tartóedény felületével bezárt érintkezési szöge illeszkedési szögnek nevezhető.

#

!

1-2. ábra Nedvesítő és nem nedvesítő folyadék szélének erőegyensúlya (Szalay, 1979. nyomán).

A kapilláris vízemeléskor ható erők
A víz felszíne a kis átmérőjű csövekben, a kapillárisokban felemelkedik. A kapillárisban kialakuló
görbült felszínt fenntartó molekuláris erők eredője ugyanis a homorú oldal felé mutat. Ez a
kapilláris nyomóerő (Fkap) a megemelkedő folyadékoszlop súlyerejével (G) tart egyensúlyt:
#

Fkap = G

A kapilláris nyomóerő (Fkap) a kapilláris nyomás (pkap) és a kapilláris keresztmetszeti területének
(Akap) szorzata:
#

Fkap = p kap ∗ Akap

A kapilláris nyomást (pkap), amely a felületi feszültség (σ) következménye, a Laplace-képlettel lehet
kifejezni (Antal, 1980):

& 1
1 #
!
p kap = σ ∗ $$ +
R1 R2 !"
%
#
Ha a kapilláris keresztmetszete hengeresnek tekinthető, akkor a folyadékfelszín görbületi sugarai
azonosak, azaz R1=R2, s akkor a kapilláris nyomás:
#

p kap =

2 ∗σ
R

A görbült folyadékfelszín illeszkedési szögének (ϕ) felhasználásával a folyadékfelszín görbületi
sugara (R) kiváltható a kapilláris sugarával (r) illetve átmérőjével (d):
Mivel

#
#

R=

R=

r
cos ϕ

d
2 ∗ cos ϕ

ezért
#

p kap =

4 ∗σ
∗ cos ϕ
d

Mivel a görbült folyadékfelszín illeszkedési szöge (ϕ) kicsi, ezért annak koszinusza közelít az 1,00hoz, s így a kapilláris nyomás képletéből elhagyható:
#

!

p kap =

4 ∗σ
d

#

!

1-3. ábra. A víz kapilláris emelkedése a kis átmérőjű csőben (Antal, 1980. nyomán)

A kapilláris emelőmagasság kifejezése
A kapilláris nyomóerő (Fkap) és a megemelkedő folyadékoszlop súlyereje (G) egyensúlyi
helyzetének részletesebb felírása:
#

p kap ∗ A = m ∗ g = hkap ∗ A ∗ ρ ∗ g

Behelyettesítve a kapilláris nyomást, egyszerűsítve A-val, valamint a sűrűség (r) és a nehézségi
gyorsulás (g) szorzata helyébe téve a fajsúlyt (χ):

4 ∗σ
= hkap ∗ χ
# d
Kifejezve a kapilláris emelőmagasságot:

#

hkap =

4 ∗σ
χ ∗d

Ha ismeretes a kapilláris átmérője (d), akkor normál körülményeket feltételezve, gyakorlati
célzattal, a kapilláris vízemelés közelítő meghatározására az alábbi egyszerű formula alkalmazható:
#

hkap =

30
d

(mm)

Minél kisebb a kapilláris átmérője, annál magasabb lehet az emelkedés. A kapilláris vízemelés a
vegetáció szempontjából igen fontos jelenség, mivel a gyökérzóna vízutánpótlásának egyik fontos
lehetősége.

!

Kapilláris vízmozgás a talajban
A talajvíztükör fölötti kapilláris zóna
A talajban lévő kapillárisok hálózata nem szabályos, hanem különböző átmérőjű, a talajszemcsék
közötti szűkülő-bővülő hézagok sorából állnak. A kapilláris vízmozgás azonban itt is azonos
törvények alapján megy végbe, mint a szabályos hengeres kapillárisokban. A hézagok
keresztmetszeti méreteinek megfelelően egyes helyeken kisebb, másutt nagyobb lesz az emelkedés.
Ez a tartomány ezért a kapilláris vízemelkedéssel együtt is háromfázisú marad a talaj. A talajnak ez
a réteg a nyílt kapilláris zóna.

!

Kapilláris vízmegtartó képesség felülről és alulról történő feltöltődés esetén
A talajvíz fölötti talajréteg víztartalmának eloszlása, sok egyéb körülmény mellett, függ az
egyensúlyi állapot létrejöttének módjától. Más-más helyzet alakul ki, ha a kapilláris erők hatása alá
kerülő víz felülről vagy alulról érkezik a kapillárisba. Ennek fő oka, hogy az egyensúly a nehézségi
erő, mint tömegerő, és a felületi feszültségből adódó kapilláris nyomás, mint felületi erő között
alakul ki.

#
1-4. ábra. Kapilláris emelkedés szemléltetése öblös csőmodellel (Kézdi, 1977. nyomán)
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Megjegyzés az öblös csőmodellhez
A vízemelés magassága a vízoszlop felső végén kialakuló meniszkusz átmérőjétől függ, amelyet az
un. öblös csőmodellel lehet szemléltetni (Kézdi, 1977).
•

Az öblös cső vízbe mártásakor a felemelkedő vízoszlop meniszkusza és annak átmérője
öblösödéstől-öblösödésig változik. A felemelkedés mértéke a kiöblösödés átmérőjének (d2)
megfelelő hengeres csőben történő felemelkedéssel (h2) lesz arányos.

•

A teljes egészében víz alá merített öblös cső fokozatos kiemelése során a meniszkusz a
szűkület átmérőjének (d1 megfelelő hengeres csőben történő felemelkedéssel (h1) lesz
arányos.

Az öblös csőmodellel szemléltethető jelenség a természetben is előfordul, vagyis a kapilláris
vízkészlet származhat alulról, a talajvízből, de származhat felülről is, például elárasztás, vagy
nagyobb csapadékesemény révén. A két lehetőség, a felülről történő feltöltődés és az alulról történő
kapilláris vízemelkedés egymástól meglehetősen eltérő kapilláris zónát eredményez.

!

#
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1.5. ábra. A talaj telítettségi állapota felülről és alulról történő feltöltődés esetén (Kézdi, 1977)

A felülről és az alulról történő víz-utánpótlódás eltérő hatása
A felülről történő feltöltődés („Felülről” görbe) esetén az „a” pont jelzi azt a maximális
magasságot (hF,max), ameddig a vízszálak felérhetnek. A felülről történő feltöltődés az „a” pont
fölötti talajrétegben hártyavíz, pórusszöglet víz és függő kapilláris víz formájában valósul meg.
A „b” pontnak megfelelő magasságig (hF,tel) a talajréteg a kapilláris vízzel teljes mértékben telített.
Ez nevezhető az ún. zárt kapilláris zónának, amely gyakran csak a felülről való feltöltődést követő
gravitációs víztelenedés során alakul ki.
A kapilláris felemelkedés esetén („Alulról” görbe) a „c” pont jelentheti a maximális emelési
magasságot (hA,max). Ilyen magasságra csak a legkisebb járatokban emelkedik fel a víz, s a „c” pont
fölötti talajréteg a kapilláris vízemelkedés révén nem kaphat vízutánpótlást. Ha a talaj viszonylag
durvább szemszerkezetű, akkor a kapilláris emelőképesség kevésbé fokozatosan szűnik meg („d”
pont és a szaggatott vonal), s ilyenkor a maximális emelőmagasság sokkal inkább köthető egy adott
szinthez (hA’,max).
Alulról történő feltöltődés, kapilláris emelkedés esetén a „e” pont jelzi a maximális telítettség
(hA,tel), azaz a zárt kapilláris zóna határát. Ez a magasság mindig alacsonyabb, mint a felülről való
feltöltődés esetén. Ha a talaj durvább szemszerkezetű, akkor az alulról történő kapilláris
vízemelkedés esetén előfordulhat, hogy a talajvíztükör fölött nem alakul ki zárt kapilláris zóna.
Ekkor a közvetlenül a talajvíz felszíne fölötti talajréteg sem telítődik teljesen („f” pont és a
szaggatott vonal), mert már a talajvíztükörrel érintkezve is lehetnek olyan makropórusok, amelyben
nincs érdemleges vízemelkedés, amelyeket tehát levegő tölt ki.
Az elárasztást, azaz a teljes telítettséget követően, a nehézségi erő hatására történő részleges
kiürülés egészen más telítettségi állapotot eredményez a talajvíz fölötti talajrétegben, mint az alulról

való kapilláris felemelkedés. E jelenség jól érzékelteti az elárasztás, illetve a felülről történő beázás
jelentőségét.
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A viszkozitás
A viszkozitás értelmezése
A folyadék áramlásakor a keresztmetszetben a sebesség nem egyenletes, az egyes pontokban
különböző sebességek tapasztalhatók. Az eltérő sebességű folyadékrétegek között érvényesülő
molekuláris vonzás miatt a sebességek kiegyenlítésére irányuló reakcióerő (F) ébred, amely belső
súrlódási erőnek is nevezhető. Ha az azonos irányba, de eltérő sebességgel (v1 és v2) mozgó két
felület eléggé közel (Δh) van egymáshoz, akkor a sebesség változását (Δv) lineárisnak lehet
tekinteni. Ekkor a reakcióerő arányos a sebesség irányára merőleges egységnyi hosszra eső
sebességváltozással (Δv/Δh), a felülettel (A), valamint a folyadék dinamikai viszkozitásával (#η ,
kiejtése: éta), anyagi sajátosságával, (Öllős, 1965):
#

F =η ∗ A∗

Δv
Δh

(N)

E nyíróerő egységnyi felületre vonatkoztatott értéke nevezhető csúsztatófeszültségnek.
#

!

τ =

F
Δv
=η ∗
A
Δh

(Pa)

#
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1-6. ábra. A viszkozitás értelmezése (Öllős, 1965. nyomán)

A kinematikai viszkozitás
A dinamikai viszkozitás mellett használatos a kinematikai viszkozitás kifejezés is, amely a
dinamikai viszkozitás és a sűrűség arányként írható fel (Stelczer, 2000):

η
ν =
ρ
#

(m2∗sec-1)

A kinamatikai viszkozitás, a kifejezésben szereplő sűrűség miatt, nemcsak a hőmérséklettől, hanem
a nyomástól függően is változik.
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1-3. táblázat. A viszkozitás változása a hőmérséklettel (Molnárné, 1997)
Hőmérséklet
°C

Viszkozitás
10

Hőmérséklet
°C

Viszkozitás
10

0

1792,1

25

893,7

5

1518,8

30

800,7

10

1307,7

40

656,0

15

1140,4

50

549,4

20

1005,0
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A viszkozitás hatása az úszásra és a lebegésre
A viszkozitás hatással van a folyadékban való úszásra, illetve lebegésre is, s így az áramló víz
hordalékmozgató képességére is. A melegebb vízben könnyebb az úszás és a lebegés, a hidegebb
vízben nehezebb. Ennek kapcsán figyelhető meg például erdei patakon, hogy ugyanolyan vízhozam
esetén, télen a patak vize tisztább, áttetszőbb, mint nyáron, télen ugyanis kisebb a lebegőanyag
tartalma.
A viszkozitás függ a folyadék minőségétől, így a víz esetében az oldott anyagok minőségétől és
koncentrációjától is.

!

A víz kémiai jellemzői
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A kémiai vízminőség
A víz kémiai sajátosságaival a „Vízkémia” című tárgy foglalkozik részletesen. Jelen tananyagban
csupán néhány fontosabb kémiai jellemzőről esik szó.
A víz kémiai jellemzőit, azaz a víz kémiai minőségét a vízben lévő oldott anyagok határozzák meg.
A víz igen jó oldószer, s ezért a természetben előforduló és az emberi tevékenységből származó
anyagok túlnyomó része előfordulhat benne. A különféle anyagok vízbeli koncentrációja az
anyagok előfordulási gyakoriságától, oldhatóságától, az anyagokra jellemző fizikai-kémiai
tulajdonságoktól függ.
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A víz, mint oldószer
A vízmolekula polaritása következtében a víz igen jó oldószer. Ezért még a laboratóriumban
előállított víz sem tökéletesen „tiszta”, mert nagyon kis koncentrációban tartalmazhat szennyező
anyagot.
A vizes oldatok olyan több komponensű homogén elegyek, amelyekben a gáznemű, a folyékony és
a szilárd halmazállapotú oldott anyagok részecskéi, molekulárisan eloszlanak a sokkal nagyobb
mennyiségben jelenlévő oldószer, a víz molekulái között (Molnárné, 1997). Az oldatok keletkezése
elsősorban az oldandó anyag szerkezetétől és az oldódás során kialakuló új szerkezet stabilitásától
függ. Adott mennyiségű víz, – meghatározott nyomáson és hőmérsékleten –, csak korlátozott

mennyiségű gázt, folyadékot vagy szilárd halmazállapotú anyagot képes oldatban tartani. Ennek
maximális értéke a telítési koncentráció
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Gázok oldódása vízben
A víz általában tartalmaz légnemű anyagot is, amelynek oldódása a párolgási folyamathoz hasonló,
de azzal ellentétes irányú folyamat keretében történik, azzal a különbséggel, hogy közben nincs
halmazállapot változás. A gázok vízben való oldhatóságát az anyagi jellemzők mellett, a
hőmérséklet és a nyomás befolyásolja.
A gázelnyelő képességet az abszorpciós tényező fejezi ki, amely az egységnyi térfogatú folyadék
gázelnyelő képességét (m3/m3) számszerűsíti, meghatározott nyomáson és hőmérsékleten. A víz
gázelnyelő képessége, normál léghőmérsékleten (20°C) és légköri nyomáson, a víz térfogatához
arányítva mintegy 2%, amely a víz hőmérsékletének növekedésével csökken, de a különféle
gázokra vonatkozóan nem azonos mértékben. Például a víz oxigén „megtartó” képessége 30°C-on
már egészen alacsony értéket mutat. Ebből következően adódhatnak oxigén-ellátottsági problémák
nyári időszakban a sekély, erősen felmelegedő vizekben.
Mivel a gázok elnyelődése az anyagi jellemzőktől is függ, ezért a víz az oxigént és a nitrogént nem
a levegőben lévő arányuk szerint nyeli el. A légkör levegőjében az oxigén, a levegő hőmérsékletétől
függetlenül 20 százalékban van jelen, a víz azonban a hőmérséklettől függően 33-35 százaléknak
megfelelő mennyiségű oxigént tartalmazhat (Stelczer, 2000).
Az élővilág szempontjából, azaz az oxigén felvehetősége szempontjából igen lényeges dolog, hogy
a vízben oldódó légköri oxigén nem lép reakcióba a vízzel.
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Folyadékok oldódása vízben.
A vízben oldódó vagy a vízzel keveredő folyadékok is megváltoztatják a víz minőségét. Ezek a
folyadékok azonban túlnyomórészt az emberi tevékenységből származnak, ipari vagy kommunális
eredetűek, ezért a vízszennyezés témaköréhez tartoznak, amellyel a „Vízvédelem” című tárgy
foglalkozik.
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Szilárd anyagok oldódása vízben
A vízben a szervetlen és a szerves szilárd anyagok egyaránt oldódhatnak. A szilárd szervetlen anyag
vízben való oldódásakor a vízmolekulák többnyire a szilárd anyagot alkotó ionokra hatnak. Például
a NaCl oldódásakor a Na+-ionra és a Cl--ionra hatnak. A vízmolekulák a polaritásuk révén
kerülhetnek kaapcsolatba az ugyancsak poláris NaCl molekulákkal. Az oldatba vitt molekulákat a
vízmolekulák körülveszik, s mintegy hidratálják (Molnárné, 1997). Az oldott szervetlen anyag
meghatározása is általában ion-formában történik, kémiai analízissel vagy az elektromos
vezetőképesség mérésével. A gyakorlatban az „összes ion” kifejezés mellett használatos az „összes
só” kifejezés is.
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Az oldott anyagok koncentrációja
Az oldott anyag mennyiségének szokásos megadása a koncentráció. Az anyagtartalom
koncentrációként való megadása miatt, a természetes vizek sótartalmát, azaz sókoncentrációját,
jelentős mértékben befolyásolhatja a vízjárás. Hígulás és töményedés is előfordulhat, a vízfolyások

vízhozamának változásai, vagy az állóvizek vízháztartási elemeinek arányaitól függően. A
sótartalom a nagyobb és állandó vízforgalmú vizekben kevéssé változik, a kisebb és szélsőséges
vízjárású vizekben a sótartalom is szélsőségesen változik.
1-4. táblázat. Természetes vizek jellemző sótartalma (Felföldy, 1981. nyomán)
Víz megnevezése

Oldott szervetlen anyag (mg/liter)

Tengervíz

35000

Szegedi Fehér-tó

2000-4000

Tatai Öreg-tó

540-700

Balaton

500

Hámori-tó

350

Alpesi tavak

100-200
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Az oldott anyagok összetétele
A vízminőséget az oldott szervetlen anyag mennyisége mellett az oldott anyag összetétele is
befolyásolja. Például a közismert ásványvizek, amelyek egy bizonyos vízminőségi csoportot
alkotnak, tehát elvileg hasonlók, a konkrét összetételüket tekintve, amely a palackok címkéin is
olvasható, meglehetősen különfélék.
A vizek ásványi-anyag tartalma következtében módosulnak a víz fizikai tulajdonságai (pl. sűrűség,
fagyáspont) is. Vízgazdálkodási, vagyis a vizek felhasználhatósága (ivóvíz, öntözővíz, különféle
célú ipari víz) szempontjából a vízben oldott összes sók mennyisége és annak összetétele egyaránt
meghatározó.
A vízben természetes és mesterséges eredetű oldott szerves anyagok is vannak, amelyek
hidrobiológiai és vízvédelmi vonatkozásban egyaránt nagy jelentőséggel bírnak. A vízben lévő
„összes szerves anyag” közelítő meghatározása a kémiai oxigénigény mérésével történhet.
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Kémiai oxigénigény (KOI)
A szerves anyagok a vizekben oldott és formált alakban (élettelen lebegő vagy kiülepedő részek,
valamint a vízben lévő élőlények alakjában) fordulnak elő. A szerves anyagok igen sokfélék,
amelyek részletes azonosítása meglehetősen költséges lenne, s többnyire szükségtelen is. A
gyakorlati vízanalitika ezért nem egyedi vegyületeket, hanem a szerves anyag összességére utaló
csoportparamétert, vagy más szóhasználattal összegző paramétert, az oxigénigényt határozza meg.
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A kémiai oxigénigény az az oxigénmennyiség (mg/liter), amely a vízben oxidálható (szerves és
szervetlen) anyagok oxidálásához szükséges. A kémiai oxigénigény meghatározásakor
oxidálószerként az ivóvizek, valamint a felszíni vizek vizsgálatánál a kálium-permanganát
(KMnO4), szennyvizeknél a kálium-bikromát (K2Cr2O7) használható, szénsavas közegben.

Jelölésük: kálium-permanganátos savas eljárás esetén KOIkp, kálium-bikromátos savas eljárás
esetén pedig KOIkk. A szervetlen redukálóanyagokat nem, vagy csak kismértékben tartalmazó
vizekben a kémiai oxigénigény a víz szerves anyag tartalmával arányos.
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Biokémiai oxigénigény
A biokémiai oxigénigény főként a szennyvizek és a szennyezett felszíni vizek relatív
oxigénigényének meghatározására szolgál.
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pH
A vízmolekula proton leadására és felvételére is képes (amfoter), ezért bizonyos mértékben
szobahőmérsékleten is disszociál hidrogén-ionra és hidroxid-ionra. A hidrogén azonban nem marad
önállóan, hanem egy vízmolekulához kötődően hidroxonium-iont alkot:
H2O = H+ + OHH+ + OH- + H2O = H3O+ + OHA víz disszociációjának számszerű mértéke az 1 liter (dm3) 25°C-os vízben disszociált
anyagmennyiséggel jellemezhető. Mérések szerint, egyensúlyi helyzetben, a vízben 1∗10-7 molnyi
molekula vesz részt a folyamatban, vagyis ad át protont egy másik molekulának.
A pH a hidrogén-ion töménységére utal, de a gyakorlati felhasználhatóság érdekében, nem a
tényleges számértékkel, hanem annak negatív 10-es alapú logaritmusával.
pH = –lg[H+]
Tiszta vízben a hidroxónium- és a hidroxid-ion koncentrációja azonos, s ez nevezhető semleges
kémhatásnak. Ekkor a pH=7.
[H3O+]= [OH-]= 1∗10-7

(mol/m3)

Amikor az hidroxonium-ionnak, illtve a hidrogén-ionnak nagyobb a koncentrációja, mint a
hidroxid-ionnak, amikor a pH<7, s akkor savas, amikor pedig kisebb, azaz a pH>7, akkor lúgos
közegről van szó.
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Fajlagos vezetőképesség
Azok az anyagok alkalmasak áram vezetésére, amelyekben szabadon mozgó elektronok vagy ionok
találhatók. A természetes vizek oldott anyagokat tartalmaznak, amelyek egy része disszociál, azaz
ionjaira esik szét. Például a konyhasó (NaCl) nátrium-ionra és klorid-ionra disszociál. A vízben
ezért elektromosan töltött részecskék, ionok találhatók, s ezért a víz jól vezeti az elektromos áramot.
A szabadon mozgó ionokat tartalmazó oldatok elektrolit-oldatoknak nevezhetők. Az elektromos
vezetőképességet az elektrolit összetétele, töménysége és hőmérséklete befolyásolja.
A fajlagos vezetés a folyadék ellenállásának reciprok értéke 0,0001 m2 (azaz 1 cm2) felületű
elektródra vonatkoztatva, amikor az elektródok távolsága 0,01 m (azaz 1 cm). A fajlagos
vezetőképesség dimenziója a mS/cm.
Minél több disszociációra alkalmas oldott anyag van az oldatban, annál jobban vezeti az elektromos
áramot, azaz a vezetőképesség arányos a sótartalommal.

A magyarországi felszíni vizek fajlagos elektromos vezetőképessége általában 0,4-0,6 S/m közötti
van. Ásványvizekben vagy ipari szennyvizekben ennél jóval magasabb értékek is előfordulhatnak.
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A biológiai vízminőség
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A biológiai vízminőség értelmezése
A biológiai vízminőség fogalomkörébe a víz olyan sajátosságai tartoznak, amelyek a vízi
ökoszisztéma létét és változásainak lehetőségét leginkább befolyásolhatják. Ezek a halobitás, a
trofitás, a szaprobitás és a toxicitás.

!

A halobitás
A halobitás a vízminőség olyan szervetlen kémiai tulajdonságokkal való jellemezését jelenti,
amelyek a vízi élővilág szempontjából fontosak, mint a sótartalom és az ionösszetétel. Ezeket
elsősorban a természeti adottságok határozzák meg, de lényeges eltéréseket okozhatnak az emberi
hatások, a vízszennyezések.
A nagyobb víztestek sókoncentrációja viszonylag stabil, a kisebbeké változatosabb lehet. Az
alacsonyabb vagy magasabb sótartalom a vízháztartási jellemzőkkel, a vízforgalommal is
kapcsolatba hozható.
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A trofitás
A trofitás a vízben történő elsődleges szerves anyag termelés mértékére utal, amelyhez alapvetően
klorofiltartalmú növények, fény és tápanyag szükséges. A szerves anyag termeléshez sokféle elem
együttes jelenléte szükséges. Általában a foszfor tekinthető minimalizáló összetevőnek. A trofitás
fokozódása, amelyet szennyezett vizek bevezetése is okozhat, eutrofizálódáshoz vezet, amely
fokozott algásodásban mutatkozik meg.
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A szaprobitás
A szaprobitás a trofitással ellentétes, azaz a szerves anyag lebontásával kapcsolatos folyamatokat
jellemzi, amelyhez vízben oldott oxigén is szükséges. A szaprobitás a lebontásra, illetve lebomlásra
alkalmas szerves anyag mennyiségével jellemezhető, amelyre a lebontáshoz szükséges oxigénigény
(BOI, KOI) révén lehet következtetni, valamint az indikátor heterotróf szervezetek (baktériumok)
relatív gyakoriságával jellemezhető.
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A toxicitás
A lebontási folyamatok során keletkező, vagy valamely szennyezés során a vízbe jutó anyagoknak
mérgező hatása is lehet, amely veszélyeztetheti a vízi élővilágot, s a víz emberi felhasználhatóságát
is korlátozhatja. A toxicitás mértékének meghatározása, a lehetséges mérgező anyagok sokfélesége
miatt, általában nem azok konkrét koncentrációjával történik, hanem tesztszervezetekkel (algák,
halak, növényi csírák) történő teszteléssel.
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2. HIDRAULIKAI ALAPOK ÉS ALAPVETŐ ALKALMAZÁSOK
Alapfogalmak
Az ideális és a valós folyadék
Hidraulikai okfejtések, gondolatmenetek során a folyadéknak nemcsak a valóságos, hanem az
ideális és az un. nyúlós állapota is feltételezhető:
•

Ideális folyadék: melyben belső súrlódás nincs, nyúlóssága zérus, teljesen homogén, izotróp
és összenyomhatatlan.

•

Nyúlós folyadék (viszkózus folyadék): homogén és szintén izotróp, de ha mozgásban van,
akkor aniozotróppá válik, mert a mozgás irányában a belső súrlódás okozta hatások eltérnek
a többi irányban érvényesülőtől.

•

Valóságos folyadék: nem homogén és nem izotróp, idegen anyagokat is tartalmaz
(levegőbuborék, lebegő anyagok), s kis mértékben még összenyomható is.

Az ideális folyadék az alaptörvények levezetésénél alkalmazható, s az ilyen módon előálló
összefüggések azután tényezők segítségével vonatkoztathatók a nyúlós és a valóságos folyadékokra.

!

A folyadék alapvető anyagi jellemzői
Az anyagi tulajdonságok a térbeli helyzettől és az iránytól is függhetnek. A térbeli különbözőség a
nyugalmi és mozgási állapotban lévő közegre egyaránt vonatkozhat, míg az iránytól függő
tulajdonságbéli eltérések általában a mozgásban lévő terekben érvényesülnek.
Homogén: a térfogat minden pontjában egynemű, azonos összetételű, szerkezetű.
Heterogén: a térfogat egyes pontjaiban eltérőek az anyagi jellemzők.
Izotrop: a tulajdonságok nem függnek a térbeli irányoktól.
Anizotrop: egyes tulajdonságok a térbeli irányoktól függenek.

#
2-1. ábra. Térbeli helyzettől és iránytól függő anyagi jellemzők (Freeze, Cherry, 1979. nyomán)
A hidrosztatikai nyomás

A folyadéknyomás értelmezése
Nyugvó folyadéknak a tárolótér falára, vagy a tárolótérben lévő felületre gyakorolt nyomása
(felületegységre jutó súlyerő) a hidrosztatikai nyomás.
#

!

p=

P
F

ahol: p, a hidrosztatikai nyomás (N/m2)
P, a folyadékoszlop tömegéből adódó súlyerő (N)
F, a folyadékoszlopot alátámasztó felület (m2)

Axiómák a folyadéknyomással kapcsolatban
A hidrosztatikai nyomással kapcsolatban két, axióma-szerű megállapítást lehet tenni:
1. A folyadéktér belsejében lévő pontban a nyomás minden irányban azonos.
2. A folyadékteret határoló, vagy a folyadéktérben lévő felületre a nyomás minden pontban
merőleges.

#

!

2-2. ábra. A hidrosztatikai nyomás értelmezése a folyadéktérben és a nyomás iránya

A folyadéktér belsejében érvényesülő nyomás
A folyadéktérben h mélységben lévő pontban a p (N/m2) nyomás:
# p = p0 + χ ∗ h
ahol: p, a folyadéktérben érvényesülő nyomás (N/m2)
p0, a folyadék felszínére ható (többnyire az atmoszférikus) nyomás (N/m2)
χ, a víz fajsúlya (N/m3)
h, a pont fölötti vízoszlop magassága (m)
Gyakorlati számítások során az atmoszférikus nyomástól többnyire eltekintenek, s akkor a
folyadéktérben h mélységben lévő pontban a p (N/m2) nyomás:

!

# p = χ ∗h

A nyomómagasság értelmezése
A hidrosztatikai nyomás képletének átrendezésével értelmezhető az un. nyomómagasság, amelynek
klasszikus igazolása a nevezetes Torricelli-kísérlet.

#

h=

p
χ

Evangelista Torricelli 1643-ban bizonyította a légnyomás létezését, s kísérletével azt is igazolta,
hogy a légnyomás 760 mm magas higanyoszlop súlyerejével tart egyensúlyt.

!

A hidrosztatikai nyomóerő
A tárolótér fenekére ható nyomóerő
A tárolótér fenekére ható nyomóerő (más szóval fenéknyomás) a nyomás és a felület szorzataként
adható meg:
#P = p∗F = χ ∗h∗F
ahol: P, a tárolótér fenekére ható nyomóerő (N)
p, a hidrosztatikai nyomás (N/m2)

!

F, a tárolótér fenekének felülete (m2)

Egy tetszőleges helyzetű felületre ható nyomóerő meghatározása
A folyadéktérben függőlegesen, vagy ferdén (tetszőlegesen) elhelyezkedő felületre ható nyomóerő
meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a nyomás a mélységtől függően változik. Minden dF
elemi felületre dP elemi nyomóerő hat:
# dP = p ∗ dF = χ ∗ h ∗ dF
A teljes felületre az elemi nyomóerők összege hat:
#

P = χ ∗ ∫ h ∗ dF

Az integrál a dF felületelemek vízfelszínre vonatkoztatott statikai nyomatékainak összegét fejezi ki,
amely egyenlő a teljes felület súlypontban ható nyomatékával, azaz
# P = χ ∗ h0 ∗ F = p 0 ∗ F
ahol: h0, az F felület súlypontjának vízfelszíntől való távolsága (m)

!

p0, az F felület súlypontjában ható nyomás (N/m2)

Általános értelemben tehát a felületre ható nyomóerő egyenlő a felület súlypontjában ható nyomás
(p0) és a felület (F) szorzatával.
# p 0 = χ ∗ h0

#

!

2-3. ábra. Hidrosztatikai nyomóerő meghatározása egy általános felületre

Egy tetszőleges helyzetű felületre ható nyomóerő támadáspontja
A nyomóerő nem a súlypontban, hanem az un. támadáspontban hat. A támadáspontban ható
nyomóerő nyomatéka egyenlő az elemi nyomóerők vízfelszínre vonatkoztatott nyomatékainak
összegével:
#

!

P ∗ hk = ∫ h ∗ dP = ∫ h ∗ h ∗ χ ∗ dF

ahol: hk, a támadáspont vízfelszíntől való távolsága (m)

Behelyettesítve a P nyomóerő általános alakját, az egyenletből kifejezhető a támadáspont:

#

hk =

χ ∗ ∫ h 2 ∗ dF
χ ∗ h0 ∗ F

∫h
=

2

∗ dF

h0 ∗ F

=

I
S

amely azt jelenti, hogy

!

#

hk =

a felület inercia nyomatéka
a felület statikai nyomatéka

Egységnyi széles függőleges felületre ható hidrosztatikai nyomóerő meghatározása
Méretezések során az egyik leggyakoribb feladat, amikor a felület a vízfelszíntől h mélységig tart és
1 m széles (például egy úszómedence falának 1 m széles része). Ebben az esetben is a dF
felületelemre ható dP nyomóerőből kell kiindulni:
# dP = p ∗ dF = χ ∗ h ∗ 1 ∗ dh

!

!

A teljes felületre ható nyomóerő egyenlő a felületelemekre ható elemi nyomóerők összegével:

#

P = χ ∗ ∫ h ∗ dh = χ ∗

h2
2

A felületre ható nyomóerő az általános értelemben megfogalmazottaknak megfelelően, ebben az
esetben is a felület súlypontjában ható nyomás (# p0 = χ ∗ h / 2 ) és a felület (# F = 1 ∗ h ) szorzataként
adódik.
A felület szélessége (b) nem mindig 1 m, ezért a képlet teljes alakja:
#

P = χ ∗b∗

h2
2

#

!

2-4. ábra. Hidrosztatikai nyomóerő meghatározása egy egységnyi szélességű felületre

Egységnyi széles ferde felületre ható hidrosztatikai nyomóerő
A természetes víztereket gyakran nem függőleges, hanem ferde, rézsűs felület határolja. A
függőlegeshez képest a felület ferdesége miatti felületnövekedés a Pitagorasz-féle összefüggéssel
juttatható kifejezésre:
h2
P = χ ∗b ∗ ∗ 1+ ρ2
2
#

!

ahol: r, a rézsű hajlása (a rézsű hajlásszögének kotangense)

Egységnyi széles felületre hat hidrosztatikai nyomóerő támadáspontja
A vízfelülettől h mélységig tartó, b szélességű, függőleges, vagy ferde felületre ható nyomóerő
támadáspontja:
h3
I
∫ h ∗ dh = 3 = 2 ∗ h
hk = =
S h / 2 ∗1 ∗ h h2 3
2
#
2

!
Áramlási alapfogalmak
Az áramlás értelmezése

A folyadék áramlása pontszerű folyadékrészecskék vonal-menti áramlása összességeként
értelmezhető. Az egyes részecskék mozgási pályája az áramvonal, ahol a mozgási pálya bármely
pontjához húzott érintő az adott ponthoz tartozó sebességvektor irányába mutat. A megfestett
áramlási pálya nyomvonalnak nevezhető.

!

Áramlási módok
Permanens (stacionárius) áramlás: ha az áramlás jellemző mennyiségei az időtől függetlenek.
Nem permanens (instacionárius) áramlás: ha az áramlás jellemző mennyiségei az időben változnak.
Változó áramlás: amikor annak jellemző mennyiségei a hely függvényében változnak.
Állandó áramlás: ha a jellemzők a hely függvényében nem változnak.
Lamináris (folyadékszálas) áramlás: amikor a folyadékrészek pályái egymással párhuzamosak.
Turbulens (örvénylő) áramlás: amikor a folyadékszálak keverednek, összefonódnak.
Áramló vízmozgás: ha az áramlás sebessége kisebb, mint a gravitációs hullámok terjedési
sebessége.
Rohanó vízmozgás: amikor az áramlás sebessége nagyobb, mint a gravitációs hullámok terjedési
sebessége.

!

Az áramlás legfontosabb paraméterei
Átfolyási szelvény, A (m2): az áramlási térnek (medernek vagy zárt vezetéknek) a víz áramlására
merőleges keresztmetszete.
Középsebesség, vk (m/sec): az átfolyási szelvény egyes pontjaiban a sebesség különböző, ezért kell
értelmezni az un. középsebességet, amely egy olyan sebességi érték, amellyel egyenletes
sebességeloszlást feltételezve, egységnyi idő alatt ugyanannyi víz áramolna át az átfolyási
szelvényen, mint valójában:
#

!

Q = v k ∗ A = ∫ v dA
A

ahol: Q, a vízhozam (m3/sec)
vk, az A keresztszelvényi területre értelmezhető középsebesség (m/sec)
A, a keresztszelvény teljes területe (m2)
v, a keresztszelvény egyes dA részleteiben érvényesülő sebesség (m/sec)
dA, a keresztszelvény területének részterületei (m2)

Vízhozam, Q (m3/sec): az átfolyási szelvényen időegység alatt átfolyó víz mennyisége, amely a
középsebesség és az átfolyási szelvényterület szorzataként számítható.

!
!
!

A folytonossági egyenlet

Folytonos (permanens) áramlás esetén az egymást követő keresztszelvényekben azonos vízhozam
folyik át:
# Q = v k1 ∗ A1 = v k 2 ∗ A2 = ... = v ki ∗ Ai = ... = v kn ∗ An
ahol: Q, a vízhozam (m3/sec)
vki, az Ai jelű szelvényben uralkodó középsebesség (m/sec)
Folytonos áramlás esetén az áramlás jellemzői, a keresztmetszet és a középsebesség nem függnek
az időtől, hanem csak a helytől. Az így megfogalmazott folytonosság feltétele a folyadék
összenyomhatatlansága és az áramlás permanenciája, azaz időállósága (Haszpra, 2002).

#

!

2-5. ábra. A folytonosság szemléltetése (Haszpra, 2002. nyomán)

A sebességmagasság értelmezése
A sebességmagasság egy L-alakban meghajlított csővel, az un. Pitot-Darcy-féle csővel
szemléltethető, amelyben, az áramlási sebesség nagyságától függően, a folyadékszint „h”
magasságra emelkedik. A folyadék mozgási energiája (Em) ugyanis helyzeti energiává (Eh) alakul:
m ∗ v2
Em =
= m ∗ g ∗ h = Eh
2
#
Az egyenletet egyszerűsítve és átrendezve nyerhető a sebességmagasság képlete:
v2
h=
2g
#
ahol: h, a sebességmagasság (m)
v, a vízsebesség (m/sec)
g, a nehézségi gyorsulás (m/sec2)

$

!

2-6. ábra. A sebességmagasság értelmezése

A Bernoulli-féle tétel
Az „ideális” áramlásra vonatkoztatható Bernoulli-féle tétel

Bernoulli tétele szerint az ideálid folyadék, ideális, azaz permanens, örvénymentes mozgása során
egy áramlási vonal egymást követő pontjaira (A, B, C) vonatkozóan a geodéziai, nyomási és
sebességmagasságok összege állandó.
Egyenletben kifejezve:

#

z+

p v2
+
= const.
χ 2g

#

!

2-7. ábra. Folyadéktér ábrázolása Bernoulli tételéhez (Öllős, 1965. nyomán)

A Bernoulli-féle tétel ábrázolása
Bernoulli tételének szemléltető ábrája a következőképpen szerkeszthető:
• Az A pont a tetszőlegesen kijelölt viszonyító sík felett zA geodéziai magasságban van.
• Az A pontból felmérve a pA/χ nyomómagasságot, az AP pont adódik.
• Az Ap pontba felmérve a sebességmagasságot AE pont keletkezik, amely a viszonyító sík felett E
energiamagassággal elhelyezkedő vízszintes síkban, az un. energiasíkban lesz.
• Ugyanez a B és C pontokban is elvégezve, megszerkeszthető az ABC áramvonalhoz tartozó AP,
BP, CP pontokon átmenő nyomásvonal, illetve az AE, BE, CE pontokon átmenő, vízszintes
helyzetű energiavonal.
2

!

#

zA +

p
v2
pA vA
p
v2
+
= z B + B + B = zC + C + C
χ
2g
χ 2g
χ 2g

A Bernoulli-féle tétel energetikai értelmezése
Bernoulli egyenletének minden tagját 1 N-al megszorozva, az egyenlet munka, illetve energia
értelmet nyer, vagyis egységnyi súlyú folyadék energiatartalmát fejezi ki, ami három részből áll:
• z (Nm) helyzeti,
• p/χ (Nm) nyomási és
• v2/2g (Nm) mozgási energiából.

!

A nem „ideális” áramlásra vonatkoztatható Bernoulli-féle tétel
Nem ideális folyadék, nem ideális áramlása során a mozgást fenntartó energia egy része a különféle
jellegű ellenállások miatt felemésztődik, veszteség keletkezik. A mozgási pálya egymást követő

pontjaira vonatkozó energiaszintek „egyenlősége” csak akkor áll fenn, ha a veszteség is figyelembe
van véve:
# E A = EC + hv

!

ahol: hv, a veszteségmagasság, amely az egységnyi súlyú folyadék energiavesztesége
az A-C áramlási szakaszon.

A veszteségmagasságot is figyelembe véve a Bernoulli féle egyenlet általános alakja a következő:

#

zA +

p
v2
p A v A2
+
= z C + C + C + hv
χ 2g
χ 2g

Az energiavonal ebben az esetben nem vízszintes, hanem az áramlás irányában lejt. Az
energiatartalom vonalának lejtése a hidraulikus esés (IE):

Δ( z +
#

IE = −

p v2
+
)
Δh
χ 2g
=− v
Δl
Δl

A nyomásvonal esése (IP) az un. piezometrikus esés:

'
p$
Δ%% z + ""
χ#
IP = ± &
Δl
# #
Amikor az IP=IE az áramvonal vízrészecskéinek sebessége nem változik. Míg IE mindig negatív,
addig IP lehet pozitív is (Pankotai Rácz, 1975).

#

!
!
!

2-8. ábra. A veszteségmagasság értelmezése (Öllős, 1965. nyomán)

A keresztmetszet változásának hatása
Az energiavonal és a nyomásvonal viszonyának lehetőségei:

•
•

•
•

Állandó vízhozam mellett, amikor a keresztszelvény területe növekszik, akkor a sebesség
csökken, s így csökken a sebességmagasság is, s ekkor növekszik a nyomómagasság.
Amikor a keresztszelvény és a sebesség sem változik, akkor a sebességmagasság sem
változik, így az energiavonal és a nyomásvonal párhuzamos, a veszteségek miatt lejtenek,
tehát a nyomómagasság is csökken.
A keresztszelvény szűkülete esetén a sebesség nő, a sebességmagasság még inkább, s ez a
nyomómagasság jelentős csökkenését idézi elő.

!

#

!

2-9. ábra. A nyomómagasság és a sebességmagasság függése a keresztszelvény területének
változásától (Pankotai, Rácz, 1975. nyomán)

Bernoulli-egyenlet alkalmazása Venturi-féle csőszűkületre
A Venturi-cső vízhozam-mérésre alkalmas.
Csőszűkületben, azaz a cső keresztmetszeti területének csökkenésekor, – állandó vízhozam mellett
–, növekszik a vízsebesség, amelynek következtében növekszik a sebességmagasság, s következés
képen csökken a nyomómagasság. Vízszintes helyzetű csőszűkületre felírva a Bernoulli-egyenletet,
a geodéziai magasság elhagyható:
p1 v12
p 2 v 22
+
=
+
χ 2g
# χ 2g
Rendezve az egyenletet:

p1 − p 2 v 22 v12
=
−
2g 2g
# χ
Alkalmazható helyettesítések:
#

h=

p1 − p 2
χ

#

v1 =

Q
F1

#

v2

Q
F2

A helyettesítéseket elvégezve:

h=
#

Q2
Q2
−
2 g ∗ F22 2 g ∗ F12

Az egyenletet Q-ra kifejezve, majd az ismert elemeket összevonva:

Q=

#

!

'
$
%
"
2g ∗ h
2g
%
"∗h = c∗h
=
%
1
1
1
1 "
−
−
%
2
2 "
F22 F12
& F2 F1 #

A veszteségmagasságot is figyelembe véve
#Q = µ c ∗ h

!

ahol: Q, a vízhozam (m3/sec)
h, a nyomómagasság-különbség (m)
c, a szűkület kialakításából adódó paraméter (műszerállandó)
# µ , a veszteségmagasságot érvényesítő vízhozamtényező (# µ =0,96~0,99)

A Venturi-csőszűkület gyakorlati alkalmazásai során a nyomómagasságok, illetve azok
különbségeinek mérése természetesen nem vízoszlopmagassággal, hanem más technikai
megoldással történik.

!

#

!

2-10. ábra. Venturi-cső (Öllős, 1965. nyomán)

Az áramlás jellege, sebessége és a veszteségmagasság
A Reynolds-féle kísérlete
Kis sebesség esetén a vízszálak kevéssé keverednek, az áramlás lamináris, a sebesség növekedése
során viszont fokozatosan kialakul az egyre inkább örvénylő, turbulens vízmozgás. A jelenség
sajátosságait Osborne Reynolds, angol fizikus vizsgálta laboratóriumi körülmények között (Kozák,
1960).
A kísérletsorozat lényege: egy áramlási térbe juttatott festékszál (megfestett áramvonal) vizuális
megfigyelése, különböző áramlási sebességek esetén.
Igen kis sebességű áramlásban a festékszál egyenes vonalat mutat. Ekkor az áramlás lamináris,
vagy más szóhasználattal folyadékszálas, a szomszédos áramlási rétegek nem keverednek. Amikor a
sebesség nő, egy bizonyos sebességi értéktől kezdődően a vonal egyre kevésbé kivehető, a festék
egyre inkább szétoszlik az áramlásban, a nyomvonal teljesen eltűnik. Ekkor az áramlás gomolygó,
azaz turbulens. Az áramlási vonalak nem párhuzamosak, hanem keverednek. Az áramlási sebesség
változtatása és az áramlás jellegének vizuális megfigyelése mellett, Reynolds figyelemmel kísérte a
veszteségmagasság alakulását is.

!

#
2-11. ábra. Reynolds kísérletének elrendezése (Kozák, 1960. nyomán)

!

Az Reynolds-féle kísérletek megállapításai
Megállapítások:
•
•
•

•

A laminárisról turbulens áramlásra való átalakulás egy bizonyos kritikus sebességnél (vkr)
történik.
A lamináris és turbulens áramlás közötti átmeneti sebességi tartomány a kritikus sebesség
hatszorosáig tart.
Lamináris áramláskor a veszteségmagasság lineáris kapcsolatban van az áramlási
sebességgel.
# hv = k l ∗ v
Turbulens áramláskor a veszteségmagasság és az áramlási sebesség közötti kapcsolat nem
lineáris.

n
# hv = k t ∗ v
ahol: az n kitevő a turbulencia mértékétől függően változik.
• Az áramlás jellege a v áramlási sebesség mellett még függ a d csőátmérőtől és a folyadék
anyagi minőségétől, amely a n (nű) kinematikai viszkozitással fejezhető ki. Reynolds ezeket
a tényezőket egy arányszámba foglalta, amelyet később róla neveztek el Reynolds-számnak.
v∗d
Re =
ν
#

•

Nyílt felszínű meder esetében, a Reynolds-féle arányszám számlálójában a sebesség mellett
az R hidraulikus sugár szerepel.
v∗R
Re =
ν
#

•

A lamináris és a turbulens áramlást a Reynolds-szám kritikus értéke határolja el (Kozák,
1960.), amely csővezeték esetében,
# Re kr = 2320
Nyílt felszínű meder esetében pedig

!

# Re kr = 580

Természeti körülmények között az igen lassú felszín alatti szivárgás tekinthető lamináris
vízmozgásnak. Nyílt felszínű vízfolyásokban az áramlás mindig turbulens.

#

!

2-12. ábra. A középsebesség és a veszteségmagasság kapcsolata (Kozák, 1960. nyomán)

Kifolyás oldalnyíláson és a bukóképlet
Kifolyás kisméretű nyíláson
Akkor tekinthető a nyílás kisméretűnek, ha a magassága kisebb, mint a fölötte lévő vízoszlop
tizede:
#

a<

h
10

A vízfelszínre p0 légköri nyomás hat. Az 1. jelű pontban az állandó vízszintet, azaz a kifolyási
nyílás fölötti állandó h vízmélységet utánfolyás biztosítja. Az utánfolyás sebessége v0. A 2. jelű
pontban a sebesség v.
A nyíláson kifolyó vízhozam:
# Q = F '∗v

!

ahol

# F'= ε ∗ a ∗ b

ahol: F’, a befűződés miatt módosuló keresztmetszet (m2)
e, a keresztmetszeti (befűződési) tényező
a, a nyílás magassága (m)
b, a nyílás szélessége (m)

Az 1. és 2. jelű pontokra, az x-x viszonyítási szint figyelembevételével, felírható a Bernoulliegyenlet:
2

p0 v0
p0 v 2
h+
+
= 0+
+
+ hv
χ 2g
χ 2g
#

ahol: p0, a légköri nyomás, amely a vízfelszínen és a szabad sugárban egyaránt
érvényesül.

Az 1. jelű pontban az utánfolyás sebességével kifejezett sebességmagasság megfelel, illetve
helyettesíthető egy k értékkel.
Mivel a hv veszteségmagasság jelentős mértékben függ a sebességtől, ezért a ξ (kszí) arányossági
tényezővel a sebességmagasság függvényében is kifejezhető:

#

hv = ξ

v2
2g

Az egyenletbe behelyettesítve (a nyomásmagassággal egyszerűsítve) felírható:

h+k =
#

v2
v2
+ξ
2g
2g

Az egyenletből v-t kifejezve:
v=

#

2 g (h + k )
1
=
∗ 2 g (h + k )
1+ ξ
1+ ξ

1
A # 1 + ξ kifejezés ϕ sebességtényezőnek nevezhető, így az egyenlet egyszerűsödik:

#

v = ϕ 2 g (h + k )

A kisméretű nyíláson kifolyó vízhozam:
#

Q = F '∗v = ε ∗ a ∗ b ∗ ϕ 2 g (h + k )

Az e∗ϕ=µ vízhozam-tényező behelyettesítéssel a végképlet a következő:
#

!

Q = µ ∗ a ∗ b ∗ 2 g (h + k )

#

!
!

2-13. ábra. Kifolyás kisméretű oldalnyíláson (Kozák, 1960. nyomán)

Kifolyás nagyméretű nyíláson

A nyílás akkor nevezhető nagyméretűnek, ha a magassága nagyobb, mint a fölötte lévő vízoszlop
tizede:
#

a>

h
10

A nagyméretű nyílás kisméretű nyílások soraként is értelmezhető, amely kisméretű nyílás
vízátbocsátó képességére felírható, hogy
#

dQ = v ∗ dF = ϕ ∗ 2 g (h + k ) ∗ ε ∗ b ∗ dh

A nagyméretű nyílás vízhozama az azt alkotó kisméretű nyílások vízhozamainak összegeként
értelmezhető, amelyet a # µ = ϕ ∗ ε figyelembevételével az előző egyenlet integráljaként lehet
felírni:
h2

#

1

Q = µ ∗ b ∗ 2 g ∗ ∫ (h + k )2 dh
h1

h

#
#

Q=

2
3
2 &
#
Q = µ ∗ b ∗ 2 g ∗ ∗ $(h + k )2 !
3 %
" h1

2
∗ µ ∗ b ∗ 2g
3

3
3
&
#
∗ $(h2 + k )2 − (h1 + k )2 !
%
"

#

!

2-14. ábra. Kifolyás nagyméretű oldalnyíláson (Kozák, 1960. nyomán)

Négyszög keresztmetszetű bukó vízátbocsátó képessége
A nagyméretű nyílást a vízfelszínhez emelve
# h1 = 0

# h2 = h

és

helyettesítéssel a négyszög keresztmetszetű bukó vízhozam-képlete írható fel:
Q=

#

2
∗ µ ∗ b ∗ 2g
3

3
3
&
#
∗ $(h + k )2 − k 2 !
$%
!"

Ha a hozzáfolyás sebessége elhanyagolhatóan kicsi, azaz
ha

# v0 ≈ 0

akkor

#k ≈ 0

helyettesítéssel a képlet tovább egyszerűsíthető:
3

#

Q=

2
∗ µ ∗ b ∗ 2g ∗ h 2
3

A négyszög keresztmetszetű bukó vízhozam-képletének eme alakját Poleni-képletnek is nevezik.

!

Háromszög keresztmetszetű bukó vízátbocsátó képessége
Háromszög keresztmetszetben elhelyezett dy magasságú kisméretű nyílás dQ vízhozama a nyílás
fölötti y vízoszlop magasságon kívül a b szélességtől is függ. A hozzáfolyás sebességétől, s így k-tól
is eltekintve felírható, hogy
#

dQ = µ ∗ b ∗ dh ∗ 2 g ∗ y

!

A bukónyílás b szélessége kifejezhető az y vízmélység függvényében:
b h− y
=
h
#B

ahonnét

y#
&h− y#
&
b = B∗$
! = B ∗ $1 − !
h"
% h "
%
#

Behelyettesítve:
1

y#
&
dQ = µ ∗ B ∗ dh ∗ 2 g ∗ y 2 ∗ $1 − !
h"
%
#
Összegezve a dF nyílások dQ vízhozamait:
3
' 1
$
% 2 y2 "
Q = µ ∗ B ∗ 2g ∗ ∫ % y −
"dh
h
y =0 %
"
&
#
#
y =h

y =h

5
'
$
3
3
2
y
2
2
4
%
"
2
2
Q = µ ∗ B ∗ 2g ∗ % y −
=
∗
µ
∗
B
∗
2
g
∗
h
3
5 h "
15
%&
"# y = 0
#

Mivel
#

tg

α B/2
=
2
h

ahonnét kifejezhető # B = 2h ∗ tgα / 2

A gyakorlatban a háromszög keresztmetszetű nyílás alakját, illetve arányait többnyire nem a nyílás
α csúcsszögével, hanem az oldalak ρ hajlásával szokás megadni, a # ρ = tgα / 2 = ctgβ összefüggés
alapján.
A # B = 2h ∗ ρ behelyettesítésével a háromszög keresztmetszetű bukó vízhozam képletének alakja:
5

8
Q = ∗ µ ∗ ρ ∗ 2g ∗ h 2
15
#

!
Az # α = 90 csúcsszögű, azaz # ρ = 1 hajlású háromszög keresztmetszetű bukót Thomson-bukónak is
nevezik.

A négyszög és a háromszög keresztmetszet mellett a trapéz keresztmetszet is gyakran előfordul,
amelynek vízhozam képletét a négyszög és a háromszög keresztmetszetű bukók képleteinek
összevonása révén lehet megadni:
3

2
4
&
#
Q = ∗ µ ∗ 2 g ∗ $ b + ρ ∗ h !h 2
3
5
%
"
#

!

#

!

2-15. ábra. A háromszög keresztmetszetű bukónyílás (Pankotai, Rácz, 1975. nyomán)

Körbukó vízátbocsátó képessége
Vízszinttartó és árapasztó műtárgyként az un. körbukót is gyakran alkalmazzák, amelynek
vízátbocsátó képessége a négyszög keresztmetszetű bukó képletével határozható meg, mivel a
körbukó kerülete azonosnak vehető az átbukási szélességgel.
#b = D ∗π
A h átbukási magasságot érdemes a D függvényében megadni, például
#

h=

D
2

Behelyettesítve a négyszög keresztmetszetű bukó képletébe:
#

Q=

3
2
∗ µ ∗ D ∗ π ∗ 2 g ∗ (0,5 ∗ D )2
3

Az összevonásokat elvégezve a körbukó vízátbocsátó képessége:

!
!
!

#

Q=

1
3 2

∗ µ ∗ π ∗ 2g ∗ D

5
2

!
A nyílt felszínű medrekben történő áramlás alapfogalmai
Középsebesség
A vízfolyás keresztszelvényének különböző pontjaiban más és más sebességek érvényesülnek. A
középsebesség egy olyan fiktív sebesség, amelynek a keresztszelvény összes pontjában való
érvényesülése mellett a keresztszelvényen egységnyi idő alatt, ugyanannyi víz folyik át, mint
valójában, azaz a valóságos sebességeloszlás mellett. A középsebesség (vk) a vízhozam (Q) és a
keresztszelvény-terület (F) hányadosaként is megfogalmazható:

#

v k (m / sec) =

Q(m 3 / sec)
F (m 2 )

Vízhozam
Az adott keresztszelvényen időegység alatt áthaladó víz mennyisége a vízhozam. Vízfolyások
esetén rendszerint m3/sec, kisebb vízhozamok, például források esetén l/perc mértékegységgel
fejezhető ki. A vízhozam számítható a középsebesség és az átfolyási szelvény szorzataként is:
# Q = vk ∗ F
Izotachea
A vízfolyás keresztszelvényének különböző pontjaiban más és más sebességek érvényesülnek.
Sekélyebb részén általában kisebb, a mélyebb részen nagyobb sebességek is kialakulnak. A
keresztszelvényben az azonos sebességű pontokat összekötő vonalak elnevezése az izotachea. Az
izotacheák szemléltetik a keresztszelvényben a sebességeloszlást.

!

Függélymenti sebességeloszlás
Az átfolyási szelvény valamely tetszőleges függélyesének vízmélység szerinti sebességeit
szemlélteti a függélymenti sebességeloszlás.

#

!

2-16. ábra. Sebesség eloszlása a keresztszelvényben és a függélyesben (Pankotai, Rácz, 1975.
nyomán)

Sebességfelület

Az átfolyási szelvény síkjára merőlegesen értelmezett függélymenti sebességeloszlások alkotják a
sebbeségfelületet. Az átfolyási szelvény minden pontjának a sebességfelületen is megfeleltethető
egy-egy pont, amelyek az átfolyási szelvény pontjaiban érvényesülő sebességnek (sebesség
vektornak) megfelelő távolságban vannak.

!

#
2.17. ábra. Vízsebesség a felszínen és a függélyesekben

!

#
2.18. ábra. Az átfolyási keresztmetszet

#

!

2.19. ábra. A felszíni sebességeloszlás

#
2.20. ábra. A sebességfelület

!
Vízhozamtest

A sebességfelület, az átfolyási szelvény és a víztükör által határolt tér a vízhozamtest, amelyet
éppen 1 sec alatt tölt meg a víz. A középsebesség a vízhozamtest és az átfolyási szelvény
hányadosaként is értelmezhető:

!

#

vk =

Q
Vízhozamtest térfogata
=
F
Átfolyási szelvény területe

Hidraulikus sugár
A hidraulikus sugár az átfolyási szelvénynek az áramlás lehetősége szempontjából megfogalmazott
jellemzője. A hidraulikus sugár (R) a keresztszelvény területének (F) és a nedvesített kerületnek (K)
a hányadosa. A hidraulikus sugár mértékegysége méter.

!

#

R(m ) =

( )

F m2
K (m )

Hidraulikailag legkedvezőbb csatornaszelvény
Hidraulikai szempontból akkor tekinthető legkedvezőbbnek a csatornaszelvény, vagy valamely
vízfolyás keresztszelvénye, ha az adott átfolyási felülethez tartozó nedvesített kerület a legkisebb,
azaz, ha adott keresztszelvény felület mellett a hidraulikus sugár a legnagyobb.

!

A Chezy-féle vízsebességi képletet
A lejtőn való mozgás során ható erők
Nyílt felszínű mederben a középsebesség számítására Antoine de Chezy francia mérnök-hidraulikus
által már 1775-ben levezetett formula használatos ma is.
Lejtőn történő mozgásnál a mozgást előidéző erő a súlyerő lejtő irányú komponenseként vehető
számításba:

# Gl = G ∗ sin α = m ∗ g ∗ sin α
Kis szög esetén, amilyen a lejtő hajlásszöge is, számértékük hasonlósága miatt a sinus tangenssel is
helyettesíthető:
# Gl = m ∗ g ∗ sin α = m ∗ g ∗ tgα
A hajlásszög tangensét a mérnöki gyakorlatban I-vel szokás jelölni:
# Gl = m ∗ g ∗ tgα = m ∗ g ∗ I
Az áramló víz mozgását akadályozó erő egyenesen arányos a mozgási energiával és fordítottan
arányos a hidraulikus sugárral:
2

m ∗ vk
1
W = C0 ∗
∗
2
R
#

ahol: C0, az összefüggésben még szerepet játszó körülmények tényezője

#

!

2-17. ábra. Lejtőn (mederben) mozgó víztömegre ható erők

A Chezy-féle képlet levezetése a hatóerők egyenlegéből
Egyenletes mozgás esetén a az áramlást előidéző és az áramlást akadályozó erők egyenlőnek
tekinthetők:
# W = Gl
2

m ∗ vk
1
C0 ∗
∗ = m∗ g ∗I
2
R
#

Egyszerűsítve m-mel, majd a vk középsebességet kifejezve:

vk =
#

2∗ g ∗ R∗ I
=
C0

2∗ g
∗ R∗I
C0

A Chezy-képlet általános alakja:
#

!

ahol: C, a sebességi tényező

vk = C ∗ R ∗ I

!
A Manning-féle sebesség-tényező
A C sebesség-tényezőre különféle formulák léteznek, amelyek közül az egyik leggyakrabban
használt a Manning-féle sebesség-tényező:
1

1
C=
∗ R6
n
M
#

!

ahol:

nM, a Manning-féle mederérdességi tényező

Behelyettesítve ezt a Chezy-képletbe, az alábbi formula adódik:
1

1

1

1
vk = ∗ R 6 ∗ R 2 ∗ I 2
n
#
2

1

1
vk = ∗ R 3 ∗ I 2
n
#

!

A Chezy-féle összefüggést a vízhozam számításának általános formulájába helyettesítve adódik,
hogy
# Q = A ∗ vk
Behelyettesítve:
#Q = A∗C ∗ R ∗ I
2

Q = A∗

!

#

1

1
∗R3 ∗I 2
nM

2-1. táblázat. Manning-féle mederérdességi tényező értékei (Pankotai, Rácz, 1975. nyomán)
Meder anyaga

Meder minősége

Érdességi tényező
nM

Betonfelület

Tiszta betoncső

0,012

Átlagos állapotú betoncső

0,013

Betoncső kevés lerakódással

0,014

Betoncső erős lerakódással

0,015

Gondosan megmunkált, habarcsba rakott
terméskő burkolat

0,017

Átlagos minőségű, habarcsba rakott terméskő
burkolat

0,020

Kőburkolat

Szárazon rakott kőburkolat
Földmeder

Tömör talajban, jó állapotú meder

0,020-0,025
0,018

Természetes meder

Kavicsos meder

U. az, átlagos állapotú

0,020

Nagyobb földcsatornák, jó állapotban

0,023

U. az, átlagos állapotban

0,025

U. az, helyenként benőtt partokkal

0,028

Kisebb földcsatornák, újszerű, jó állapotú

0,025

U. az, átlagos állapotban

0,028

U. az, helyenként benőtt partokkal

0,030

Egyenes, kötött földmeder, sima fenékkel, tiszta
partokkal

0,022-0,025

Kedvező állapotú mederszakasz, nagyobb
fenékegyenetlenségek nélkül

0,024-0,030

Kissé benőtt partú vagy helyenként köves
meder

0,030-0,035

Apró kavics (d=1-3 cm)

0,022

Közepes kavics (d=2-6 cm)

0,025

Durva kavics (d=5-15 cm)

0,028

Görgeteg

0,033-0,040

!
Számpélda a Chezy-féle képlet alkalmazására
Egy számpélda a Chezy-képlet alkalmazására: ha egy kisebb újszerű állapotú földcsatorna
(n=0,025) lejtése 2%, a fenékszélesség 1,50 m, a rézsűk hajlása 4/4, s a vízmélység 0,60 m, akkor
A=

1,50 + 1,50 + 2 ∗ 0,60
∗ 0,60 = 1,26 m 2
2

a nedvesített keresztmetszet

#

a nedvesített kerület

2
2
2
# K = 1,50 + (2 ∗ 0,60 + 0,60 ) = 3,20 m

R=

1,26
= 0,39 m
3,20

a hidraulikus sugár pedig

#

a középsebesség

1
vk =
∗ 0,39 3 ∗ 0,02 2 = 2,97 m / sec
0
,
025
#

a vízátbocsátó képesség

3
# Q = 1,26 ∗ 2,97 = 3,74 m / sec

2

!

1

A hidraulikai optimum
A hidraulikai szempontból legkedvezőbb négyszög keresztmetszetű csatorna
A b fenékszélességű és h vízmélységű négyszög keresztmetszetű csatorna keresztmetszeti területe:

# A = b∗h
amelyből
#

h=

A
b

A nedvesített kerület:
#K = b + 2∗h
Behelyettesítve a h előbb kifejezett értékét:
#

K =b+2

A
b

Ha a keresztmetszeti terület (A) értéke adottnak, azaz konstansnak tekinthető, akkor a K értéke csak
b-től függ. Adott A keresztmetszet esetén keresendő a minimális K nedvesített kerületet. A
függvénynek ott van szélsőértéke, ahol az első deriváltja nullával egyenlő.
dK
A
= 1− 2 2 = 0
b
# dh
2
#b = 2∗ A = 2∗b ∗ h

#b = 2 ∗ h
Az a négyszög keresztmetszet tekinthető hidraulikai szempontból optimálisnak, amelynek
szélessége a mélység kétszerese. A hidraulikus sugár ekkor:
#

!

R=

A 2 ∗ h2 h
=
=
K
4∗h
2

#

!

x.x. ábra. Négyszög és trapéz keresztmetszetű meder

A hidraulikai szempontból legkedvezőbb trapéz keresztmetszetű csatorna
A trapéz keresztmetszetű csatorna keresztmetszeti területe:
#

A = b∗h+ 2

h ∗ h ∗ ctgα
= b ∗ h + h 2 ∗ ctgα
2

Ebből b-t kifejezve:
#

b=

A
− h ∗ ctgα
h

A keresztmetszet nedvesített kerülete:
#

K =b+2

h
sin α

A nedvesített kerület képletébe behelyettesítve b-t:
#

K=

A
cos α
h
A
2 − cos α
−h
+2
= +h
h
sin α
sin α h
sin α

Ha A értéke adottnak tekinthető, akkor a K nedvesített kerület csak h-tól függ. A függvénynek ott
van szélsőértéke, ahol az első deriváltja nullával egyenlő:
dK
A 2 − cos α
=− 2 +
=0
sin α
h
# dh
A 2 − cos α
=
2
sin α
#h

Visszahelyettesítve a deriválás előtti egyenletbe:
#

K=

F
F
F
+t 2 = 2
t
t
t

A trapéz területe úgy is kifejezhető, hogy
#

A=h

B+b
2

ahonnét
#

B+b = 2

A
h

Mindebből az következik, hogy
#K = B+b
Belátható, hogy azok a trapéz keresztmetszetek tekinthetők hidraulikai szempontból optimálisnak,
amelyek valamely kör érintő trapézai.
A hidraulikus sugár ekkor a következőképpen írható fel:

B+b
A
2 =h
R= =
K
B+b
2
#
h
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Csőáteresztő vízátbocsátása
Duzzasztás nélküli és duzzasztásos átfolyás
A csőáteresztő vízátbocsátó képességének számításakor alapvetően két esetet lehet
megkülönböztetni:
a./ A csőhöz érkező vízoszlop magassága (y) nagyjából megegyezik a csőben kialakuló vízoszlop
magassággal (h), amikor
y»h
b./ A cső előtti vízoszlop magassága (y) nagyobb, mint a csőben létrejövő vízoszlopmagasság (h),
amikor duzzasztás (z) jön létre, amikor
y>h
vagyis
y-h=z

!

Átfolyás számítása a Chezy-féle formulával
A meder és a cső csatlakozásánál a keresztmetszet változásából adódó helyi ellenállás, kontrakció
lép fel, amelynek kisebb-nagyobb mértékben duzzasztó hatása van. Az első esetben, amikor csekély
hossz-esést és kis sebességet tételezünk fel, a duzzasztás elhanyagolhatóan kicsi. A csőhöz érkező
víz ekkor szinte akadálytalanul halad át a csőáteresztőn. Az átfolyás szabad felszínnel történik, s az
áteresztő egy körszelet keresztmetszetű nyílt felszínű csatornának tekinthető. A csőben kialakuló
sebesség és a cső vízátbocsátó képessége a Chezy-formulával számítható:
2
1
1
3
Q = A ∗ vk = A ∗ ∗ R ∗ I 2
n
#
A nedvesített keresztmetszet (A) és a nedvesített kerület (K) értéke, s így a hidraulikus sugár (R) is a
cső átmérőjétől és a teltségi foktól (a csőben lévő vízoszlop (h) magassága és a csőátmérő (d)
hányadosa) függ. A számítást táblázat könnyíti.
Q
# vk = S I
és
# =K I
ahol: S, sebességi tényező (m/sec)
K, vízhozam tényező (m3/sec)
Az összefüggést elvileg 100 %-os teltségi fokig lehet alkalmazni, de csak elvileg, mert a gyakorlati
tapasztalatok azt mutatják, hogy a maximális, vagy ahhoz közeli teltségi fok létrejötte csak egészen
kis, a zérushoz közeli sebesség mellett lehetséges.
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2-2. táblázat. Kör keresztmetszetű, zárt csatornák sebességi és vízmennyiségi tényezői, ha a
Manning-féle érdességi tényező: n=0,013
Teltség
mérték
e

!

h/d

Csőátmérő
d=600 mm
S
(m/s)

K
(l/s)

d=800 mm
S
(m/s)

K
(l/s)

d=1000 mm
S
(m/s)

K
(m

d=1500 mm
S
(m/s)

K
(m

d=2000 mm
S
(m/s)

K
(m

0,05

5,51

29

6,68

63

7,94

0,12

10,18

0,34

12,35

0,72

0,10

8,62

127

10,36

271

12,14

0,50

15,93

1,47

19,32

3,16

0,15

11,13

296

13,49

638

15,67

1,16

20,56

3,42

24,93

7,37

0,20

13,23

530

16,05

1143

18,63

2,07

24,45

6,12

29,64

13,19

0,25

15,11

835

17,36

1706

21,28

3,27

27,91

9,61

33,84

20,78

0,30

16,75

1195

20,30

2574

23,58

4,65

30,94

13,80

37,51

29,73

0,35

18,20

1605

22,06

3459

25,62

6,23

33,62

18,53

40,76

39,94

0,40

19,47

2048

23,61

4417

27,42

8,02

35,97

23,66

43,62

51,01

0,45

20,61

2543

24,99

5483

29,02

9,95

38,08

29,37

46,18

63,32

0,50

21,60

3054

26,20

6584

30,42

11,95

39,91

35,26

48,39

76,01

0,55

22,45

3576

27,23

7714

31,62

13,99

41,49

41,32

50,31

89,07

0,60

23,18

4114

28,10

8868

32,62

16,08

42,81

47,49

51,91

102,4
0
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Kontrakció és duzzasztás a víz csőbe történő belépésekor
Az előzőekkel szemben sokkal inkább jellemző, hogy a víz a belépési kontrakció miatt a cső előtt
feltorlódik, duzzasztás alakul ki, s ezért a víz csőbe való belépése nyomás alatt történik. Az
általában szokásos sípfejű áteresztőknél a víz a hidrosztatikai nyomás ellenére, a műtárgy
belsejében és a kifolyási oldalon is, alig több mint a felére tölti ki a csőáteresztő keresztmetszetét.
Üvegfalú csövekkel végzett kísérletek igazolták (Kézdi, Markó, 1974), hogy a hagyományos sípfejű
csőátereszekben még a cső előtti y=6*d magasságú duzzasztás esetén sem folyik telt szelvénnyel a
víz. Hazai viszonyaink között a gyakorlatban előforduló y=1,5~3,0*d duzzasztásnál a csőátereszt
általában h=0,6*d magasságig tölti ki a víz.
A kísérletek arra is rávilágítottak, hogy a vízátbocsátó képesség vonatkozásában jelentős szerepe
van az előfej kialakítási módjának, éppen a kontrakció mértékét befolyásoló hatása miatt. Ha a
hagyományos sípfej vízemésztése a 100 %, akkor a rézsűből kiálló tölcséres előfej vízemésztése
136 %-nak tekinthető. A tölcséres előfej is lehet rézsűbe simuló, amely az előző összehasonlításban
133 %-os vízemésztéssel bír. A rézsűből kiálló megoldás abból a szempontból előnyösebb, hogy a
csőbe való beáramlás a rézsűtől távolabb történik, így a rézsű kevésbé károsodhat.

!

#
2-18. ábra. Hagyományos sípfej (a), valamint rézsűből kiálló (b) és rézsűbe simuló (c) kúptölcséres
előfej

!

Nyomás alatti átfolyás a csőáteresztőn
Hagyományos sípfejű csőáteresztő nyomás alatt átfolyó vízhozamának számítására, amikor az
átfolyó víz a csövet csak részben tölti ki, akkor az alábbi összefüggést lehet alkalmazni:
#
ahol: Q,
m,
A,
g,
z,

Q = µ ∗ A ∗ 2g ∗ z

a vízátbocsátó képesség (m3/sec)
a vízhozam tényező (hagyományos sípfej esetén m=0,55)
a csőáteresz keresztmetszetének területe (m2)
a nehézségi gyorsulás (9,81 m/sec2)
a duzzasztás mértéke (m)

A duzzasztás értéke:

#z = y − h
A csőátereszben, kísérletek alapján megállapított, ténylegesen előálló vízoszlopmagasság közelítő
aránya:
# h = 0, 6∗ d
A behelyettesítés elvégzése után gyakorlati alkalmazásra, – arra való tekintettel is, hogy manapság
az áteresztők keresztmetszete nem mindig kör, hanem igen gyakran körcikk, „békaszáj”-forma,
vagy más, a körtől eltérő alakú –, a vízátbocsátó képesség meghatározására az alábbi képlet
javasolható:
#

Q = µ ∗ A ∗ 2 g ∗ y − 0,6 ∗ d

ahol: Q, a vízátbocsátó képesség (m3/sec)
m, a vízhozam tényező (hagyományos sípfej esetén m=0,55)
A, az áteresztő keresztmetszetének területe (m2)
g, a nehézségi gyorsulás (9,81 m/sec2)
y, az áteresztő előtti vízmagasság (m)
d, az áteresztő keresztszelvényének magassága, cső esetén az átmérője (m)
Az áteresztő előtt megengedhető vízmagasság (duzzasztás) a helyszíni körülményektől is függ, de
belátható és meghatározható egy ésszerű mérték (maximum) is, amely véleményünk szerint az
áteresztő magasságának, – a burkolási igény miatt is –, legfeljebb a másfélszerese.

!

Vízátbocsátó képesség a különféle keresztmetszeti formák esetén
Az áteresztők vízátbocsátó képessége jelentős mértékben függ a keresztmetszet alakjától is, amelyet
az alábbi számpéldák is szemléltetnek.
1. Ha az áteresztő például kör keresztmetszetű, az átmérője 0,80 m, s az áteresztő előtt
megengedhető maximális vízmagasság 1,20 m, akkor a vízátbocsátó képesség:
#

Q = 0,55 ∗ 0,40 2 ∗ 3,14 ∗ 2 ∗ 9,81 ∗ 1,20 − 0,6 ∗ 0,80 = 1,04 m 3 / sec

2. Ha az áteresztő keresztmetszete például un. „békaszáj”-formájú, amelynek szélessége 1,279 m, a
magassága 0,892 m, a keresztmetszet területe pedig 0,88 m2, s az áteresztő előtt megengedhető
maximális vízmagasság 1,20 m, akkor a vízátbocsátó képesség:
#

Q = 0,55 ∗ 0,88 ∗ 2 ∗ 9,81 ∗ 1,20 − 0,6 ∗ 0,892 = 1,43 m 3 / sec

3. Ha az áteresztő keresztmetszete például egy 176,65° középponti szögű körcikk (azaz csaknem
egy félkör), amelynek a szélessége 1,75 m, a magassága 0,88 m, a keresztmetszet területe 1,16 m2, s
az áteresztő előtt megengedhető maximális vízmagasság 1,20 m, akkor a vízátbocsátó képesség:

!

#

Q = 0,55 ∗ 1,16 ∗ 2 ∗ 9,81 ∗ 1,20 − 0,6 ∗ 0,88 = 1,90 m 3 / sec

!
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3. VÍZKÉSZLET, VÍZKÖRZÉS, VÍZHÁZTARTÁS
Vízkészletek
A hidroszféra
A Föld felszínén és annak közelében található, elhelyezkedő vizek összessége a hidroszféra
(vízburok), azaz a cseppfolyós, szilárd és légnemű halmazállapotú vizek összessége, amelyek a
tengerekben és óceánokban, a szárazföldeken folyókban és tavakban, a sarki jégsapkákban, a
magashegyi hótakarókban, a felszín alatt a talajban és a kőzetekben, valamint a felszín feletti
légtérben találhatók. A hidroszféra ilyen módon áthatásban van a geoszférával és az atmoszférával.
A földi hidroszférát alkotó teljes vízmennyiség emberi időléptékben állandónak tekinthető.

!

A Föld vízkészlete
A globális vízkészlet egyes összetevőinek meghatározása viszonylag egyszerű és egyértelmű,
másoké viszont nehézkes és bizonytalan. A Föld vízkészletét a különböző kutatóintézetek mellett,
illetve velük együttműködve az UNESCO keretében működő Nemzetközi Hidrológiai Program
(International Hydrological Programme, IHP) egyik kiemelt témájaként is vizsgálják. E munka
eredményei alapján (www.unesco.org), a globális vízkészlet az alábbi számadatokkal jellemezhető.
A Föld teljes vízkészlete 1386 millió km3, amelynek nagyságrendjét legjobban talán úgy lehet
érzékeltetni, hogy ez a vízmennyiség a Föld teljes felületére vonatkoztatva több mint 2700 m-es
vízréteget képezne. Ennek 97,5 %-a sósvíz és csak 2,5 %-a édesvíz.

#
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3-1. ábra. A Föld vízkészletének arányai.

A sós és az édesvíz elhelyezkedése a Földön
Az édesvíz nagy része, 69,55 %-a állandó jég- és hótakaró formájában van jelen, túlnyomórészt a
déli sarkvidéken (61,65 %), amelynek arányát az ábrán a szaggatott vonal jelzi. Hó és jég még
jelentős arányban a Grönland-szigeten (6,68 %), s relatíve kisebb arányban az északi sarkvidéken és
a magashegyi régiókban halmozódik fel. Az édesvíz igen jelentős része, 30,06 % a mintegy 2000 mes mélységig vett felszín alatti vízkészleteket alkotja. A maradék 0,39 %-ba tartozik minden egyéb,

azaz a vízfolyások és állóvizek, a mocsarak és lápok vize, a talajok nedvességtartalma, az
atmoszféra víztartalma és a bioszféra által lekötött vizek is. E kisebb arányt képviselő
vízféleségeknek van azonban a legnagyobb jelentősége a társadalmi-gazdasági szükségletek és a
vízi ökoszisztémák szempontjából.
A Föld teljes felszín alatti vízkészlete 23400∗103 km3, amelynek azonban több mint fele (12870∗103
km3) sósvíz, vagy magas sótartalmú ásványvíz. Ilyenek például a mélyebb rétegekben található
termálvizek. Felszín alatti édesvíznek tehát csak 10530∗103 km3 tekinthető.
A szárazföldi felszíni vizek (tavak, lápok, mocsarak, folyók) teljes vízkészlete 189990 km3,
amelyből 85400 km3 sósvíz. A legnagyobb sósvizű tó a Kaszpi-tó (Kaszpi-tenger). Ennek
megfelelően a szárazföldi édesvízi készlet csak 104590 km3. Ennek mintegy 87 %-a a természetes
és mesterséges tavak víztereiben található, amely az édesvízkészlet 0,3 %-át jelenti. A folyók
átlagos vízkészlete mindössze 2120 km3, de ez a vízféleség folyamatosan megújul.
3-1. táblázat. A Föld vízkészletének megoszlása (www.unesco.org nyomán).
Megnevezés

Mennyiség

Vízréteg

Összes

Édesvíz

m

%

%

3706

96,54

-

12.870.000

0,92

-

85.400

0,01

-

km
Világtenger

10

1338.000.000

Felszín alatti sósvíz
Felszíni sósvíz
Sósvíz összesen

Terület

361

1350.955.400

510

97,47

-

Édesvíz összesen

35.029.210

149

2,53

100

Hó és jég

24.364.100

1,75

69,55

Antarktisz

(

21.600.000)

(14)

(1543)

( 1,55)

(61,65)

Grönland

(

2.340.000)

(1,8)

(1300)

( 0,17)

( 6,68)

Arktisz

(

83.500)

( 0,01)

( 0,24)

Magashegyek

(

40.600)

Talajjég

(

300.000)

Felszín alatti édesvíz

10.530.000

( 0,12)

135

78

( 0,02)

( 0,86)

0,75

30,06

Édesvizű tavak

91.000

0,01

0,26

Mocsarak, lápok

11.470

-

0,03

2.120

-

0,01

-

0,05
0,04

Folyók
Talajnedvesség

16.500

Atmoszféra

12.900

-

1.120

-

Bioszféra
A Föld vízkészlete

1385.984.610

82

510

0,20

2718

100

-
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Természetes vízkörzés
A természetes vízkörzés lényege
A víz a természetben állandó körforgásban van, amelyet a Nap sugárzó energiája és a Föld
gravitációs ereje tart fenn. A vízkörzés a halmazállapot változások (párolgás, kondenzáció), az
időleges tározódások és a helyváltoztatások (páratranszport, felszíni lefolyás, felszín alatti
szivárgás) folytonos sorozatának tekinthető.

!

TŰZÉS az ábrához!
A globális természetes vízkörzés során az óceánokból és tengerekből (T) elpárolgó víz a légkörbe
(L) kerül (p), amelyet a légáramlatok más térségek felé szállítanak. Amikor a pára kondenzálódik, a
csapadék (c) egy része a tengerekre hullik vissza (1), más része a szárazföldekre (3), s van olyan
rész is, amely mielőtt még elérné a felszínt, ismét elpárolog (2). A szárazföldre (F) hulló csapadék
egy része benedvesíti a felszínt és elpárolog (p), más része beszivárog (sz) a talajba, harmadik része
pedig a felszínen lefolyva (l) a patakokba, folyókba, s végső soron a tengerekbe kerül vissza. A
talajba került víznek is több további útja lehetséges: források (f) formájában ismét a felszínre
bukkanhat, a vegetáció révén elpárologhat (n), vagy továbbszivároghat mélyebb rétegek felé (m).

#
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3-2. ábra. A víz földi körforgás (Németh, 1954. nyomán). Az ábrán látható betűk értelmezése a
következő: T jelöli az óceánokat és tengereket, L a légkört, F a földfelszínt, p a párolgás, c a
csapadék, l a lefolyás, sz a beszivárgás, m a mélybeszivárgás, n a növényi vízfelvétel és
párologtatás, f a felszín alatti vízmozgás jelölése.

Tengeri és légköri áramlási rendszerek szerepe a vízkörzésben
A globális vízkörzésben, s ennek kapcsán a vizek globális keveredésében, „megújulásában” igen
nagy szerepe van az atmoszféra és a világóceánok áramlási rendszereinek.

!
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A vadózus, a juvenilis és a fosszilis vizek
A globális vízkészlet túlnyomó része a földkéreg megszilárdulása óta részt vesz a vízkörzésben. Ez
a rész az un. vadózus víz. A napjainkban is létező vulkáni tevékenységek révén a litoszféra mélyebb
rétegeiben korábban kötött állapotban volt vizek is a felszínre kerülhetnek, amelyek az un. juvenilis
vizek. Használatos még az un. fosszilis víz elnevezés is, amelyek a foszilis ásványokkal (kőolaj,
földgáz, szén) azonos korúak, azaz több millió évvel ezelőtt kerültek a felszín alá, s csak
mesterséges úton juthatnak ismét a felszínre.

!

A földi édesvíz készlet folytonos megújulása
Sokéves átlagban a világtengerekből évente 1393 mm-es vízréteg párolog el, amelynek azonban a
túlnyomó többsége (1269 mm) visszahull a világtengerekre. A légköri áramlatok révén a
szárazföldek fölé jutó rész aránya tehát kicsi, de a szárazföldekről lefolyó vizek folyamatos pótlása
vonatkozásában, a jelentősége igen nagy. Ugyanis ez, a világtengerek sós vizéből elpárolgó és a
szárazföldekre jutó víztömeg, amely a lefolyással tart egyensúlyt, jelenti a földi édesvíz készlet
folyamatos megújulását a sósvíz készletből. Az édesvíz aránya a globális vízkészletben kicsi ugyan,
de annak megújulásában, a teljes globális vízkészlet részt vesz.

#
3-3. ábra. Óceánok és szárazföldek közötti átlagos évi vízforgalom (Baumgartner, Liebscher, 1990.;
www.unep.org nyomán)
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Lefolyással bíró és lefolyástalan területek a vízkörzésben
A szárazföldek mintegy 4/5-e bír lefolyással, amelynek révén a patakok, folyók és folyamok
hálózata vezeti vissza a víz egy részét a világtengerekbe. Nem jelentéktelen a szárazföldek és a
világtengerek felszín alatti kapcsolata sem. A szárazföldek mintegy 1/5-e lefolyástalan terület,
amelynek nincs felszíni kapcsolata a világtengerekkel. Ilyen értelemben ide tartozik a Kaszpi-tenger
(tó) és így a Volga teljes vízgyűjtő területe is, de a lefolyástalan területek jelentős része a sivatagi
övezetekben található. A légáramlatok által, ezek a területek is részt vesznek a globális természetes
vízkörzésben, de mérsékelt intenzitással. Ezek a területek nem rendelkeznek kifelé irányuló
lefolyással, de belső lefolyási rendszerük van.
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A vízkörzés szerepe a szárazföldek „élhetőségében”
A vízkörzés globális rendszerén belül a hidrológia kiemelt figyelmet fordít a vízkörzés szárazföldi
szakaszára. A szárazföldi területek „élhetősége” (lakhatósága) jelentős mértékben függ a vízkörzés
révén kialakuló és más körülmények által befolyásolt vízviszonyoktól. A vizet, mint a szárazföldi
lét egyik feltételét a vízkörzés biztosítja. Ennek tér- és időbeli eloszlása alapvetően hat az adott
térség életközösségére.

!
Statikus és dinamikus vízkészlet. A tartózkodási idő
A vízkészlet statikus értelmezése
A vízkészletek alapvető sajátossága, hogy helyileg és időben is állandó mozgásban vannak, s egy
adott térséget és időszakot tekintve folyamatosan megújulnak (Starosolszky, 1997). Ezért a felszíni
és felszín alatti természetes vízterek vízmennyiségei néha szembetűnően, máskor alig
érzékelhetően, de folytonosan változnak. Értelmezhető azonban a valamely időpontra vonatkozó
pillanatnyi készlet, s a valamely időszakban előforduló pillanatnyi készletek átlagos értéke, amelyek
számszerűsítése az un. statikus készlet (m3 vagy km3).
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A vízkészlet dinamikus értelmezése
A természetes vízkészletek pillanatnyi mennyisége mellett igen fontos sajátosság azok
utánpótlódása, a vízkészlet cserélődésének mértéke, amelyet a dinamikus készlet (m3/nap, km3/év,
stb.) számszerűsít, amely egy adott időtartam alatt érkező vagy távozó vizek mennyiségét jelenti. A
dinamikus készlet tehát a vízforgalmat számszerűsíti, amely ugyancsak lehet aktuális és átlagos.
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A tartózkodási, vagy kicserélődési idő
Valamely készlet megújulásának gyakorisága a statikus és a dinamikus készlet arányával fejezhető
ki. Minél nagyobb az időegység (pl. év) alatti vízforgalmat kifejező dinamikus készlet a statikus
készlethez képest, annál gyorsabb az adott vízkészlet kicserélődése, annál rövidebb a víz átlagos
tartózkodási ideje. A tartózkodási idő tehát a statikus és a dinamikus vízkészlet hányadosaként
számszerűsíthető.
Példaként: a Balaton sokévi átlagos statikus vízkészlete (víztömege), jó közelítéssel 2 km3. A
csapadékból és a felszíni lefolyásból sokévi átlagban, évente mintegy 1 km3 víz érkezik a
Balatonba, s a párolgás és a leeresztés révén, sokévi átlagban, ugyanennyi víz távozik a Balatonból.

A dinamikus vízkészlet tehát 1 km3/év. Mindennek megfelelően, a statikus és a dinamikus
vízkészlet arányaként, a Balatonra vonatkoztatható átlagos tartózkodási idő éppen 2 év.
3-2. táblázat. Földi vízkészletek átlagos tartózkodási ideje (Baumgartner, Liebscher.1990)
Vízkészlet

Tartózkodási idő
év

Földi vízkészlet
Talajjég

nap

2800
10000

Sarki jégtakaró

9700

Világtenger

3150

Gleccserek

1600

Felszín alatti vizek (passzív)

1400

Felszín alatti vizek (aktív)
Tavak

300
17

Mocsarak, lápok

5

Talajnedvesség

1

Folyók

16

Atmoszféra

9

Bioszféra

1
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A vízkészlet átlagos és valóságos kicserélődési ideje
A tartózkodási időt persze akkor lehetne szó-szerint venni, ha a vízmolekulák a vízkészletből
ugyanabban a sorrendben távoznának, mint ahogy érkeztek. A valóságban természetesen nem így
van, mert egyes vízmolekulák az érkezést követően azonnal „továbbállnak” (elpárolognak), mások
viszont az átlagos tartózkodási időt sokszorosan meghaladó időtartamra maradnak. A tényleges és
teljes kicserélődés függ a víztér sajátosságaitól is. A vízkészlet tényleges megújulása (egy tó
esetében) attól is függ, hogy a kicserélődés milyen úton-módon történik, elpárolgással vagy
elfolyással.
A vízfolyásban sokkal valószínűbb a teljes cserélődés, mint állóvízben, ahol sokkal inkább lehetnek
olyan térrészek, amelyek vize a víztér egészére vonatkoztatott átlagosnál gyorsabban, vagy éppen
sokkal lassabban újulnak meg.

!
!
!
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Vízháztartási egyenleg. Vízmérleg
Vízkörzés-vízháztartás
A vízkörzés valamely térségre és időszakra eső folyamatainak jellegét és mennyiségi jellemzőit,
valamint a térség vízkészletének változásait a vízháztartási egyenlet fejezi ki. A vízkészlet a
különféle bevételek és kiadások egyenlege szerint változik (ΔK), növekszik vagy csökken. A
készletváltozás valamely időszak kezdő és befejező időpontjában meglévő vízkészletek
különbségeként is értelmezhető:
∑I – ∑Q = ΔK = K(t1) – K(t2)

!
Térrészek vízmérlegei

Vízháztartási egyenleteket a természetes vízkörzés különféle nagyságrendű, illetve különféle
szempontok szerint meghatározott térrészeire lehet felírni.
A Föld egészére:
Csösszes = Pösszes
A világóceán egészére:
Cso + Lo – Po = ΔKo
A Földet körülvevő légkör egészére:
Po + Psz – Cso – Cssz = ΔKl
A szárazföldek összességére:
Cssz – Lo – Psz = ΔKsz
Egy-egy kontinensre vagy szigetre, ha a készletváltozás nullának tekinthető:
Cs = P + L

!

3-3. táblázat. Kontinensek vízforgalma (Stelczer, 2000)
Megnevezés

Terület
(10

Csapadék

Párolgás

Lefolyás

(mm)

(mm)

(%)

(mm)

(%)

Európa

9,68

600

360

60

240

40

Ázsia

42,28

610

390

64

220

36

Afrika

29,83

670

510

76

160

24

Ausztrália

7,97

470

410

87

60

13

Észak-Amerika

20,44

670

400

60

270

40

Dél-Amerika

17,98

1350

860

64

490

36
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Kontinensek vízmérlegei

A kontinensek, még a kisebbek is hatalmas térségek, amelyek egyes részein meglehetősen
különböző klimatikus és hidrológiai viszonyok uralkodnak. Ezért a vízforgalmi számok és arányok
hasonlósága, vagy éppen eltérősége mögött különféle szélsőségek vannak. Vízgazdálkodási
szempontból a vízviszonyokkal kisebb és kevésbé heterogén térségekre vonatkozóan érdemes
foglalkozni.
3-4. táblázat. Óceánok vízforgalma (Szalai, 1972)
Megnevezés

Terület
(10

Csapadék

Párolgás

Hozzáfolyás

Átfolyás

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Csendes-óceán

165

1210

- 1140

60

- 130

Atlanti-óceán

82

780

- 1040

200

+ 60

Indiai-óceán

73

1010

- 1380

70

+ 300

Jeges-tenger

14

240

- 120

230

- 350
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A vízkészletek folytonos globális keveredése
Az óceánok vízforgalmi adatai arra mutatnak rá, hogy a globális vízmozgásokban, s a víz
folyamatos globális keveredésében jelentős szerepe van a vízháztartási különbözőségeknek,
amelyeket az átfolyások egyenlítenek ki.

!

3-5. táblázat. Európa, a Duna-medence és Magyarország vízforgalma (Stelczer, 2000)
Megnevezés

Terület
(10

Csapadék

Párolgás

Lefolyás

(mm)

(mm)

(%)

(mm)

(%)

Európa

9,68

600

360

60

240

40

Duna-medence

0,82

816

537

68

264

32

Magyarország

0,09

625

560

90

65

10
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A csapadék-párolgás-lefolyás típusú egyenlegek
A Duna-medence egy önálló vízrendszer, s így a vízforgalmi adatai összehasonlíthatók az ugyan
lényegesen összetettebb, de ugyancsak önálló Európa adataival. Magyarországra is fel lehet írni egy
ilyen Cs-P-L típusú egyenleget, s bizonyos értelemben azt is össze lehet vetni az előző kettővel,
annak ellenére, hogy Magyarország valós vízháztartási egyenlegének az csak egy része.

!

Egy tetszőleges terület és egy vízgyűjtő terület vízmérlege
Egy tetszőleges területrészre:
C +Hf + Ht – I – Pn – Pt – Pv – Lf – L t = ΔK

Egy vízgyűjtő területre vonatkozó vízháztartási egyenletben nincs felszíni hozzáfolyás (Hf), s abban
az esetben, ha a geológiai vízgyűjtő nem különbözik a domborzati vízgyűjtőtől, akkor felszín alatti
hozzáfolyás (Ht) sincsen. Ebben az esetben tehát az egyetlen bevételi elem a csapadék:
C – I – Pn – Pt – Pv – Lf – L t = ΔK

!
A vízgyűjtő terület

Vízgyűjtő terület a terepfelszínnek az a része, amely egy meghatározott mélypont felé gravitál, azaz
az a terület illetve térség, amelyről a felszínen és a felszín alatt összegyülekező vizek az adott
ponthoz folynak le. Az adott mélypont általában valamely vízfolyás vagy völgy meghatározott
keresztszelvényének tengelypontja. Hasonló megfogalmazással rendelhető vízgyűjtő valamely
vízfolyás egy szakaszához, vagy valamely állóvízhez, tóhoz, víztározóhoz is.
A felszíni és a felszín alatti összegyülekezés vízgyűjtő területe nem mindig esik egybe. Ennek
elsősorban az az oka, hogy a felszíni összegyülekezést alapvetően a domborzati adottságok, azaz a
terepfelszín sajátosságai befolyásolják, a felszín alatti összegyülekezésben viszont a geológiai
viszonyoknak van nagyobb szerepe. A domborzati vízgyűjtőtől való eltérést például a rétegek
dőlése is okozhatja. A domborzati és geológiai vízgyűjtő között igen nagy lehet az eltérés
karsztosodott területen.

!

Vízfolyás és állóvíz vízmérlege
Vízfolyás egy szakaszára:
Qb + Qi + L + C + B – Qk – P – E = ΔK
Vízfolyásra egyszerűbben (a csapadék és a párolgás, valamint a beszivárgás és az elszivárgás
egyenlőségét feltételezve):
Qb + Qi + L – Qk = ΔK
Állóvízre (tóra vagy víztározóra):
Qb + C + B + Vbe – Qk – P – E – Vki = ΔK

!
Erdővel borított vízgyűjtő terület vízháztartása
Folyamatábra alapján a vízháztartást úgy tekinthetjük, mint a különféle jellegű vízmozgások,
halmazállapot-változások, valamint időleges tározódási és kiürülési folyamatok folytonos sorozatát.
Vízháztartása egy csupasz vízgyűjtőnek is lehet. Ha azonban a területet erdő (hidrológiai
szempontból is komplex ökoszisztéma) borítja, akkor ezt a rendszert az erdő és az erdei talaj igen
jelentős mértékben befolyásolja. A csupasz vízgyűjtőhöz képest, a lényegesen nagyobb
benedvesíthető felület miatt nagyobb a párolgás lehetősége, van transzspiráció, az avartakaróval
borított laza erdei talaj vízbefogadó képessége jelentős, amelynek révén csökken a felszíni lefolyás,
kialakulhat a felszín közeli lefolyás, s kiegyenlítettebb a felszín alatti lefolyást is.

!
!
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3-4. ábra. Erdővel borított vízgyűjtő terület vízháztartása (Kucsara, 1996.)
Országok vízmérlege

Általános megfogalmazás
Bevételi elemek a csapadék (C), a vízfolyásokban érkező vizek (Qb) és a felszín alatt érkező vizek
(B). Kiadási elemek a párolgás (P), a vízfolyásokban távozó vizek (Qk) és az ország területéről a
felszín alatt elszivárgó vizek (E).
C + Qb + B = P + Qk – E
A beszivárgás és az elszivárgás meghatározásának nehézségei miatt e két elemet szokásos
azonosnak feltételezve az egyenletből elhagyni.
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Magyarország vízháztartási egyenlege
Magyarország sokévi átlagnak megfelelő vízháztartási egyenlege:
635 + 1225 = 560 + 1290

L = 65

α = L/C = 0,10

A Magyarország területére hulló csapadék túlnyomó része elpárolog, s mindössze 10 %-ból lesz
lefolyás, amely eljut a vízfolyásokba. A vízfolyásokon külföldről, a csapadék mintegy kétszeresének
megfelelő vízmennyiség érkezik, s a hazai 10 %-os lefolyással növelt mennyiség hagyja el az
ország területét. Ezért lehet úgy is fogalmazni, hogy a hazai vízfolyások vizének mintegy 95 %-a
külföldről származik.

!

Ausztria vízháztartási egyenlege
Ausztria sokévi átlagnak megfelelő vízháztartási egyenlege:
1100 + 320 = 500 + 920

L = 600

α = 0,55

Közvetlen szomszédunk, Ausztria vízháztartási adottságai teljesen eltérők. Lényegesen nagyobb a
csapadék és lényegesen nagyobb az abból képződő lefolyás. A lefolyási arány az európai átlagot is
jelentősen meghaladja.

!

Vízforgalmi típusok
A vízforgalom időbelisége
A vízháztarás bevételi és kiadási elemeinek időbeli egyenletessége és változatossága alapján
vízforgalmi típusok különböztethetők meg. A források, vízfolyások és állóvizek vízforgalmi
sajátosságai bár meglehetősen sokfélék lehetnek, de általában besorolhatók a három főtípusba, az
eusztatikus, a szemisztatikus és az asztatikus vízforgalmi típusba (Dévai et al., 2001).
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Eusztatikus vízforgalom
Az állandó vízforgalmú vizeket a hosszabb ideig tartó egyöntetűség és kiegyenlítettség, a csekély
szélsőségek, a rendszeres ismétlődés, a viszonylagos nyugalom jellemzi.
Szemisztatikus vízforgalom
Az átmeneti vízforgalmú vizek a másik kettőhöz viszonyítva közbülső jelleget jelentenek, a
nyugalmi állapot nem jellemző, vízforgalmuk viszonylag tág, de nem szélsőséges értékek között
mozog.
Asztatikus vízforgalom

A változó vízforgalmú vizekre a gyakori módosulások, a szabálytalan, gyakran szeszélyes
változások, a vízforgalom akár szélsőséges ingadozása (a kiszáradást is beleértve) jellemző.

!

A társadalmi vízkörzés
A társadalmi-gazdasági vízigények kielégítése
Az emberiség a vízzel kapcsolatos igényeit, – a növény- és állatvilághoz hasonlóan –, a természetes
vízkészletekből elégíti ki, de azzal a lényeges különbséggel, hogy nemcsak a természetes
lehetőségek adta kereteken belül, hanem azon túl is, a természetes vízviszonyok térbeli és időbeli
folyamatainak módosításával.
A természetes vízkörzésbe való emberi beavatkozások egyrészt a vizek hasznosítása, másrészt a
vizek kártételének mérséklése céljából történnek, amelyek közül a vízhasznosításhoz kötődő
tevékenységekre és rendszerekre értelmezhető az un. társadalmi vízkörzés.

!

A természeti és a társadalmi vízkörzés kapcsolata
A társadalmi vízkörzés értelemszerűen szorosan kapcsolódik a természeti vízkörzéshez, azon belül
értelmezhető, abból indul, és ahhoz kapcsolódik vissza, de általában nem ugyanoda. A társadalmi
vízkörzés a felszíni és a felszín alatti vízkészletekből való vízbeszerzéssel kezdődik, majd a víz
közvetlenül, vagy vízkezelést (fertőtlenítés, vastalanítás, stb.) követően, vízellátó hálózat révén jut
el a felhasználóhoz (fogyasztóhoz). A víz felhasználása során általában szennyeződik, szennyvíz
keletkezik, amely a szennyvízgyűjtő hálózat révén jut ma már többnyire a szennyvíztisztítóba,
ahonnét visszakerül a természetes vízkörzésbe, legtöbbször egy vízfolyásba, partvidékekről pedig a
tengerbe. A természetes vízkörzésbe való visszakerülésnek lehet más útja-módja is, például a talajba
történő elszikkasztással, vagy faültetvények tisztított szennyvízzel való öntözése révén. Az öntözés
természetesen közvetlen vízhasználati cél is lehet, sőt az öntözéses mezőgazdálkodás tekinthető az
egyik legnagyobb igényű vízhasználatnak.

#
3-5. ábra. A természetes és a társadalmi vízkörzés kapcsolata (Pásztó, 1998. nyomán)
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A társadalmi vízkörzés hatása a természeti vízkörzésre

Az emberi tevékenység egyre kiterjedtebb, s bizonyos térségekben egyre intenzívebb, s ezért egyre
nagyobb hatással van a természeti rendszerekre, így a víz körforgására. A hatás mennyiségi és
minőségi vonatkozásban egyaránt jelentős, s ma már nemcsak lokális, hanem sok esetben regionális
szinten is. Vízkészletek csökkenhetnek olyan kritikus szintre, és vízkészletek szennyeződhetnek
olyan kritikus mértékben, amely már az eredeti vízhasználati cél megvalósulását is ellehetetleníti.
Ezért a vízhasználatok és általában a vízgazdálkodás terén is érvényesíteni kell a fenntarthatóság
elvét.

!
!
!
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4. A CSAPADÉK
A csapadék alapvető jellemzői
Általános megjegyzések
A csapadék nemcsak a légköri viszonyoknak, s az időjárásnak, hanem a természetes vízkörzésnek is
fontos eleme, így más-más vonatkozásban ugyan, de nemcsak a meteorológiának, hanem a
hidrológiának is tárgya.
A csapadékkal kapcsolatos, víztani szempontból fontos alábbi sajátosságok maradéktalanul csak a
folyékony halmazállapotú csapadékra vonatkoznak, szilárd halmazállapot esetén nem mindig, vagy
csak módosultan érvényesek.
A csapadékmagasság
A csapadékosság egyik alapvető jellemzője a csapadék valamely időtartam alatt hulló mennyisége,
amelyet a csapadékmagasság (h) fejez ki, s amelynek számszerű értéke mm-ben adható meg. A
csapadékmagasság azonos annak a vízrétegnek mm-ben kifejezett vastagságával, amely akkor
borítaná a terepfelszínt, ha a lehulló csapadék helyben maradna, azaz ha a csapadékhullással
egyidőben nem lenne párolgás, beszivárgás és felszíni elfolyás sem.
A csapadékesemény időtartama
A csapadékhullás kezdeti és befejező időpontja között értelmezhető a csapadékesemény
időtartama (t). Mivel a csapadék gyakran nem folytonosan, hanem rövidebb-hosszabb szünetekkel
megszakítva esik, ezért a csapadékesemény lehatárolása nem mindig egyértelmű. Általában azok a
csapadékok tekinthetők önálló csapadékeseménynek, amelyek előtt és után legalább a csapadék
időtartamával azonos, vagy azt meghaladó hosszúságú csapadékmentes időtartam van (Winter,
1988). A csapadékesemény időtartama így lehet néhány perc, vagy akár több nap is.
A csapadékintenzitás
A csapadékhullás intenzitása az időegységre jutó csapadékmennyiséggel (dh/dt) fejezhető ki, amely
a csapadékhullás során folyamatosan változhat. Ezért egy csapadékeseményre vonatkoztatva a
csapadékmagasság és a csapadék időtartama hányadosaként értelmezhető az átlagos
csapadékintenzitás:
#

i=

h
t

ahol: i, a csapadék intenzitása (mm/perc vagy mm/óra)
h, a csapadék magassága (mm)
t, a csapadék időtartama (perc vagy óra)
Az eső hevessége, intenzitása szerint lehet csendes eső (i<0,1 mm/perc), zápor (i=0,1-1,0 mm/perc)
vagy felhőszakadás (i>1,0 mm/perc).
Fajlagos esővízhozam
Műszaki hidrológiai számítások során általában a fajlagos esővízhozam (q) kifejezés alkalmazása
szokásos, amely a területegységre időegység alatt hullott csapadék mennyiségét fejezi ki, s
amelynek számértéke az intenzitásból származtatható. Az „x” mm/óra intenzitású csapadékból 1 óra
alatt ugyanis éppen „x” liter víz jut 1 m2 felületre, vagyis „x” liter/óra∗m2, amelyet fajlagos, azaz
területegységre vonatkoztatott esővízhozamnak nevezhető és q-val jelölendő. Kisebb hozamok

esetén a l/perc∗ha, nagyobbak esetén a m3/sec∗km2 dimenzió használatos. Mindezek alapján
például az 1 mm/óra intenzitású eső 166,7 l/perc∗ha, illetve 0,28 m3/sec∗km2 fajlagos
esővízhozamot eredményez.

l
m 2 1 óra
l
∗
10000
∗
= 166,7
2
ha 60 perc
perc ∗ ha
# óra ∗ m
1

!

l
m2
1 m3
1 óra
m3
1
∗ 1000000 2 ∗
∗
= 0,28
2
3600 sec
km 1000 l
sec∗ km 2
# óra ∗ m
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A csapadékosság térbeli változatossága
A csapadék térbeli eloszlása Magyarország területén
Magyarország területére vonatkozóan a sokéves átlagos évi csapadékösszeg, a figyelembe vett
időszaktól függően, 620-640 mm közötti értéknek adódik. Az átlag mögött egy jellegzetes térbeli
eloszlás van. Az átlagosnál kevesebb hullik a Nagyalföldön, a Mezőföldön és a Kisalföldön. Az
átlagosnál jóval több hullik a NY-DNY-Dunántúlon, valamint a hegyvidékek (Mecsek, Bakony,
Pilis, Visegrádi-hegység, Börzsöny, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység) magasabb térszínein.
A csapadék térbeli eloszlása Sopron térségében
A csapadékosság kisebb térségekben is érvényesülő térbeli változatosságának igazolása és
számszerűsítése céljával Sopron környékén is folytattak adatgyűjtést (Martos 1965). Az ötéves
(1958-62) adatsorok alapján szerkesztett izovonalak jól szemléltetik a csapadékosság térbeli
változását, az akár kis távolságokon érvényesülő mozaikosságát. Az adatfeldolgozás során, Martos
András a soproni mérőállomástól való százalékos eltérések határozta meg. Abban az időszakban a
soproni mérőállomás egyébként az egyetem botanikus kertjében volt.

!
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4-1. ábra. A csapadékmennyiség területi eltérései Sopron térségében, az 1958-60-as időszakban
(Martos, 1965. nyomán)

Az esőkarakterisztika
Az esőkarakterisztika értelmezése
A csapadékesemény időbeliségét a csapadékmagasság összegző vonala jellemzi, amelyet
esőkarakterisztikának nevezünk. A hagyományos, rajzoló esőmérők, az ombrográfok
tulajdonképpen esőkarakterisztikát rajzolnak.
A regisztráló szalag vízszintesen az idő szerinti, függőlegesen pedig a csapadékmagasságnak
megfelelő beosztású. A regisztrátum vízszintes vonalszakaszai a csapadékmentes időszakokat, az
emelkedő vonalszakaszok pedig a csapadékeseményeket szemléltetik. Az emelkedés
meredekségének mértéke a csapadék intenzitására utal. A szalag szélességének megfelelő
függőleges vonalszakasz a csapadékot gyűjtő edény leürülésekor keletkezik.

!
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4-2. ábra. Csapadékíró (ombrográf) szalagjának egy része (hétfőtől-péntekig)
Az esőkarakterisztika alapesetei
Az esőkarakterisztika összegző vonala, az intenzitás időbeli változásaitól függően alapesetekre
bontható. Az állandó intenzitáshoz egyenletesen növekvő, az egyenletesen növekvő, illetve
csökkenő intenzitáshoz pedig a csapadékmagasság parabolikusan növekvő, illetve csökkenő
mértékben növekvő összegző vonala tartozik.

#
4-3. ábra. Az esőkarakterisztikák alapesetei (Kontur et al., 2003. nyomán)

Az esőkarakterisztika matematikai értelmezése
A csapadékmagasság, az időtartam és az intenzitás összefüggése révén, az esőkarakterisztika-ábrák
(összegző vonalak) az intenzitás-ábrák integráljai (Kontur et al., 2003):
t

#

h = ∫ i ∗ dt
0

ahol: h, a t időtartam alatt dt időegységenként hullott csapadékok összege

!

i, a dt időegységek alatt hullott csapadékok mennyisége

A valóságos esőkarakterisztikák
A valóságos csapadékok a három alapeset kombinációi, kiegészülve egy negyedik alapesetnek
tekinthető elemmel, a csapadékeseményen belüli rövid esőszünetekkel, amikor az intenzitás nulla, s
amikor a karakterisztika-vonal futása vízszintes.
Az azonos csapadékmagassággal bíró csapadékesemények időtartama és időbeli megjelenése
különféle, s így karakterisztikus képük is meglehetősen eltérő lehet.
Az esőkarakterisztikának azért van jelentősége, mert a meredekebb futású jelleggörbe egészen más
hidrológiai következményekre utal, mint egy hosszabban elnyúló, vagy esetleg még rövidebbhosszabb csapadékszüneteket is tartalmazó. A csapadékesemény időbelisége jelentős hatással van a
párolgás, a beszivárgás és a lefolyás alakulására.

!
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4-4. ábra. Hidegvíz-völgyi 10 mm-es csapadékok karakterisztikus képei

KAPOCS az ábrához
A csapadékesemények bemérése egy elektronikus adatgyűjtővel is rendelkező 0,5 mm-es
billenőedényes csapadékmérővel történt, a Soproni-hegységben található hidegvíz-völgyi erdészeti
hidrológiai kutatóhelyen. Az adatgyűjtő a billenések időpontjait tárolja el, amelyek sorozatát
szemlélteti a lépcsős diagram.
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Csapadékfüggvények
A Korbély-féle függvények
Különféle, például a lefolyással, az árvizek kialakulásával kapcsolatos hidrológiai számítási igények
miatt, a kutatókat már régtől foglalkoztatta a csapadék időtartama és magassága, s egyszersmind az
időtartam és az átlagos intenzitás közötti összefüggés matematikai megfogalmazása. Már az 1900as évek elején, a még viszonylag rövid észlelési adatsorok ellenére, megfogalmazódtak egyszerű,
tapasztalati összefüggések:
„A lehulló legnagyobb csapadék mennyisége 1 órától 24 óráig általában #
szaporodik, a többnapos eső mennyisége az egynaposhoz viszonyítva #

arányban
arányban

nő.” (Korbély, 1915).
E tapasztalati összefüggések, amelyekben t az órák, T pedig a napok számát jelenti, az
alábbiak szerint értelmezhetők:
#
#
A képletekhez alapul szolgáló 1 órás és 1 napos csapadékok földrajzi tájanként természetesen
jelentősen eltérhetnek egymástól. A csaknem száz évvel ezelőtti hazai eshetőségeket Korbély József
a következőképpen fogalmazta meg:
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„Nálunk az egy órai 30 mm eső már ritkaságszámba megy, a 24 óra alatt lehullott
csapadék a legritkább esetben haladja meg a 100 mm-t, a négy napos eső mennyisége
ritkán éri el a 200 mm-t.”

A Montanari-féle függvény
Az egyre hosszabb csapadékészlelési adatsorok egyre jobb lehetőséget adtak a csapadék időtartama
és magassága közötti összefüggés árnyaltabb megfogalmazására. Magyarországon, a múlt század
harmincas éveitől kezdődően, az un. Montanari-féle függvény nyert teret, amelyet minden
bizonnyal Németh Endre vezetett be a hazai hidrológiai szakirodalomba (Németh, 1934):
„Ilyen összefüggést először Montanari vezetett le és pedig a Bonifica di Gallare
(Ferrara megye) lecsapoló társulat területén levő marozzo-i csapadékmérő állomásnak
1889-1918. évek közé eső harminc esztendő alatt összegyűjtött adatai alapján.”
A Montanari-féle formula azután klimatikus valószínűségi függvény, vagy egyszerűbben
csapadékfüggvény elnevezéssel terjedt el a gyakorlatban:
#h = a ∗t
ahol:

!

n

h, a t időtartamú csapadék magassága
t, a csapadék időtartama
a és n, a vidék klimatikus sajátosságait kifejező tényezők

A gyakorlatban a függvény intenzitásra kifejezett alakja is használatos:

#

i=

h a ∗tn
=
= a ∗ t n −1
t
t

Mivel az időtartam növekedésével a csapadékmagasság csökkenő mértékben nő, azaz
n < 1 és ezért n-1 = m < 0
az időtartam növekedésével az átlagos intenzitás csökken:
#i = a ∗t

!

−m

A csapadékmaximum-függvények
A Montanari-féle összefüggés paraméterei a számítástechnika megjelenése előtt is egyszerűen
meghatározhatók voltak: valamely hosszabb időszak (legalább 20-30 év) csapadékeseményei közül
a választott időtartam-kategóriákhoz hozzárendelhetők az előfordult legnagyobb
csapadékmagasságok, az adatpárok logaritmus beosztású koordináta rendszerben ábrázolhatók,
majd az eltérések legkisebb négyzetösszegének elvét alkalmazva kiegyenlítő egyenes számítható,
illetve szerkeszthető. A logaritmus beosztású rendszerben a Montanari-függvény egy egyenesnek
adódik:
# log h = log a + n ∗ log t
Az intenzitásra felírt függvény logaritmált alakja pedig:
# log i = log a − m ∗ log t
Az így meghatározott függvények tulajdonképpen csapadékmaximum-függvények, hiszen az
adott időszak adatsorában rejlő maximális lehetőségekből képződnek. Műszaki hidrológiai
szempontból, például csatorna szakaszok, vagy vízépítési műtárgyak vízátbocsátó képességének
tervezésekor, a hidrológiai-hidraulikai méretezések során, gyakran ezek tekinthetők mértékadóknak.
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A bekövetkezés valószínűségének figyelembe vétele
Az immár száz évet meghaladó csapadékmérési adatsorok lehetővé teszik, hogy a klimatikus
valószínűségi függvények meghatározásánál a különféle csapadékesemények előfordulásának
relatív gyakoriságát, s ennek kapcsán a csapadékesemények bekövetkezésének valószínűségét is
figyelembe lehessen venni.
Ha egy százéves mérési sorozat összes adata egy koordináta rendszerben kerül ábrázolásra, akkor az
egyes időtartamokhoz tartozó legnagyobb értékekre illesztett függvény tekinthető a száz év
előfordulási gyakoriságú (azaz 1% előfordulási valószínűségű) csapadékok függvényének.
Hasonlóképpen, az egyes időtartamokhoz tartozó értékek közül a második legnagyobbakra
(amilyenek, illetve amilyeneknél nagyobb a száz év alatt csak kétszer fordult elő) illesztett
függvény tekinthető az ötven év előfordulási gyakoriságú ( azaz 2% előfordulási valószínűségű)
csapadékok függvényének.
Az előfordulási gyakoriság, azaz a visszatérési idő azt jelenti, hogy az adott eseményre átlagosan p
évente lehet számítani, azaz az esemény bekövetkezésének valószínűsége

#

v=

100
p

(%)

ahol: v, a csapadékesemény bekövetkezési valószínűsége (%)
p, a csapadékesemény előfordulási gyakorisága
A 100% bekövetkezési valószínűségű csapadékesemény 100 év alatt összesen százszor fordul elő,
azaz átlagosan évente egyszer. Az 5 évente egyszer előforduló esemény bekövetkezési
valószínűsége értelemszerűen 20%.
Ahogy az azonos valószínűségű, de különböző időtartamú csapadékeseményekhez, úgy az azonos
időtartamú, de különböző valószínűségű csapadékeseményekhez is eltérő csapadékmagasságok
tartoznak.

!

A Magyarországra vonatkozó jelenlegi csapadékfüggvények
Ahogy folyamatosan bővül a csapadékviszonyokkal kapcsolatos adatbázis, úgy a csapadékadatokat
időről-időre feldolgozzák és az eredményeket tervezési segédletek formájában bocsátják a
gyakorlati felhasználók rendelkezésére. E feldolgozás jelenleg is érvényes eredményeit két Vízügyi
Műszaki Segédlet (VMS 201/1-77 és VMS 201/2-78.) foglalja össze, amelyeket, – összevontan –, a
4-5. ábra szemléltet. E feldolgozás a 10 perces időtartamú záporok intenzitását tekinteti
alapértéknek, s ezért ebben a formulában az időtartamot is 10 perces időegységben kell megadni.
#
#
ahol:
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hp = a p ∗ t
ip = a p ∗ t

np

−m p

hp, a p (év) visszatérési idejű csapadék magassága (mm)
ip, a p (év) visszatérési idejű csapadék intenzitása (mm/óra)
ap, a 10 perces időtartamú p (év) visszatérési idejű zápor intenzitása (mm/óra)
(4-1. táblázat)
t, a csapadék időtartama 10 perces időegységben kifejezve (például ha a csapadék
időtartama 23 perc, akkor ezekben a formulákban t = 2,3)
np és mp hatványkitevők, valószínűségi jellemzőként állandók

A magyarországi csapadékfüggvények paramétereit az 1970-es években határozták meg,
természetesen az azt megelőző időszak adatbázisa alapján. Ezek a függvények használatosak
manapság (Kontur, Koris, Winter, 2003).
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4-1. táblázat. Rövididejű (10-180 perces) csapadékok függvényeinek paraméterei az előfordulás
valószínűségétől függően (VMS 201/1-77)
Előfordulási
valószínűség, v (%)

100

50

25

10

5

3

2

1

Visszatérési idő,
p (év)

1

2

4

10

20

33

50

100

a (mm/óra)

47,9

73,1

97,2

131

158

180

202

238

n

0,31

0,29

0,28

0,28

0,27

0,26

0,26

0,25

m

0,69

0,71

0,72

0,72

0,73

0,74

0,74

0,75
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#
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4-5. ábra. Magyarországra vonatkozó csapadék-függvények (VMS 201/1-77 és VMS 201/2-78
nyomán)

KAPOCS az ábrához
Ahogy Korbély József 1915-ben publikált írásában olvasható, száz évvel ezelőtt az 1 óra (60 perc)
alatt lehullott 30 mm-es csapadék ritkaságszámba ment. A Magyarországra vonatkozó csapadékfüggvényeken x-jelek szemléltetik a Korbély József által javasolt formulával, a 30 mm/órás
alapértékből levezetett adatsort, amely mai értelemben, jó megközelítéssel, az 5-15 éves
előfordulási gyakoriságú csapadékoknak felel meg.

!

A csapadék-függvények érvényessége
Mivel a vízzel kapcsolatos tervezések egyik legfontosabb alapadata a mértékadó csapadék, ezért az
észlelési adatok gyarapodása és az adatsorok hosszabbodása, s esetleg egyéb körülmények miatt is,
az adatfeldolgozást időről-időre meg kell, illetve meg kellene újítani.
Az 1970-es években kidolgozott csapadékfüggvények érvényessége napjainkra már minden
bizonnyal módosult (Tárczy, Buzás, 2009), mivel a nagycsapadékok előfordulási gyakorisága
növekedett, s a klímaváltozással kapcsolatos előrejelzések szerint, a jövőben tovább fog növekedni.
Egyes becslések szerint a biztonság mértéke megfeleződött.

!
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Az évi csapadékösszeg
A csapadékösszeg értelmezése
A nagyobb időegységre, azaz hosszabb időtartamra vonatkoztatott csapadékmagasságot intenzitás
helyett az adott időtartamra vonatkoztatott csapadékösszegnek is nevezik. Leggyakrabban a napi, a
havi és az évi csapadékösszegek használatosak (mm/nap, mm/hónap, mm/év).
Az évi csapadékösszeg változatossága a Földön
A természeti adottságok keretében a csapadékviszonyok általános jellemzése leggyakrabban a
„sokévi” átlagos évi csapadékösszeggel történik.
Az adott területre jellemző évi csapadékösszeg alakulását befolyásolhatja a földrajzi elhelyezkedés,
a tengerektől való távolság, az uralkodó szélirány, a domborzat, stb. Ennek megfelelően bolygónk
különböző térségeiben az évi csapadékösszeg meglehetősen tág határok között változik. A monszun
övezetekben egyes helyeken és egyes években a 10.000 mm-t is meghaladhatja az évi összeg, a
sivatagi területeken viszont előfordulhatnak olyan évek, amikor egyetlen mm sem esik.
Mindemellett az évi csapadék éven belüli eloszlása, vagyis a havi csapadékösszegek éves eloszlása,
földrajzi térségenként is sokféle.
Az évi aktuális és a sokévi átlagos csapadékösszeg
Az évi csapadékösszeg nemcsak térbeli, hanem időbeli változatosságot is mutat, azaz a sokévi
átlagok mögött jelentős szélsőségek (minimumok és maximumok) lehetnek. Az évi aktuális értékek
ingadozása, amelyet egy egyenlőtlenségi arányszámmal (q) lehet kifejezni, jellemző lehet az adott
helyre:

q=
#

legnagyobb évi csapadékösszeg
legkisebb évi csapadékösszeg

A hányados értéke nedves trópusi vidéken viszonylag kicsi, száraz, sivatagi területeken nagy, sőt az
esetleges nulla minimum miatt értelmezhetetlen. A q értéke Közép-Európában 2-2,5 körül alakul.
(Szalai, 1972). A vizsgált időszak hosszabbodásával, ahogy a szélsőségek is, úgy az egyenlőtlenségi
arányszám is növekszik.
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4-6. ábra. Sopron évi csapadékösszegeinek idősora (1901-2000)
KAPOCS az ábrához
Sopron évi csapadékösszegeinek 1901-2000. közötti száz éves adatsora meglehetős változatosságot
mutat, amely időszakra vonatkozó egyenlőtlenségi arányszám, a q=2,51 értékűre adódik. Ha a
vizsgált száz évet mindössze három évvel eltoljuk, azaz az 1904-2003-as időszakot vizsgáljuk,
akkor az egyenlőtlenségi arányszám q=2,18-nak adódik. Tehát még egy ilyen hosszú adatsor
esetében is, igen jelentős hatása lehet egyetlen kiugróan szélsőséges adatnak, nevezetesen az 1903.
évi 1130 mm-es értéknek.

!

A havi csapadékösszeg
A havi csapadékösszegek éven belüli eloszlása
Sopronban a havi csapadékösszegek éven belüli eloszlásának sokéves (1901-2000) átlagos képe a
magyarországi jellegzetes képet mutatja. Az egyes évek azonban igen jelentősen eltérhetnek az
átlagostól.

#

4-7. ábra. Sopron mérőhely havi csapadékösszegeinek átlagos (1901-2000) értékei

#
4-8. ábra. Soproni júliusi csapadékösszegek idősora (1961-2000)
A csapadékviszonyok időbeli változatosságát szemlélteti az egymást követő évek adott hónapja,
például a július csapadékösszegeinek változatossága is (4-8. ábra).

!

Az átlagos értékek által „elfedett” tényleges értékek jelentősége
A változatosság egyes időszakokban kisebb, máskor nagyobb, amit az átlagok egyébként
„elfednek”. Bizonyos célokra, például a természeti viszonyok általános jellemzéséhez az átlagos
értékek is megfelelők, a vegetációval kapcsolatos vizsgálatok során azonban nem elegendők, mert a
vegetációnak az átlagok mögötti tényleges körülményeket kell elviselnie.

!

A napi csapadékösszeg
A napi csapadékösszegek és a tényleges csapadékesemények
Hidrológiai szempontból a csapadékosságot leginkább a tényleges csapadékesemények idősora
jellemzi, Ugyanis egészen más vízháztartási következményei (párolgás, beszivárgás, lefolyás)
lehetnek a kisebb, vagy a nagyobb csapadékok ritkább, vagy gyakoribb előfordulásának. A
csapadékosság csapadékesemények szerinti észlelése és regisztrálása viszont régebben nem volt
általános. A gyakorlatban, széles körben a napi csapadékösszeg meghatározása terjedt el. Ez utóbbi
adatsorok a csapadékviszonyok egy egyszerűsített jellemzését adják. Hosszabb időszakra (év,
vegetációs időszak) vonatkozóan azonban, a napi csapadékösszegek nagyság szerinti eloszlása jó
közelítéssel megfeleltethető a tényleges csapadékesemények nagyság szerinti eloszlásának.

#
4-9. ábra. Napi csapadékösszegek idősora

#
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4-10. ábra. A 7-7 és a 24-24 órás észlelési időszakok csapadékösszegeinek összevetése

KAPOCS az ábrához
Amikor még nem voltak, illetve még nem terjedtek el általánosabban a regisztrálók és adatgyűjtők,
akkor a csapadék mennyiségét naponta egyszer mérték meg, s ez az egyszerű praktikus okok miatt,
– egyezményesen –, reggel 7-kor történt. Napi csapadékösszegnek a reggel 7-től másnap reggel 7-ig
hullott csapadékot tekintették, tehát nem a 24-től 24-ig hullottat. Ahogy az ábra szemlélteti, a kettő
lehet azonos is, és lehet eltérő is. Az ábrán szemléltetett első (4,5 mm-es) csapadékesemény
mindkét rendszerben hétfőre esik. A második (8,0 mm-es) csapadékesemény a 7-7-rendszerben
keddre esik, a 24-24-rendszerben pedig keddre és szerdára megosztva. A harmadik (4,5 mm-es)
csapadékesemény a 24-24-rendszerben esik egyetlen napra, a 7-7-rendszerben pedig két napra
megosztva. E lehetőségek véletlenszerű előfordulásának megfelelően, hosszabb időszakra (például
egy évre) vonatkozóan kijelenthető, hogy a 7-7-rendszerben és a 24-24-rendszerben gyűjtött napi
csapadékösszegek nagyság szerinti eloszlása jó hasonlóságot mutat egymással.

!

A területi csapadék meghatározása
Pontszerű adatok területre vonatkoztatása
A csapadék területi eloszlása meglehetősen mozaikos. A mérési eredmények pontszerű adatoknak
tekintendők. Ezért amikor egy területre vonatkozóan kell a csapadék mennyiségét meghatározni,
például egy vízháztartási egyenlethez, akkor ahhoz több, az adott területen, vagy annak közelében
lévő mérőhely adatát szükséges felhasználni. A területi csapadék meghatározására alkalmazható
eljárások az egyszerű átlagolásos, a háromszögekre bontásos, a Thissen-féle sokszöges és az
izohiétás eljárás.

!

Egyszerű átlag
Az egyszerű átlagolás módszere tekinthető, az elnevezésnek megfelelően, a legegyszerűbb
módszernek, amely a figyelembe vett mérőhelyek adatai alapján történő egyszerű számtani átlag
számítását jelenti:
−

#

hE =

∑h

i

n

−

ahol

# hE

hi
#

n

!

a területre vonatkoztatott átlagos csapadék magasság (mm)
a mérőhelyek adatai (mm)
a mérőhelyek száma

Háromszögekre bontás módszere
A csapadékmérő helyeket egyenesekkel összekötve egy háromszög-háló keletkezik. A háromszögek
csúcspontjai a mérőhelyek. Az egyes háromszögekre a csúcspontokban lévő állomások adatainak
számtani átlaga vonatkoztatható.
−

#

hj =

h j1 + h j 2 + h j 3
3

−

ahol

#

hj

a j jelű háromszögre vonatkozó átlagos csapadékmagasság (mm)
h ,h ,h
# j1 j 2 j 3 a j jelű háromszög csúcspontjaiban mért csapadékmagasságok

A területi csapadék az átlagoknak az adott háromszögbe eső és a háromszöghöz rendelhető
részterületekkel súlyozott átlagaként számítható.
−

−

hH
#

∑A h
=
∑A
j

j

j

−

a háromszögekre bontással számított átlagos csapadékmagasság (mm)

Aj

a j jelű háromszöghöz tartozó részterület kiterjedése (km2)

ahol

# hH
#

Ha a vizsgált területen kívül is van figyelembe vett mérőhely, akkor a háromszögeknek van
területen kívülre eső része is, amellyel a háromszög területét csökkentve határozható meg a
súlyszámként alkalmazott Aj terület. Előfordulhat az is, hogy a vizsgált terület egyes részei nem

esnek egyik háromszögbe sem. Ezen területrészekre a közvetlenül mellettük lévő háromszögekre
vonatkozó átlagos csapadékmagasság vonatkoztatható.
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Thiessen-sokszögek módszere
A Thissen-eljárást medián módszernek is nevezik, amely elnevezés kissé félrevezető. Valójában
ugyanis arról van szó, hogy a részterületeket a mérőhelyeket összekötő vonalszakaszok
szakaszfelező merőlegesei alakítják ki. Minden mérőhelyhez egy sokszög, illetve annak egy része
tartozik, amelyre az adott mérőhely adata vonatkozik. A módszer előnye az előzőhöz képest, hogy
nincs kieső terület. A területi átlagos csapadék a mérőhelyek adatainak a hozzájuk tartozó
részterületekkel súlyozott átlagaként képezhető.
−

hT =

#

∑Ah
∑A
i

i

i

−

ahol

# hT

a Thissen-sokszögekkel számított átlagos csapadékmagasság (mm)

# Ai

az i jelű csapadékmérő helyhez tartozó részterület (km2)

#
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4-11. ábra. A háromszög-, a medián- és az izohiétás-módszer alkalmazása a Fertő-tóra

Izohiétás módszer
A különböző csapadékmagasság adatokkal rendelkező szomszédos mérőhelyek között, a változást
lineárisnak feltételezve, kijelölhetők a közbenső csapadékmagasságok pontjai, amelyek közül az
azonosakat görbe vonallal összekötve rajzolhatók meg az izohiéták. Az azonos csapadékmagasságú
vonalak jól szemléltetik a csapadék térbeli eloszlását. A két izohiéta közötti területre a két izohiéta
számértékének átlaga vonatkoztatható. A súlyozott területi átlag mindezek figyelembevételével
számítható.

!
5. A PÁROLGÁS
Párolgási alapfogalmak
A párolgás lehetősége
A párolgás fizikai (evaporáció, szublimáció), valamint fiziológiai (transzspiráció) folyamat révén is
megvalósulhat. A fizikai folyamat valamely felületen (talaj, víz, hó, jég, növény, út, tető, stb.)
történő, hőcserével együtt járó halmazállapot változás. A fiziológiai folyamat többnyire a
növényben játszódik le, s a légnemű halmazállapotú víz párakibocsátás formájában kerül a légtérbe,
amely párologtatásnak is nevezhető. A különféle párolgások és párologtatások valamely területre
vonatkoztatott összessége az evapotranszspiráció.

!

#

!

5-1. ábra. A párolgás rendszere és lehetőségei (Stelczer, 2000. nyomán)

Párolgást befolyásoló körülmények
Az evapotranszspiráció mértéke függ egyrészt
▪ a párolgásra rendelkezésre álló víz mennyiségétől és
▪ a halmazállapot változáshoz felhasználható energiától,
másrészt a víz- és páraszállítási kapacitásoktól, vagyis
▪ a páraleadó alrendszerben a párologtató határfelület felé irányuló vízmozgástól és

!

▪ a párát befogadó alrendszerben érvényesülő páratranszporttól, a pára továbbmozgási
lehetőségétől.

A potenciális és a tényleges párolgás

Amikor a párolgásra rendelkezésre álló vízkészlet a párolgás szempontjából nem korlátozott, mint
például a vízfelületről történő párolgás esetén, akkor a párolgás, az éghajlati körülményektől függő
maximumnak tekinthető. Ez a mennyiség az un. lehetséges, vagy potenciális párolgás.
A potenciális párolgás, jó közelítéssel a kádpárolgással vehető azonosnak.
A levegő párabefogadó képessége, egyebek mellett, igen nagymértékben függ a léghőmérséklettől.
A levegő hőmérsékletétől függő maximális, azaz telítési nedvességtartalma az alábbi
számértékekkel jellemezhető:
0 °C-on

4,9 gr/m3

10 °C-on

9,0 gr/m3

20 °C-on

17,3 gr/m3

A vízfelületektől eltekintve azonban, a természetben a párolgás számára rendelkezésre álló
vízkészlet általában korlátozott, s így adott területen és időszakban valójában az elvileg
lehetségesnél kevesebb víz párolog el, amelynek mennyisége a tényleges, vagy aktuális párolgás.

!

A telítési hiány és a relatív páratartalom
A természetben a tényleges páratartalom ritkán éri el a lehetségest, többnyire annál kevesebb. A
kettő különbsége a telítési hiány, a kettő aránya pedig a relatív páratartalom.
#D = E −e

!

#

R=

e
∗ 100
E

ahol: D, a telítési hiány (gr/m3)
E, a telítési nedvességtartalom (gr/m3)
e, a tényleges nedvességtartalom (gr/m3)
R, a relatív páratartalom (%)

A párolgás időbelisége
A párolgás a véletlenszerű, szabálytalan változatosság mellett határozott napi és éves ritmust mutat,
mivel alapvetően olyan tényezők befolyásolják, amelyekre ugyanez jellemző. A napi párolgás
mintegy 90-95 %-a nappal történik. Az évi párolgási összegből a téli félévre (októbertől márciusig)
15-20 %, a nyári félévre 80-85 % esik.

!

A vízfelületek párolgásának meghatározása
A Meyer-féle eljárás
Állóvizek vízháztartási vizsgálatának, vagy mesterséges tavak tervezésének egyik lényeges eleme a
vízfelületről történő párolgás.
A tavak, tározók vagy egyéb vízfelületek párolgási vízveszteségének számítása úgy ökológiai, mint
műszaki hidrológiai célú feladatoknál szükséges lehet. A vízfelület tényleges havi párolgásának
meghatározására a Meyer-féle eljárást alkalmazzuk, amely szerint:

!

!

# P = a ∗ [E (t ')− e]∗ (1 + b ∗ w)

ahol: P, a vízfelület párolgása (mm/hónap)
E, a közvetlenül a vízfelszín felett lévő levegő telítési páratartalma (gr/m3)
t’, a havi közepes vízhőmérséklet (C°)
e, a vízfelszín feletti levegő tényleges páratartalmának havi középértéke (gr/m3)
w, a havi közepes szélsebesség (m/sec)
a és b, állandók, amelyek magukban foglalják a dimenzióátszámítást, a magassági
redukciót és az éghajlati-földrajzi viszonyokat

!
Hazai viszonyok között a=11,0 és b=0,20 értékekkel lehet számolni.
!
Transzspiráció
A növényi párologtatást befolyásoló körülmények

A növényzet párologtatása soktényezős és meglehetősen összetett jelenség. A transzspirációt
befolyásoló fontosabb tényezők:
▪ Meteorológiai viszonyok (léghőmérséklet, szél, páratartalom, sugárzás)
▪ Növényélettani sajátosságok (faj, fajta, fejlődési fázis)
▪ A talaj vízháztartása (talajszerkezet, talajnedvesség, talajvízszint)
A növények vízfelvétele szempontjából a talaj teljes vízkészletének csak egy része, az un.
hozzáférhető vízkészlet játszik lényeges szerepet, amely felvételéhez a gyökerek szívóereje
elégséges.

!

A transzspiráció számszerű jellemzése
A transzspiráció különféle mutatószámokkal jellemezhető:
▪ A transzspiráció intenzitása: az 1 m2 felületről időegység alatt elpárologtatott vizet jelenti (l/
m2∗nap)
▪ Relatív transzspiráció: a leveleken keresztül és a kopár talajfelszínről elpárologtatott, illetve
elpárolgott víznek a viszonya.
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▪ Transzspirációs együttható: az egységnyi tömegű növényi szárazanyag képződéséhez
elpárologtatott víz tömege.

A Polster-féle transzspirációs együtthatók
Polster (1954) szerint az erdei fafajok 1 gramm szárazanyag létrehozásakor az alábbi mennyiségű
vizet párologtatják el:
Bükk
Duglasz fenyő
Lucfenyő

169 gr
173 gr
231 gr

Erdei fenyő
Nyír
Tölgy

300 gr
317 gr
344 gr

A mezőgazdasági növények hasonlóan értelmezett vízfogyasztása, növényféleségektől függően 300
és 900 gr között változik.

!

A transzspiráció mérése liziméterrel

A transzspiráció mérése liziméterekkel lehetséges, amikor a növényzetet is tartalmazó talajtest
evapotranszspirációja és a csupasz talajtest evaporációja összevetése alapján lehet következtetni a
növényzet párologtatására.

!

A levélfelület nagysága
A levélfelületi index (LAI)
A növényzet levélfelülete a vegetáció általa elfoglalt terület, az un. tenyészterület többszöröse. A
szántóföldi növények 2-6-szoros, a fás vegetációk levélzete 4-10-szeres takarást is képezhet a
termőterületen (Bognár, Vig, 2004.). A fás vegetációk levélfelületének nagysága, egyebek mellett, a
fafaj, a kor, az állományszerkezet, a termőhelyi viszonyok, az időjárás, a fenológiai és az egészségi
állapot függvénye. Az egységnyi termőterületre jutó levélfelület számszerű értéke a levélfelületi
index, amelyre a magyar szakmai szóhasználatban elterjedt az angol megnevezés (Leaf Area Index)
rövidítése, a LAI elnevezés is.

!

A levélfelület jelentősége a transzpiráció és az intercepció vonatkozásában
A transzspiráció és az intercepció szempontjából is lényeges szerepe van a levélfelület
nagyságának, és a levélfelület területegységre vonatkoztatott értékének is, amely fás vegetáció
esetében nemcsak egy adott éven belül változik, hanem az évek során, a fás növények sok évtizedes
élete során is.

!

#
5-2. ábra. Egy középkorú bükkös levélfelületének megoszlása magassági szintek szerint (Bognár,
Vig, 2004. nyomán)

!

A levélfelület meghatározása
Egy diplomamunka kapcsán a Soproni-hegységben kialakított „Hidegvíz-völgyi Erdészeti
Hidrológiai Kutatóhely” egyik 1220 m2 területű bükkös intercepciós kertjében is meghatározásra

került a levélfelület nagysága. A kert faállományának Kraft-féle szociológiai kategóriákba sorolását
követően, a Weise-szabály szerint kategóriánként kiválasztott „átlagtörzsek” levélzete képezte a
mintákat, amelyekkel a kategóriánkénti törzsszámot szorozva, s az egészet összegezve adódott a
kísérleti területre vonatkozó levélfelület nagysága. A 2002. év nyarán végrehajtott felmérés során,
az akkor 44 éves bükkös levélfelületi indexe 8,8 m2/m2-nek adódott.

!

Intercepció
Az intercepció értelmezése
Amikor csapadék (P) hull a faállománnyal borított területre, akkor annak csak kis része éri el
közvetlenül a talajt (Pal). Nagyobb része először a levelekre, gallyakra, ágakra, törzsekre tapad. Ez
az átmenetileg visszatartott víz ott részben azonnal párologni (E) kezd, részben lecsöpög (Pcs),
részben az ágakon és törzseken lefolyva (Pat) éri el a talajt, részben pedig egy ideig a
csapadékeseményt követően is nedvesíti (S) a növényi felületeket, s csak a csapadékhullás után
párolog el. Az intercepció (Esu) a csapadéknak az a része, amely a növényzet felületéről a
csapadékhullás alatt és azt követően elpárolog (E+S), azaz nem éri el a talajfelszínt. Az állományi
csapadék (Patot) a csapadéknak az a része, amely a lombkoronán áthullva (Pal), vagy a lombozatról
lecsepegve (Pcs), vagy a törzseken lefolyva (Pat) eléri a talajfelszínt. Az intercepció következtében
tehát a vegetációval borított területen a talaj felszínét elérő csapadék mennyisége kisebb, mint a
szabad területen.

#

5.3. ábra. A vegetáció csapadékmegosztása

!

A vegetáció csapadékmegosztásának matematikai megfogalmazása
A vegetáció csapadékmegosztó hatása képletbe foglalva:
#

!

ahol: P, a szabadtéri csapadék (mm)
Pal, a lombkoronák között áteső csapadékrész (mm)
Pcs, a lombkoronákról lecsepegő csapadékrész (mm)
Pat, a fatörzseken lefolyó csapadékrész (mm)
S, a lombkoronák benedvesítésére fordítódó csapadékrész, amely a
csapadékeseményt követően párolog el (mm)
E, a lombkoronákról elpárolgó csapadékrész
Patot, az állományi csapadék, azaz az avarszintet elérő csapadékrész (mm)
Esu, az intercepció, azaz a lombkoronáról a csapadékesemény alatt és azt követően
elpárolgó csapadékrész (mm)

Az állományi csapadék:
# Patot = Pal + Pcs + Pat
Az intercepció:

!

# E su = S + E

A csapadék, a benedvesedés és az intercepció
A csapadékeseményhez kötődő intercepció két részből tevődik össze, mégpedig a benedvesedésre
(S) fordítódó és a közben elpárolgó (E) részből. Ezek alakulását jól szemlélteti Leonard (1967)
immár klasszikusnak nevezhető ábrája. A csapadék-intercepció kapcsolat ilyen módon történő
ábrázolása egyrészt valamely csapadéknagysághoz tartozó intercepciót mutatja, másrészt egy
állandó csapadékintenzitást feltételezve, s ilyen módon az x-tengelynek idő értelmet adva
szemlélteti az intercepció csapadékeseményen belüli alakulását. Leonard ábráját ez utóbbi
megközelítésben is érdemes tanulmányozni.

!

#
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5-4. ábra. Az intercepció összetevői és időbelisége (Leonard,1967. nyomán).

!
KAPOCS az ábrához
A csapadékhullás kezdetekor a párolgás (1. jelű görbe), s így a levegő páratartalma erőteljesen
növekszik. Ez abból adódik, hogy a csapadékhullás kezdetekor a levegő még nem túlságosan
telített, s a vegetáció felületét elérő első cseppek szinte azonnal elpárolognak. Az ábrán jól kivehető,
hogy a csapadékhullás kezdetekor az erőteljes párolgás miatt a benedvesedés eleinte csak lassan
növekedhet (2. jelű görbe), hiszen a párolgás a nedves felületekről történik. A levegő telítődése,
azaz a telítődési hiány csökkenése hatására a párolgás üteme csökken, ezzel egy időben viszont a
benedvesedés üteme fokozódik. A vegetáció benedvesedése mindinkább megközelíti az adott
körülmények között lehetséges maximális benedvesedési kapacitást, a benedvesedés görbéje (2.
jelű) annál inkább ellaposodik, majd elérve a maximumot, az x-tengellyel párhuzamosan halad
tovább. A párolgás görbéje (1. jelű) ha enyhe mértékben is, de ekkor is emelkedik, mivel általában,
tehát átlagos körülmények között feltételezhető egy gyenge légmozgás és légcsere. Ezért a levegő
relatív páratartalma a lombkoronában csapadékhullás idején is általában 100 % alatt marad. További
érvnek lehet tekinteni a párolgás mellett azt a tény is, amely szerint a nagyobb csapadékok gyakran
szakaszosak és esőszüneteket is tartalmaznak, tehát további lehetőség van a párolgásra. Ez az oka
annak, hogy a benedvesedést és a párolgást összegező intercepciós görbe sem megy át vízszintesbe
(3. jelű), hanem ha kis mértékben is, de folytonosan emelkedik.

!

A Horton- és a Meriam-féle függvény
A csapadék és az intercepció közötti összefüggést Horton (1919) egy egyenessel közelítette,
amelyet a nagyobb csapadékok esetén tartott érvényesnek, a kisebb csapadékokra pedig azt
javasolta, hogy az intercepció megközelítőleg a csapadékkal legyen azonosnak véve (I=C).
Merriam (1960) az intercepció fizikai folyamatának és időbeli lefolyásának sokkal inkább
megfelelő telítődési függvényt javasolt. A Horton-féle egyenes a Merriam-féle függvény
aszimptotája.

!
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5-5. ábra. Horton és Merriam függvényeinek összefüggése egy fiatal lucfenyvesre felírva

!
Az intercepció függése a csapadékesemények nagyság szerinti eloszlásától
Az intercepció jelentős mértékben függ az adott időszak csapadékviszonyaitól, különösen a
csapadékesemények nagyság szerinti eloszlásától. Az intercepciós párolgásnak ugyanis előfeltétele
a vegetáció felületének benedvesedése, amelyhez egy, a körülményektől függően meghatározott
vízmennyiség szükséges, kis- és nagycsapadékok esetében egyaránt. Ebből adódóan a
benedvesedésre a kiscsapadékok nagyobb része fordítódik, a nagycsapadékoknak pedig viszonylag
kisebb része. Mivel azonban a csapadékesemények nagyság szerinti eloszlásában lényegesen több a
kiscsapadék, mint a nagy, ezért az intercepció mennyisége a kiscsapadékoktól jobban függ, mint a
nagycsapadékoktól. Az intercepció 40-60 %-a a 10 mm-nél kisebb csapadékokhoz rendelhető s
mindössze 10-20 %-a kötődik a nagycsapadékokhoz.

!

#

!

5-6. ábra. Intercepció (B és Lf) a csapadékesemények nagyság szerinti eloszlása szerint

A csapadék fatörzseken lefolyó része
A faállományra hulló csapadéknak egy része a fák törzsein folyik le. A törzsön egyrészt az a
csapadékrész folyik le, amely közvetlen a törzset éri, s azt közvetlen nedvesíti, másrészt a
lombkoronára hulló csapadéknak az a része, amelyet a kisebb-nagyobb ágak a törzs felé terelnek,
vezetnek. Az első rész mennyisége viszonylag kicsi, de minden fafajnál jelentkezik, a második rész
viszont az ágszerkezettől függően meglehetősen különböző lehet.
A különféle csapadékeseményekhez tartozó törzsi lefolyási értékek meglehetős szóródást mutatnak,
amelynek egyik oka, hogy a csapadék nem mindig függőlegesen esik, hanem a légáramlatoktól
függően gyakran, sőt általában van egy beesési szöge, s ennek megfelelően iránya. Emiatt a
lombkoronákat szinte minden csapadék másként nedvesíti. Ezért minden más körülmény
változatlansága esetén is a csapadékjelenségek más-más nedvesedést és törzsi lefolyást okoznak, s
ez is oka a törzsi lefolyási értékek szóródásának.

!
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5-7. ábra. Fiatal bükkös törzsi lefolyása a csapadék függvényében

#

!
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5-8. ábra. Fiatal lucos törzsi lefolyása a csapadék függvényében

A törzsi lefolyás matematikai kifejezése
A törzsi lefolyás nem telítődési, hanem a felület teljes vagy részleges benedvesedése után egyfajta
áramlási folyamat. Ezért a jelenséget egyszerű lineáris kapcsolattal célszerű leírni. Az adatokból
lineáris regresszióval számíthatók a legkisebb eltérést mutató egyenes paraméterei.
Fiatal bükkös állományra:
Pat ,bükk = 0,135 ∗ P − 0,196

#
Fiatal lucos állományra:
#

Pat ,luc = 0,048 ∗ P − 0,166

ahol: P, a szabadtéri csapadék (mm)

!

Pat, a fatörzseken lefolyó csapadékrész (mm)

A törzsi lefolyás mértékének függése az ágszerkezettől
Ha az ágak nem terelik a törzs felé a csapadék egy részét, akkor a törzsi lefolyás megindulása
sokkal esetlegesebb. Ekkor ugyanis lényegesen kisebb az a felfogó felület, amely a törzsi
lefolyásban szerepet játszik. Ellenkező esetben, amikor az ágak a törzs felé futnak, a törzsi lefolyás
„vízgyűjtő felülete” sokkal nagyobb, s ekkor a törzsi lefolyás bekövetkezése is határozott és
egyértelmű. A bükk például sokkal erőteljesebb törzsi lefolyást produkál, mint a lucfenyő. Azonos
korú bükk és luc állományt összehasonlítva egy 20-30 mm-es csapadékból a bükk állományban
több mint háromszor annyi folyik le a törzseken, mint a lucosban. Ez a vízmennyiség a törzsek töve
mellett akadálytalanul beszivároghat a talajba, azaz a faegyed mintegy „öntözi” önmagát.
1. táblázat. A csapadék megoszlása a vizsgált állományokban az 1993-97-es évek vegetációs
időszakaiban a Merriam-függvénnyel számítva.

Év/hó

Szabadtéri

Koronán áteső

Törzsön lefolyó

csapadék
(P)

csapadék (P
+P

csapadék
(P

mm db

Intercepció

!

Állományi
csapadék
(P

(E

mm

%

mm

%

mm

%

mm

%

FIATAL BÜKKÖS
1993

504.0 77

291.5

57.8

54.8

10.9

157.7

31.3

346.3

68.7

1994

494.5 70

294.0

59.4

55.2

11.2

145.3

29.4

349.2

70.6

1995

399.0 75

227.4

57.0

42.1

10.5

129.5

32.5

269.5

67.5

1996

732.0 78

460.7

62.9

85.6

11.7

185.7

25.4

546.3

74.6

1997

452.0 63

270.7

59.9

50.6

11.2

130.7

28.9

321.3

71.1

1993-97

516.3 73

308.8

59.8

57.7

11.2

149.8

29.0

366.5

71.0

FIATAL LUCOS
1993

504.0 77

272.8

54.1

14.5

2.9

216.7

43.0

287.3

57.0

1994

494.5 70

282.9

57.2

15.5

3.1

196.1

39.7

298.4

60.3

1995

399.0 75

215.8

54.1

11.5

2.9

171.7

43.0

227.3

57.0

1996

732.0 78

478.1

65.3

26.4

3.6

227.5

31.1

504.5

68.9

1997

452.0 63

268.5

59.4

14.5

3.2

169.0

37.4

283.0

62.6

1993-97

516.3 73

303.6

58.8

16.5

3.2

196.2

38.0

320.1

62.0

KÖZÉPKORÚ LUCOS
1993

504.0 77

281.3

55.8

10.4

2.1

212.3

42.1

291.7

57.9

1994

494.5 70

291.9

59.1

11.5

2.3

191.1

38.6

303.4

61.4

1995

399.0 75

223.2

55.9

8.7

2.2

167.1

41.9

231.9

58.1

1996

732.0 78

492.8

67.3

24.9

3.4

214.3

29.3

517.7

70.7

1997

452.0 63

277.2

61.3

12.4

2.8

162.4

35.9

289.6

64.1

1993-97

516.3 73

313.3

60.7

13.6

2.6

189.4

36.7

326.9

63.3

!

A csapadék intercepcióra fordítódó részaránya
Az erdővel borított területek vízháztartásának fontos eleme az intercepció. A Soproni-hegységben
található hidegvíz-völgyi kísérleti területen több éve folyó adatgyűjtések alapján mondható, hogy
vegetációs időszakban egy negyven éves bükkösre hulló csapadéknak 25-30 %-a fordítódik
intercepcióra, az ugyanilyen idős lucos esetében pedig 35-40 %-a. Ez azt jelenti, hogy vegetációs
időszakban a szabadtéri csapadéknak bükkösben csak mintegy 70-75 %-a, lucosban pedig csak
60-65 %-a éri el az avartakarót. Téli időszakban a lombhullató fafajok intercepciója valamivel
kisebb értékekkel jellemezhető.

!

Az intercepció mértékét befolyásoló körülmények
Az intercepció mértékét, arányát számos tényező együttese befolyásolja:
▪ A csapadékviszonyok, különösen a csapadékesemények nagyság szerinti eloszlása.
▪ A klimatikus viszonyok, azaz a hőmérséklet, a páratartalom, a légmozgás.
▪ A fafaj jellemzői, a habitus, a levélfelület nagysága, minősége.
▪ A faállomány jellemzői, az elegyarány, a kor, a szintezettség, a záródás.
A területi intercepció a faállomány főbb jellemzőinek módosulásának megfelelően állandó
változásban van, s ez a változás a vízháztartás összes többi elemére is kihat, s így jelentős
mértékben módosíthatja a vízgyűjtő terület hidrológiai viszonyait. Az erdészeti tevékenységek
közül az erőteljesebb gyérítések és a véghasználatok vannak legnagyobb hatással a területi
intercepció alakulására. Ezek a hatások azonban jelentősen mérsékelhetők, ha a beavatkozások
kisebb területekkel és gyakoribb visszatérésekkel történnek.

!

Avarintercepció
Az avarintercepció értelmezése
Az állományi csapadék koronáról lecsöpögő és azon keresztül hulló része az avartakaróra esik, míg
a törzsi lefolyás többnyire a fatörzs és a gyökerek mellett közvetlenül a talajba jut. Az avartakaró és
a vele szoros kapcsolatban lévő humusz a csapadék egy bizonyos hányadát visszatartja. Ez a rész,
amely az állományi csapadék és az effektív csapadék különbsége, az avarintercepció:
#
ahol: Efl,
Patot,
Peff,

E fl = Patot − Peff

az avarintercepció (mm)
állományi csapadék (a fák törzsén lefolyó és a fák lombozatán áthulló összes
csapadék) (mm)
a talaj avartakaró alatti felszínét elérő csapadék (mm)

Az avarintercepció gyakorlatilag az avar vízkészletének, azaz víztartalmának változásával vehető
azonosnak:
#

!

E fl = Δw

ahol: Δw, a csapadékesemény hatására bekövetkező vízkészlet-változás (mm)

Az avarintercepció mértékét befolyásoló körülménye

Az avarintercepció nagyságát befolyásolja az állományi csapadék mennyisége és térbeli eloszlása, a
meteorológiai viszonyok (hőmérséklet, páratartalom, légmozgás), a faállomány szerkezeti
jellemzői, a fafaj lombjának mennyisége és minősége, az avartakaró vastagsága és rétegzettsége, a
szervesanyag lebomlás gyorsasága, a kialakuló humusz mennyisége és kémiai minősége (Führer
1992).

!

Az avarintercepció főbb sajátosságai
Az avar vízvisszatartása több vonatkozásban is eltér, a lombkorona vízvisszatartásától:
• Az avar nemcsak a felületén, hanem a belsejében is tárol vizet.
• Az avar sokkal lassabban szárad, mint a lombkorona, s nem szárad ki teljesen, hanem marad
egy minimális víztartalma.
• Az egyes csapadékesemények más-más víztartalommal rendelkező avart nedvesítenek be, az
aktuális kiszáradási állapotnak megfelelően.
• Az avarnak is van egy maximális víztartalma, amely azonban csak akkor töltődik fel teljesen,
ha a csapadék megfelelő nagyságú. Kisebb csapadék csak részben tölti fel az avar víztartó
kapacitását.

!

• Az avarintercepció nemcsak a csapadékok nagyság szerinti eloszlásától, hanem a
csapadékesemények időbeli eloszlásától is függ.

#

!
!

5-9. ábra. Az avar víztartalmának változása (Zagyvainé, 2013. nyomán)

Az avarintercepció a vízháztartási hatása
Az erdőtalaj vízháztartását az avarréteg nagymértékben befolyásolja. A víz hatására az avar
megduzzad, s tömegénél nagyobb vízmennyiséget is képes időlegesen tárolni. A kiszáradás során,
az avar felső rétegét alkotó levelek felpenderednek, a kapilláris kapcsolatok megszakadnak, s így ez
a felső réteg árnyaló hatásával mérsékli az alsóbb rétegek kiszáradását. Az avarintercepcióra
fordítódó vízmennyiséget ezért nem kell, a talaj vízháztartása szempontjából veszteségnek tekinteni,
mert az erdő avartakarója tulajdonképpen nagymértékben csökkenti az alatta elhelyezkedő talaj
párolgását.

!
Az avarintercepció meghatározásának lehetőségei
Az avarintercepció meghatározásával kapcsolatos mérési módszerek különfélék:
• Liziméterrel történő meghatározás. A liziméter tulajdonképpen egy, a vizsgált anyaggal,
avarral (avarral borított talajjal, növényzettel borított talajjal) megtöltött mérőedény, amelyet
a talajszintbe helyeznek, hogy az a környezetnek megfelelő módon párologjon. Az
időközönkénti hagyományos manuális tömegmérés érdekében az edény lehet kiemelhető, de
a vizsgált anyaggal töltött edény tömegének változását beépített (aláépített) automatika is
érzékelheti és regisztrálhatja. Liziméteres vizsgálatkor mérik a csapadékot és többnyire az
edényen átszivárgó víz mennyiségét is.

!

• Avarmintákból történő meghatározás. Az alkalmanként más-más helyszínről, mintavevő
kerettel, azaz adott területnagyságról összegyűjtött avar víztartalma a nedves (a
mintavételezéskor mért) és a száraz (a szárítószekrényben való kiszárítás utáni) tömeg
különbségéből számítható. E metódus során érvényesül az avar területi változékonysága.
• Keretbe helyezett avarmintákból történő meghatározás. A módszer lényege, hogy az
állományban tíz darab 50∗50 cm-es (0,25 m2), drótvázból és szúnyoghálóból készült keret
kerül kihelyezésre, szintvonal- és lejtőirányban 5-5 db, amelyekbe a keretekkel azonos
nagyságú területről kiemelt, minél kevésbé bolygatott avar található. Az avarmintákat
tartalmazó keretek tömegmérése a helyszínen, heti vagy időszakonként napi
rendszerességgel történik. Az egymást követő mérések különbsége a vízvesztésre, illetve a
csapadékból származó vízbevételre (avarintercepcióra) utal. A mérési sorozat végén (tél
elején) az avarminták kiszárított állapotban való mérése adja a minta száraz tömegét.

#
5-10. ábra. Lucfenyő avarminták víztartalom értékei a száraztömeg függvényében (Zagyvainé et al,
2013.)

#
5-11. ábra: Bükk avarminták víztartalom értékei a száraztömeg függvényében (Zagyvainé et al,
2013.)

#
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5-12. ábra: Kocsánytalan tölgy avarminták víztartalom értékei a száraztömeg függvényében
(Zagyvainé et al, 2013.)

A lucfenyő, a bükk és a kocsánytalantölgy avarjának víztartó képessége
A hidegvíz-völgyi kutatóhelyen elvégzett, a lucfenyő, a bükk és a kocsánytalan tölgy avarmintáiból
történő meghatározás eredményeképpen megállapítható, hogy az avar egységnyi száraztömegére
vonatkoztatott maximális víztartó képesség vonatkozásában a három fafaj között nincs lényeges
különbség. Egy kilogramm avar 2,1–2,2 liter csapadékot képes tárolni. A három középkorú fafaj
avartömege azonban eltérő, így a területegységre vonatkoztatott vízvisszatartó képesség lucfenyő
esetében 4,1 liter/m2 (mm), bükk esetében 2,3 liter/m2, kocsánytalan tölgy esetében pedig 1,8 liter/
m2.

!

Az avarintercepció és a csapadékok nagyság szerinti és időbeli eloszlása
Az avarintercepció valamely időtartamra vonatkozó mennyissége és a csapadékhoz viszonyított
aránya, a lombkorona intercepciója és az avar víztartó képessége mellett, igen nagymértékben függ
a csapadék nagyság szerinti és időbeli eloszlásától. Az avar ugyanis hosszú ideig megtartja a vizet,

illetve annak egy részét, ezért az avarintercepció lehetőségét jelentősen befolyásolja az avartakaró
kiürülésének mértéke, s így közvetve a csapadékok időbeli eloszlása is. A hidegvíz-völgyi
kutatóhelyen gyűjtött adatok felhasználásával, a 2006-2008. évek vegetációs időszakainak
csapadékeloszlása alapján becsült avarintercepció, a középkorú bükkösben 4,9-7,5 %, a középkorú
kocsánytalan tölgyre vonatkozóan pedig 3,3-5,0 % között volt.

!

6. LEFOLYÁS

!

Az összegyülekezés és a lefolyás
A lefolyás jelentősége
A vízháztartási egyenleg kiadási oldalának eleme a lefolyás, amely a vizek felszíni és a felszín alatti
összegyülekezése révén valósul meg. A lefolyás a vízháztartás többi eleméhez viszonyítva többnyire
kisebb arányt képvisel, időlegesen azonban ez a helyzet gyökeresen megváltozhat. Ezért a lefolyás a
műszaki hidrológia egyik legfontosabb eleme, a csapadék-lefolyás kapcsolat pedig a hidrológia
egyik alapkérdése. Műszaki hidrológiai szempontból elsősorban a lefolyás szélsőségei az
érdekesebbek, de általános értelemben vett vízgazdálkodási szempontból, s ökológiai
vonatkozásban is, a lefolyási folyamat egésze képezi az érdeklődés és a vizsgálat tárgyát.

!

A felszíni és felszín alatti lefolyás dombvidéken
A lefolyás másként nyilvánul meg domb- és hegyvidéken, s másként síkvidéken. Síkvidékhez
képest a dombvidéken, az egyértelmű lejtési viszonyok miatt, a felszíni lefolyás nem korlátozott,
annak ellenére sem, hogy a felületek benedvesedése, a készleteződés, a beszivárgás természetesen
hatással van a lefolyás lehetőségére, s ezek jelentős mértékben mérséklik és késleltetik a felszíni
lefolyást. Dombvidéken, a szintkülönbségek miatt, a felszín alatti lefolyás lehetősége is kedvező, és
ugyanúgy, ahogy a felszíni lefolyásnál, alapvetően a gravitációs viszonyok hatására történik.
Dombvidéken a felszíni és a felszín alatti lefolyás is egy szabad összegyülekezési folyamat, amely a
vízgyűjtő geometriai adottságainak megfelelően játszódik le.

#

!

6-1. ábra. Az összegyülekezés folyamata dombvidéken és síkvidéken (Stelczer, 2000. nyomán)

A felszíni és felszín alatti lefolyás síkvidéken
Síkvidéken a felszíni lefolyás lehetősége korlátozott, részben a domborzat mérsékelt lejtési
viszonyai, részben pedig a mesterséges létesítmények, különösen a különféle rendeltetésű

földművek (utak, vasutak) és töltések (árvédelmi töltések), lefolyást akadályozó hatása miatt.
Síkvidéken is értelmezhető a felszíni vizek egyfajta összegyülekezése, de az tulajdonképpen a vizek
egyik mélyedésből a másikba való átfolyását jelenti, amelynek eredményeként tartós (tavak, lápok,
mocsarak) vagy időleges vízállások (belvizek) keletkeznek. Az ármentesített síkvidéki területeken a
vizek természetes (gravitációs) úton való befogadóba jutása általában nem lehetséges. Síkvidéken a
felszín alatti lefolyás sem egyértelmű, mivel a felszín alatti vízmozgás iránya, a körülményektől
függően igen változatos, sőt ugyanazon helyeken akár változó is. Ezért a felszín alatti vizek és a
befogadó vízfolyás kapcsolata is kétirányú, azaz nemcsak a felszín alatti vizek táplálhatják a
vízfolyást, hanem történhet fordítva is.

!

A vízgyűjtő karakterisztika
A vízgyűjtő karakterisztika értelmezése
A vízgyűjtő morfológiai-lefolyási viszonyait a vízgyűjtő karakterisztika mutatja meg. A vízgyűjtő
karakterisztika egy adott és rögzített felszíni vízmozgási sebesség feltételezésével az elemi
részterületek vízszállításba történő bekapcsolódásának időbeli folyamatát írja le.

!

A vízgyűjtő terület részterületekre tagolásának menete
A vízgyűjtő karakterisztika meghatározásához a vízgyűjtő területet a lefolyáshoz szükséges
időtartam szerint kell részterületekre osztani. Ez úgy történhet, hogy a vízgyűjtő területen nagyjából
egyenletes eloszlásban lefolyási vonalakat kell kijelölni, amely vonalakon meghatározandó a
lefolyáshoz szükséges idő (például a Chezy-képlet valamely változatával), amely alapján azután a
vonalakon bejelölhetők a választott Δt időközöknek megfelelő pontok. A vízgyűjtő kifolyási
szelvényére vonatkoztatva azonos időtartamot jelölő pontokat görbe vonalakkal összekötve
keletkeznek az egyidejű lefolyásvonalak. Ezek a vízgyűjtő területet részterületekre tagolják,
amelyek a kifolyási szelvényhez való közelségük sorrendjében kapcsolódnak be a lefolyási
folyamatba.

#

#

#

#

#

#
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6-2. ábra. Az egyidejű lefolyásvonalak meghatározásának folyamata (1.)

A vízgyűjtő karakterisztika meghatározása az egyidejű lefolyásvonalak módszerével
1. A vízgyűjtő lehatárolása a szintvonalas térképen.
2. A leghosszabb lefolyási út felkeresése a helyszínrajzon, majd annak hossz-szelvényének
elkészítése.
3. A terepadottságokat figyelembe vevő terepvonalak (esésvonalak) berajzolása a helyszínrajzon.
4. Terepvonalak felhordása a hossz-szelvényre az átlagos eséssel.
5. Lefolyási idő számítása a „fővonalon”, valamint a töréspontok és kiágazási pontok idejének
meghatározása.
6. Terepvonalak idejének számítása (esetleg táblázatosan).
7. Az egyidejű lefolyásvonalak idejének, vagyis az időközök megválasztása a maximális lefolyási
idő alapján, amely a szakaszok számának megválasztásával történhet:
τ1=τmax/10;

τ2=2τmax/10; ….

τ10=10τmax/10;

8. A τ1, τ2, … időkhöz tartozó pontok jelölése a hossz-szelvényen, a „fővonalon” és a
terepvonalakon egyaránt. A terepvonalakon a kiágazási pontok idejét kell kiegészíteni.
9. A τ1, τ2, … időkhöz tartozó hosszak számszerűsítése a hossz-szelvényen.
10. A hosszak jelölése a helyszínrajzon.
11. Az egyidejű pontok összekötése a helyszínrajzon, azaz az egyidejű lefolyásvonalak
megrajzolása.
12. Az egyidejű lefolyásvonalak közötti területek meghatározása.
13. A vízgyűjtő karakterisztika megszerkesztése.

!

A vízgyűjtő karakterisztika, mint a részterületek összegző görbéje
A lefolyásba történő bekapcsolódás területarányos ütemét szemlélteti a vízgyűjtő karakterisztika,
amely a tehát a lefolyás szempontjából elkülönített részterületek összegző görbéje.
A vízgyűjtő karakterisztika általában egy elnyújtott S-betűre emlékeztető formát ölt, de
természetesen a vízgyűjtő morfológiai sajátosságainak a függvénye. A vízgyűjtő karakterisztika
képe az origótól a részterületek teljes összegzését jelölő pontig tart.

!
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6-3. ábra. A vízgyűjtő karakterisztika és az árhullámkép (Kontur et al. 2003. nyomán)

A vízgyűjtő karakterisztika és az árhullámkép
Abban az esetben, ha a vízgyűjtőt egy egységnyi és állandó intenzitású csapadék, illetve annak
folyományaként egy egységnyi fajlagos esővízhozam éri, akkor a vízgyűjtőn a részterületeknek,
vagyis a vízgyűjtő karakterisztikának megfelelő időbeliséggel gyülekeznek össze a vizek. Először
az első, azután a második, majd a többi részterületről érkeznek meg a vizek, azaz a kifolyási
szelvényben mérhető vízhozam a részterületek összegződésének megfelelően növekszik. Mivel a
csapadék intenzitása, vagyis a fajlagos esővízhozam egységnyi, ezért a vízhozam időbeli változása
megegyezik a vízgyűjtő karakterisztika időbeli változásával. A vízhozam idősor a vízgyűjtő
karakterisztika terület (km2) dimenziójú ordinátáinak egységnyi fajlagos vízhozammal (m3/
sec∗km2) való szorzataként, vízhozam (m3/sec) dimenziójú értelmezést nyer. A vízhozam idősora az
un. árhullámkép.

!
Az árhullámkép alakját befolyásoló körülmények
A vízgyűjtő morfológiai sajátosságainak hatása
Az árhullámkép alakja több tényező együttes hatását tükrözi. Alapvetően függ a vízgyűjtő
karakterisztika alakjától, mert a felszíni lefolyás, amely az árhullámban levonuló vizek túlnyomó
részét jelenti, a vízgyűjtő karakterisztika időbeliségét tükrözi. Az árhullámkép alakját tehát
befolyásolják a vízgyűjtő morfológiai adottságai, vagyis a vízgyűjtő alakja, a vízgyűjtő hossza és
szélessége, s azok aránya, a völgyhálózat szerkezete, a lejtők hossza, meredeksége, stb.

!

A vízvisszatartó képesség hatása
Az árhullámkép alakját befolyásolja a vízgyűjtő terület vízvisszatartó képessége. A lombkorona- és
az avarintercepció, valamint az erdei talaj vízbefogadó és víztartó képessége jelentősen mérsékli a
felszíni lefolyás lehetőségét, s ezért az árhullámkép laposabb és elnyújtottabb, mint az ilyen
adottságokkal nem rendelkező vízgyűjtő esetében.

!

A csapadék időtartama azonos az összegyülekezési idővel
Abban az esetben, ha a csapadék időtartama azonos az összegyülekezési idővel (T=τ), akkor a teljes
összegyülekezés megtörténte pillanatában megszűnik a csapadék és elkezdődik a vízgyűjtő
kiürülése. A részterületek az összegyülekezéssel azonos sorrendben ürülnek ki, vagyis először a
legközelebbi, majd a kissé távolabbi, s utoljára a legtávolabbi részterületről érkezi le a víz a
kifolyási szelvényhez, azaz ekkor ürül ki a vízgyűjtő. Az összegyülekezés és a kiürülés időtartama
azonos.

!
!
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6-4. ábra. A csapadék időtartama és az összegyülekezési idő viszonya (Németh, 1954. nyomán)

A csapadék időtartama nagyobb, mint az összegyülekezési idő

Abban az esetben, ha a csapadék időtartama nagyobb, mint az összegyülekezési idő (T>τ), akkor a
teljes összegyülekezést követő T-τ időtartamban az egész vízgyűjtő részt vesz a lefolyásban, s
eltekintve a párolgás, készleteződés, beszivárgás okozta csökkenéstől, a vízhozam ebben az
időszakban állandó. Amikor azután a csapadék megszűnik, akkor kezdődik a kiürülési folyamat.
A valóságban, a felületek benedvesedése, a tározódás és a beszivárgás miatt a csapadéknak csak egy
része kerül lefolyásra. s ez a rész a vízgyűjtő telítődése, azaz a benedvesedési, a tárolási és a
beszivárgási kapacitás csökkenése miatt a csapadékesemény során nem állandó, hanem növekvő.
Ezért a T-τ időszakban sem állandó a vízhozam, hanem növekedő.

!

A csapadék időtartama kisebb, mint az összegyülekezési idő
Abban az esetben, ha a csapadék időtartama rövidebb, mint az összegyülekezési idő (T<τ), akkor
már a teljes összegyülekezés előtt, a csapadékesemény végétől megkezdődik a kiürülés, vagyis az
összegyülekezési és a kiürülési folyamat mintegy áthatja egymást. A kifolyási szelvényhez
legközelebbi részterületek már kiürülnek, amikor a legtávolabbi részterületekről megérkezik a víz.
A kifolyási szelvényben a τ-T időszakban az összegyülekező és a kiürülő mennyiségek különbsége
jelenik meg. Ha a kettő azonos, akkor ebben az időszakban a vízhozam nem változik. Ha nem
azonos, akkor a vízgyűjtő karaktrisztika alakjától függően, ebben az időszakban növekedhet vagy
csökkenhet a vízhozam. Az összegyülekezésnek megfelelő időponttól már csak a kiürülési folyamat
érvényesül. Ekkor tehát egy un. csonka árhullámkép alakul ki.

!

A csapadékesemények jellemzőinek hatása
Az árhullámkép alakja a csapadékesemény nagyságának és intenzitásának, valamint a térbeli és
időbeli jellemzőinek is függvénye:
•

A nagyobb és intenzívebb csapadékesemény nagyobb árhullámot okoz, mint a kisebb és
kevésbé intenzív.

•

Mivel a csapadékesemény eleje fordítódik a benedvesedésre, a tározásra és a beszivárgásra,
ezért amikor a csapadékesemény első fele intenzív, a második fele azonban már kevésbé,
akkor viszonylag alacsony árhullám keletkezik, amikor pedig a csapadékesemény első fele
mérsékelten intenzív, de a második fele intenzív, akkor viszonylag magasabb árhullám
keletkezik.

•

A zápor vagy zivatar jellegű csapadékesemény nem mindig érinti a teljes vízgyűjtőt. Amikor
a vízgyűjtőnek csak az alsó felét érinti a csapadékesemény, akkor az összegyülekezés
viszonylag gyors, az árhullám rövid, de magas. Amikor a csapadékesemény csak a vízgyűjtő
fölső, a kifolyási szelvénytők távolabbi felét éri, akkor az összegyülekező vizek
leérkezéséhez több időre van szükség, az árhullám időben elnyújtottabb lesz és viszonylag
alacsonyabb.

•

Nagyobb vízgyűjtő területek esetében előfordulhat, hogy csapadékzóna vonul át a
vízgyűjtőn. Amikor a csapadékzóna mozgásiránya egybeesik az összegyülekezés irányával,
azaz fentről a kifolyási szelvény felé halad, akkor egy erőteljes magas árhullám keletkezik.
Amikor a csapadékzóna az összegyülekezési ponttal ellentétes irányban halad, akkor a
részvízgyűjtőkön összegyülekező vizek nem adódnak össze, hanem időben eltolódva,
egymást követően érik el a vízgyűjtő kifolyási szelvényét. Ekkor egy hosszú, lapos
árhullámkép alakul ki, vagy egymást követő kis árhullámok sora.

!
A lefolyás három összetevője
A mederlefolyás értelmezése
A vízfolyás medrébe három úton-módon juthat a víz: a felszíni lefolyással, a felszín közeli
lefolyással és a felszín alatti lefolyással. Csapadékmentes időszakban, a mederben csak a felszín
alatti lefolyásból, a forrásokból és szivárgókból származó vizek vannak a mederben, amely
alapvízhozamnak nevezhető. A csapadékesemény során az alapvízhozam idősorára nintegy
„rárakódnak” az árhullámok, amelyek elsősorban a felszíni és részben a felszín közeli lefolyásból
erednek. A vízfolyás medrében tehát a három úton-módon összegyülekező vizek összege észlelhető
és mérhető.

!

#
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6-5. ábra. A mederlefolyás három összetevője (Baumgartner, Liebscher, 1990. nyomán)

A felszíni lefolyás
A közvetlen felszíni lefolyás a csapadéknak az a része, amely a terepfelszínen lefolyva kerül a
vízfolyásokba. Ennek a résznek a lefolyási ideje a legrövidebb.

!

A felszín közeli lefolyás
A felszín közeli lefolyás a talaj felső, viszonylag lazább rétegében folyik, illetve szivárog valamely
befogadó vízfolyás felé. Ennek mennyisége, a beszivárgástól függ, de kisebb, lefolyási ideje pedig
hosszabb, mint a közvetlen felszíni lefolyásé, ezért ahhoz képest késleltetve éri el a vízfolyást.
A felszín közeli lefolyásnak különösen erdőterületen van jelentősége, mert az erdőtalaj fölső, hosszú
időszakon át zavartalan, korhadékok és talajlakó állatok által fellazított rétege, az alatta lévő jóval
tömődöttebb, relatíve vízzáró alapkőzet fölött, különösen alkalmas a felszín közeli lefolyásra.

!
A felszín alatti lefolyás
A felszín alatti lefolyás a talajvízből táplálkozik, amely akkor is van, illetve lehet, amikor nincs
csapadékesemény, ezért az alapvízhozamnak is nevezhető. A talajvíz források és szivárgók
formájában történő felszínre bukkanásaként értelmezhető felszín alatti lefolyás nagy késleltetéssel
éri el a befogadót. A felszín alatti lefolyásnak is van egy csapadéktól függő, mérsékelt hullámzása,
mert a beszivárgás révén megnő az a felszín alatti vízkészlet, amelyből a források és szivárgók
táplálkoznak.

!

A mértékadó vízhozam
A mértékadó vízhozam, mint tervezési alapadat
Vízépítési műtárgy tervezésekor mindig felmerül a kérdés, hogy mekkora az előre meghatározható,
illetve feltételezhető valószínűséggel bekövetkező lehetséges legnagyobb vízhozam, amely
visszatartására, vagy éppen átbocsátására az adott műszaki létesítményt méretezni kell. Ez a
bizonyos vízhozam a mértékadó vízhozam, amelynek számszerű értéke a vízi létesítmények egyik
legfontosabb tervezési alapadata.

!

A mértékadó vízhozam meghatározásának lehetőségei
A mértékadó vízhozam minél megbízhatóbb meghatározását a hosszú távú meteorológiai és
hidrológiai megfigyelések segítik. Ma már több évtizedes adatsorok állnak rendelkezésre különféle
természeti körülmények között, a kisebb-nagyobb vízfolyások vízjárásáról, vízhozamainak
alakulásáról. A mérési eredmények felhasználásával a nagyobb térségekre, a nagyobb vízgyűjtőkre
tapasztalati eljárásokat dolgoztak ki. A vízügyi szempontból kevésbé fontos kisvízgyűjtőkkel
azonban más a helyzet. Azok ma sem bővelkednek a konkrétan azokon gyűjtött észlelési adatokban.
Kisvízgyűjtőkön a nagyobb területekről kisebbekre történő extrapolációk, valamint a részben
tapasztalati, részben spekulatív megfontolásokon alapuló un. szemiempírikus eljárások
alkalmazhatók. Ilyen értelemben szemiempírikus eljárásnak lehet tekinteni a mértékadó vízhozam
meghatározására szolgáló un. Racionális-módszert is, amely a kisebb vízgyűjtőkön, így az erdészeti
gyakorlatban is leginkább alkalmazható.

!

Mértékadó vízhozam meghatározása az un. Racionális-módszerrel
A Racionális-módszer értelmezése
Amikor egy területet i (mm/óra) intenzitású csapadékesemény ér, akkor óránként i liter csapadékvíz
érkezik 1 m2 felültre. Az időegység alatt lehulló csapadék ilyen módon területegységre
vonatkoztatott értéke az un. fajlagos esővízhozam, amelynek a jele q, s általában l/sec∗ha, vagy m3/
sec∗km2 mértékegységgel fejezhető ki. Az egész területet érő csapadék mennyisége a fajlagos érték
(q) és a terület (F) szorzataként adódik. A csapadéknak azonban csak egy részéből keletkezik
lefolyás, amelynek arányát a lefolyási tényező (α) fejezi ki. Mindezek alapján az i intenzitású
csapadékesemény hatására F területről történő lefolyás vízhozama az alábbiak szerint fejezhető ki:
#Q = α ∗ q ∗ F
ahol: Q, a mértékadó vízhozam (m3/sec)

F, a vízgyűjtő kiterjedése (km2)
q, a mértékadó fajlagos esővízhozam (m3/sec∗km2)
α, a lefolyási tényező (-)
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A Racionális-módszer elvi alapja
A csapadék időtartamának növekedésével a csapadék átlagos intenzitása folyamatosan csökken,
viszont az időtartam növekedésével a vízgyűjtő egyre távolabbi részeiről is érkezik a víz, azaz az
összegyülekezési folyamatnak megfelelően a vízgyűjtő egyre nagyobb része kapcsolódik be a
kifolyási szelvényben értelmezett vízhozamba. A teljes összegyülekezést követően a terület már
nem növekedik, a csapadék átlagos intenzitása viszont tovább csökken. Ha a lefolyási tényező
konstansnak tekinthető, akkor a három tényező szorzata a teljes összegyülekezéskor mutat
maximumot. Ennek kapcsán fogalmazható meg az un. Racionális-módszer elvi alapja, amely az
összegyülekezési idővel azonos időtartamú csapadékot tekinti mértékadónak.

#

!

6-7. ábra. A Racionális-módszer tényezőinek időbeli változása

A Racionális-módszer eredete
A Racionális-módszer arra a svájci és bajor kutatók által már a XIX. század végén megfogalmazott
alapvetésre épül, amely szerint:
"… az a csapadék idézi elő a legnagyobb árvizet (vízhozamot), aminek időtartama
megegyezik azzal az idővel, amelyik alatt az árhullám a csapadékterület legmagasabb
pontjától a megadott alsó pontig leér" ( Kenessey, 1928).
A mértékadó vízhozamot tehát az összegyülekezési idővel (t) azonos időtartamú csapadékesemény
(T) okozza, amikor:

!

T=t

A Racionálismódszer gyakorlati alkalmazása
A racionális módszer alkalmazásakor először le kell határolni a vízgyűjtő területet, majd meg kell
határozni a vízgyűjtő területre vonatkoztatható összegyülekezési időt (t). Ehhez az időtartamhoz a
csapadékadatok statisztikai feldolgozása révén, a bekövetkezés valószínűségét is figyelembe véve,

rendelhető egy mértékadó csapadékesemény, illetve annak intenzitása. A csapadékintenzitás
területre vonatkoztatásával kapható azután egy olyan esővízhozam (q), amelyet a teljes területre (A)
vonatkoztatva és a lefolyási tényezővel (# α ) módosítva (csökkentve), a mértékadó vízhozam
számértéke adódik. A Racionális-módszer formulája tehát a következő:

Q
# v% = qv% ∗ α ∗ F
ahol: Q
# v% , a v% előfordulási valószínűségű vízhozam (m3/sec)
# qv% , a v% előfordulási valószínűségű fajlagos esővízhozam (m3/sec∗km2)
# α , a lefolyási tényező (mm/mm = 1 º dimenzió nélkül)
# F , a vízgyűjtő kiterjedése (km2)
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A Racionális-módszer alkalmazásának elvi feltételei
A Racionális-módszer alkalmazásának elvi feltételei:
•

Az összegyülekezési idővel azonos időtartamú csapadék okoz mértékadó vízhozamot.

•

A csapadék intenzitása, s így a fajlagos esővízhozam is az időtartam növekedésével
folyamatosan csökken.

•

A lefolyási tényező állandó, s nem változik a csapadék időtartama és előfordulási
valószínűsége szerint.

•

A mértékadó vízhozam előfordulási valószínűsége megegyezik az azt kiváltó mérték-adó
csapadék előfordulási valószínűségével.

A Racionális-módszer formulája logikai alapon és leegyszerűsítve fejezi ki a lefolyás folyamatának
lényegét, de ennek ellenére, vagy éppen ezért, a gyakorlati alkalmazás terén lehetnek nehézségek. A
Racionális módszer változatait elsősorban az összegyülekezési idő és a lefolyási tényező
értelmezésének eltérései, valamint a meghatározási módok különbségei adják.

!

Az összegyülekezési idő és a fajlagos esővízhozam
Az összegyülekezési idő értelmezése
Összegyülekezési időnek az az időtartam nevezhető, amely alatt a vízgyűjtő lefolyási szempontból
legtávolabbi pontjáról is a vizsgált szelvényhez érkezik a víz.
Az összegyülekezési idő három részidő összegéből alakul ki: a mederben történő lefolyás idejéből
(tM), a terepen történő lefolyás idejéből (tT), valamint az un."holt" időből (tH). E két utóbbi
összetevőt, amelyek voltaképpen késleltetik a lefolyást, nagyobb vízgyűjtőknél gyakran
elhanyagolják, kisvízgyűjtőkben azonban fontos elemei a lefolyási folyamatnak.
t = tM + tT + tH
A mederben való lefolyás idejének számítása
A mederben való lefolyás idejének számítására az un. Salcher képlet alkalmazható, amely
tulajdonképpen a Chezy-formula egy gyakorlatias változata.
#

τM =

1
L
∗ 0,5
600 I

ahol: tM, a mederben való lefolyás ideje (perc)
L, a lefolyási hossz (m)
I, az átlagos hossz-esés (dimenzió nélkül)
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A terepen történő lefolyás idejének számítása
A terepen történő lefolyás idejének (tT) számítására nincsen önálló formula. Gyakorlati célra egy
tízszeres szorzó beiktatásával a mederben való lefolyás idejének számítására használt összefüggés
javasolható.
#

!

τT =

1
L
∗ 0,5
60 I

A „holt idő” figyelembe vétele
Az un. "holt" idő (tH) a csapadékhullás kezdetétől telik el a lefolyás kezdetéig. A "holt" idővel azért
kell kalkulálni, mivel a csapadékhullás kezdetekor nem indul el azonnal az a bizonyos „vízcsepp”
az összegyülekezési hely felé, mert az első cseppek a benedvesedésre fordítódnak, elpárolognak, az
avarban tározódnak, beszivárognak a talajba, elnyelődnek a talaj üregeiben. A „holt” időt csak
becsülni lehet, számszerű értéke 5-10 perces időtartamként vehető számításba.

!

Az összegyülekezési idő meghatározásának lépései
Az összegyülekezési idő meghatározásának menete a következő:

!
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•

Szintvonalas térképen lehatárolandó az adott szelvényhez tartozó vízgyűjtő terület és
meghatározandó annak kiterjedése.

•

Helyszínrajzon, a befogadó szelvénytől felfelé haladva kijelölhető a leghosszabb lefolyási
útvonal, majd elkészíthető annak hossz-szelvénye.

•

A leghosszabb lefolyási vonal hossz-szelvényén elkülöníthetők a közel azonos esésű
szakaszok és meghatározható a szakaszok átlagos esése és hossza.

•

Táblázatos formában elvégezhető a szakaszokra jellemző lefolyási idők számítása. A
legfelső szakasz tekinthető terepen való lefolyásnak, amelyre a tapasztalatok szerint
maximum 400 m hosszt lehet számításba venni.

•

A táblázat részidőinek összegezése révén a terepi és mederbeli lefolyás idejének összege
adódik.

•

Az így kalkulált időtartam végül kiegészíthető a "holt" idő (tH) becsült értékével.

A fajlagos esővízhozam

A t összegyülekezési idő ismeretében, az érvényben lévő csapadékfüggvényekkel, a segédábra vagy
a Montanari-féle formula alkalmazásával, meghatározható a v (%) előfordulási valószínűségű, T=t
időtartamú csapadék iv% (mm/óra) intenzitása.
A műszaki hidrológiai számítások során azonban a csapadékintenzitás (i) helyett általában a fajlagos
esővízhozamot (q) használják, amely a területegységre időegység alatt hulló csapadék mennyiségét
fejezi ki, s amelynek számértéke a csapadék intenzitásából származtatható. Az „x” mm/óra
intenzitású csapadékból 1 óra alatt ugyanis éppen „x” liter víz jut 1 m2 felületre, vagyis „x” liter/
óra∗m2, amely fajlagos, azaz területegységre vonatkoztatott esővízhozamnak nevezhető, és q-val
jelölendő.
A mértékadó esővízhozam négyzetméterre vonatkozó dimenzióját a gyakorlati számításokban való
jobb felhasználhatóság érdekében nagyobb területegységekre, általában hektár vagy
négyzetkilométer vonatkoztatási alapra szokás átalakítani:
2,7 * iv% (l/óra∗m2) ® qv% (l/sec∗ha)

!

0,27 * iv% (l/óra∗m2) ® qv% (m3/sec∗km2)

A lefolyási tényező
A lefolyási tényező értelmezése
A Racionális-módszer fontos eleme a lefolyási tényező (a), amely tulajdonképpen egy arányszám,
általában tizedes tört alakban kifejezve, s amely valamely vízgyűjtőről lefolyó vízmennyiség (L)
arányát fejezi ki a vízgyűjtőre hullott csapadékmennyiséghez (C) viszonyítva:
#

α=

L
C

ahol

#0 ≤ α ≤1

A lefolyási tényező térben is, időben is változik. Konkrét számítások során azonban gyakran mégis
konstansként szükséges figyelembe venni.
A legkisebb csapadék esetén nincs felszíni lefolyás, vagyis a lefolyási tényező nulla. Az 1,0 értéket
viszont a legnagyobb és leghosszabb csapadék esetén sem éri el, mivel sosem folyik le a teljes
csapadékmennyiség.
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A lefolyási tényező és a lefolyási arány
A lefolyási tényező nemcsak egyes csapadékeseményekkel kapcsolatban értelmezhető, hanem
bizonyos időszakok (hónap, vegetációs időszak, év) csapadékösszegéhez arányítva is, ezért ezeket
helyesebb havi, vagy vegetációs időszak, vagy évi lefolyás, illetve vízleadás arányának nevezni,
mivel a két dolog között lényeges különbségek vannak.
Állandó vagy időszakos források nélküli vízgyűjtő területen, ahol felszíni lefolyás csak akkor van,
amikor csapadék is van, az időszak átlagos lefolyási aránya számítható az időszak
csapadékeseményeihez rendelhető lefolyási tényezőknek a hozzájuk tartozó csapadékok
magasságaival súlyozott átlagaként. Ebben az esetben tehát az egyes csapadékeseményekhez
tartozó lefolyási tényezők és egy időszak átlagos lefolyási aránya között közvetlen összefüggés van.
Ha a vízgyűjtőn források, szivárgók vannak, ha a vízgyűjtőnek van talajvíz-kibocsátása, akkor a
lefolyási tényező nem ugyanazt jelenti, mint az előző esetben, mivel a terület vízleadása itt két

részből tevődik össze: a talajvíz-kibocsátásból és a közvetlen felszíni lefolyásból. Ez az összetettség
az egyes csapadékeseményekre és a vizsgált időszakra vonatkoztatottan is fennáll. Különösen
valamely időszakra vonatkozóan mutatkozhat különös eredmény, mivel az alfa értéke elérheti, sőt
meg is haladhatja az 1,0 értéket. Ekkor olyan adatok arányáról van szó, amelyek a lefolyási arány
szempontjából nem tartoznak össze. A havi átlagos lefolyási arány kalkulálásakor például gondolni
kell arra, hogy az adott hónap talajvíz-kibocsátását nemcsak az adott havi, hanem a megelőző
időszak csapadékviszonyai is befolyásolják. Így az a látszólagos, furcsa helyzet is előállhat, hogy a
lefolyási tényező nem értelmezhető, illetve végtelen nagyságú, ha például az adott időszakban volt
lefolyás, de nem volt csapadék. Mindezek miatt valamely időszakra vonatkozó csapadék-lefolyás
arányt nem helyes lefolyási tényezőnek nevezni.
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A lefolyási tényező változása a csapadékesemény alatt
Valamely C csapadékesemény alatt is változik az adott csapadékeseményhez rendelhető a lefolyási
tényező. Az elején nulla, majd fokozatosan növekedik és elvileg (de csak elvileg) a 100%-ot is
elérheti, amikor szintén csak elvileg, már nincs benedvesedés, párolgás, beszivárgás. A lefolyási
tényezőnek ez az időbeli változása és ennek összefüggése az összegyülekezéssel nem
elhanyagolható körülmény.
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A Kenessey-féle lefolyási tényező
Fentiekből is látszik, hogy a lefolyási tényezőt meglehetősen különböző módon és különféle
dolgokra lehet értelmezni. Magyarországon a gyakorlatban ma is elterjedten alkalmazzák a
Kenessey Béla által publikált lefolyási tényezőt, amelyet Lauterburg svájci kutató nyomán három
résztényező összegeként javasolt felírni (Kenessey 1930).
#α = α1 + α 2 + α 3
ahol: α1, a lejtési viszonyok résztényezője
α2, a talaj áteresztőképességének résztényezője
α3, a növényzet résztényezője
Kenessey hangsúlyozza, hogy a lefolyási tényezőre megadott számértékek az évi átlagosnak
felelnek meg:
"Ha tehát valamely zápor, vagy többnapos eső időtartamából akarunk a lefolyási tényező
értékére következtetni, megfontolás tárgyává kell tennünk, miként változtassuk a tényezőt az
időtartamhoz képest?".(Kenessey, 1930)
Erre tesz is megfontolásokat, amelyeket számpéldákkal is illusztrál, de csak viszonylag nagyobb,
500-6000 km2 kiterjedésű vízgyűjtőkre vonatkozóan. Kenessey Béla következetesen használja az
"évi átlagos lefolyási tényező" megfogalmazást, s mégis, – mindezek ellenére –, az alfákra adott
számértékeit ma is változatlan formában használja a tervezői gyakorlat a mértékadó vízhozamok
számítására. Egyszerűen azért, mert a lefolyási tényezőre a mai napig sincsenek jobb, megbízhatóbb
adatok.

!
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A Markó-féle lefolyási tényező

A csapadék és a felszíni lefolyás arányára Markó Iván is közöl egy adatsort (Kézdi, Markó, 1974),
ahol az alfa formája (három tényező összege) megegyezik a Kenessey által felírttal, az értékek
azonban kisebbek. Markó is évi átlagosnak nevezi lefolyási tényezőit, majd ezt követően
ugyanezekkel az értékekkel mégis mértékadó vízhozamot számít, egyszerűen azért, mivel nincs más
lehetőség.
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6-1. táblázat. A lefolyási tényezők számértékei (Kenessey, 1930. és Kézdi, Markó, 1974.)
Résztényezők
1.

2.

3.

Kenessey

Markó

igen erős lejtőnél, ha az oldalak hajlása >35%

0,22-0,26-0,30

0,10

közepes lejtőnél, ha az oldalak hajlása 11%-35%

0,12-0,16-0,20

0,06

szolid lejtőnél, ha az oldalak hajlása 3,5%-11%

0,06-0,08-0,10

0,04

síkvidéknél, ha az oldalak hajlása < 3,5%

0,01-0,03-0,05

0,01

igen vízzáró talajra

0,22-0,26-0,30

0,10

közepes áteresztő talajra

0,12-0,16-0,20

0,06

áteresztő talajra

0,06-0,08-0,10

0,03

igen áteresztő talajra

0,03-0,04-0,05

0,01

kopár sziklára

0,22-0,26-0,30

0,10

rétre és legelőre

0,17-0,21-0,25

0,08

feltört kulturtalajra és erdőre

0,07-0,11-0,15

0,05

zárt erdőre, laza hordalékra, köves, homokos
talajra

0,03-0,04-0,05

0,01

A lejtési viszonyok tényezője (a

Az áteresztőképesség tényezője (a

A növényzettel való borítottság tényezője (a

!
A lefolyási tényező számszerűségének bizonytalansága
A nagyobb térségekre és hosszabb időszakra vonatkoztatott lefolyási arányok viszonylag
megbízhatóan becsülhetők, mivel a befolyással bíró körülmények hatásai úgy időben, mint térben
kiegyenlítik egymást. Lényegesen több bizonytalansággal kell számolni azonban, ha a lefolyási
tényezőt kisvízgyűjtőre, vagy egyes csapadékeseményhez kötődően kell kalkulálni, mert ekkor az
egyes befolyásoló körülmények akár dominánsak is lehetnek, és szélsőséges helyzeteket
okozhatnak.
A lefolyási tényező kérdésköre ma sincs még megfelelően feltárva, ezért az ezzel kapcsolatos
adatokat tájékoztató jellegűeknek kell tekinteni. A lefolyási tényező számításba vett értékét mindig

csak a lefolyást befolyásoló körülmények figyelembevételével és gondos mérlegelés után szabad
felvenni. A mérlegelést előre megfogalmazott és összeállított szempontrendszer segíti.
A lefolyási tényező meghatározásában rejlő bizonytalanság olyan módon is oldható, ha annak
meghatározása vagy megválasztása nem egyetlen számértéket jelent, hanem inkább egy lehetséges
számérték tartományt.
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6-2. táblázat. Domborzati, földtani és növényzeti viszonyok hatása a lefolyásra
Lefolyás az átlagos értékhez képest

Környezeti viszonyok

növekszik

csökken

Ha a vízgyűjtő terület lejtői meredekek

enyhék

Ha a vízgyűjtő alakja

kerekded

hosszan elnyúló

Ha a vízgyűjtő tájékozása

északi

déli-délnyugati

Ha a felszín

sima

hullámos teknőkkel teli

sekély termőrétegű

mély termőrétegű

csupasz

benőtt

lejtő irányában művelt

szintvonal irányában
művelt

vízzáró

vizet áteresztő

csekély vízkapacitású

sok vizet vesz fel

gyér

dús

szárazságtűrő

vízigényes

sekély gyökérzetű

mély gyökérzetű

Ha a vízhálózat

sűrű

ritka

Ha a völgyfenék

szűk

széles

Ha a meder

nagy esésű

csekély esésű

mélyen beágyazott

gyakran kiöntő

jó karban van

elfajult, benőtt

mélyen van

magas

Ha a talajfelszín

Ha a növénytakaró

Ha a talajvízszint

!
A területi lefolyási tényező meghatározása
Amikor a terület lefolyási szempontból annyira heterogén, hogy egyetlen lefolyási értékkel nem
lehet jellemezni, akkor részterületenként határozandó meg a lefolyási arány, a teljes területre pedig
a részterületekkel súlyozott átlagos érték vonatkoztatható.

#

α=

∑α

i

∗ Fi

F

ahol: # α , az átlagos lefolyási tényező
αi, a részterületek lefolyási tényezői
Fi, a részterületek (km2)

!

F, a teljes terület (km2)

Mérési adatok felhasználása a lefolyási tényező meghatározásához
A csapadék-lefolyás összefüggések elemzése, s a lefolyási viszonyok pontosabb megismerése
érdekében minden olyan esetben, amikor arra lehetőség van, akár expedíciós jelleggel is, célszerű
terepi méréseket végezni. A lefolyási adatsor azonban összegezve tartalmazza a közvetlen felszíni, a
felszín közeli és a felszín alatti lefolyást, amelyek szétválasztása az un. árhullámkép szeparálással
történhet.
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A Koris-féle árvízszámítási módszer
A módszer alkalmazhatósági köre
Ez az árvízszámítási eljárás a hidrológiailag feltáratlan magyarországi hegy- és dombvidéki
kisvízgyűjtők (2 km2-től 6000 km2-ig) vízfolyásainak különböző előfordulási valószínűségű
árvízhozamainak meghatározására használható. Nem alkalmazható a segédlet a hegy- és
dombvidéki területeken belül található teljesen sík, vagy belvízi öblözet jellegű részterületekre, kis
esésű mesterséges csatornákra, vagy belvízcsatornákra. A segédlettel közvetlenül meghatározható a
p=1, 3, 5, 10, és 20%-os előfordulási valószínűségű, azaz az átlagosan 100, 33, 20, 10 és 5 évente
egyszer előforduló árvízhozam. A p=1 %-nál kisebb valószínűségű árvízhozam nem határozható
meg ezzel a módszerrel, a p=20 %-nál nagyobb valószínűség esetében azonban elvileg van
lehetőség. Az 1% és a 20 % közötti tartományban a lineáris interpolálás lehetséges.
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A lefolyási szempontból elkülönített régiók
A segédlet a magyarországi hegy- és dombvidéki területeket hat régióra osztja:
1. Észak-magyarországi régió,
2. Budapest-környéki régió,
3. Észak-dunántúli régió,
4. Közép-dunántúli régió,
5. Dél-dunántúli régió,
6. Nyugat-magyarországi régió.
A régiók térképes ábrázolása révén állapítható meg a vizsgált vízfolyás (vízgyűjtő) elhelyezkedése,
s ez alapján választhatjuk meg az alkalmazott lefolyási függvényt.
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Régiónkénti grafikus segédletek a fajlagos árvízhozam meghatározására

A régió kiválasztása után grafikus segédletről határozható meg a p=5%-os előfordulási
valószínűségű, q5% (m3/sec∗km2) fajlagos árvízhozam. Grafikus segédlet régiónként áll
rendelkezésre. Átlagos körülmények esetén a terület és a fajlagos árvízhozam függvénykapcsolatát
szemléltető vonal használható. Heves lefolyási viszonyok esetén a szürke árnyalattal szemléltetett
felső, nyugodt (kiegyenlített) vízjárás esetén az alsó sávtartomány használható. A felső és alsó
sávtartományon belül a hidrológiai viszonyok mérlegelésével kell értékeket felvenni. Indokolt
esetben felvehető a sávtartományon kívüli érték is.

!

Segédlet a hidrológiai analógia megítéléséhez
A lefolyási viszonyok elemzéséhez a vízgyűjtők geográfiai és fedettségi adatai, valamint egyéb, a
lefolyás jellegét befolyásoló paraméterek szükségesek. Általános iránymutatást egy táblázatos
segédlet ad. A segédlet alkalmazásával megítélhető a hidrológiai analógia (hidrológiai hasonlóság)
fennállása, vagy az attól való eltérés iránya és mértéke. A hidrológiai analógia a vizsgált vízgyűjtő
és a felhasznált bázisvízgyűjtők között értelmezhető. Ha ugyanis a vizsgált vízgyűjtő paraméterei a
segédlet készítéséhez felhasznált vízgyűjtők hasonló paramétereinek határértékei közé esnek, akkor
a hidrológiai analógia meglévőnek tekinthető, azaz a segédlet értelemszerűen alkalmazható. A
segédlet tulajdonképpen akkor is alkalmazható, ha a vizsgált vízgyűjtő paraméterei nem esnek a
határértékek közé, de ekkor a lefolyási viszonyokat több oldalról kell elemezni. Az összevetés
alapján tehát eldönthető, hogy a vizsgált vízgyűjtőn a lefolyási viszonyok hevesek, átlagosak, vagy
nyugodtak, kiegyenlítettek. A lefolyási viszonyok meghatározásában a helyszíni bejárásnak is igen
nagy szerepe lehet.
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6-3. táblázat. A domborzati, földtani és növényzeti viszonyok hatása a lefolyásra (Koris, 2002.
nyomán)
Környezeti viszonyok

A lefolyás az átlagos értékhez képest
növekszik

csökken

!

!

Ha a felszín

sima,
a lejtők irányában művelt,
sekély termőrétegű,
csupasz

hullámos, teknőkkel teli,
rétegvonal irányában művelt,
mélyen megművelt,
benőtt

Ha a felszíni takaróréteg

vízzáró,
csekély vízkapacitású

vizet áteresztő,
sok vizet vesz fel

Ha a növénytakaró

gyér,
szárazságtűrő,
sekély gyökérzetű

dús,
vízigényes,
mély gyökérzetű

Ha a vízhálózat

sűrű

ritka

Ha a völgyfenék

szűk

széles

Ha a vízgyűjtő terület
lejtői
alakja
tájékozása

meredek
kerekded
északi

enyhe
hosszan elnyúló
déli-délnyugati

Ha a meder

nagy esésű,
mélyen beágyazott,
jó karban van

csekély esésú,
gyakran kiöntő,
elfajult, benőtt

Ha a talajvízszint

mélyen van

magasan van
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A Koris-féle árvízszámítási módszer matematikai megfogalmazása
A q5% és az F (km2) vízgyűjtő terület ismeretében a p% előfordulási valószínűségű árvízhozam, a Qp
% számítható:
Qp% = ai∗q5%∗F
ahol: Qp%, a p% előfordulási valószínűségű vízhozam (m3/sec)
q5%, az 5% előfordulási valószínűségű fajlagos vízhozam (m3/sec)
F, a vízgyűjtő terület nagysága (km2)
ai, valószínűségi átszámítási tényező, egy dimenzió nélküli szorzó, amely a nem 5%os és az 5%-os valószínűségű árvízi hozamok arányát fejezi ki
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6-4. táblázat. A Koris-féle eljáráshoz tartozó valószínűségi szorzók (Koris, 2002. nyomán)
Valószínűségi szorzó
ap

a1

a3
1,7

a10
1,2

a20
0,8

0,6
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A csapadék és a lefolyás kapcsolata erdei patakon
Az alapvízhozam éves változása
Állandó vízfolyásnak tekinthető erdei patak alapvízhozamának van egy jellegzetes éves menete, a
talajvízszint változásának éves menetéhez hasonlóan. Április-május hónapokban mutatkoznak a
legnagyobb alapvízhozamok és augusztus-szeptember-október hónapokban a legkisebbek, az
aktuális csapadékviszonyoktól is függően. Az alapvízhozam a csapadékesemények során is
megemelkedik, de csak időlegesen.

#
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6-6. ábra. Erdei vízfolyás alapvízhozamának és árhullámainak idősora

A csapadék és a vízhozam közvetlen kapcsolata
Nagyfelbontású (két perces gyakoriságú) vízhozam idősorral igazolható, hogy az erdőterület igen
nagy vízvisszatartó képessége ellenére, az erdei vízfolyás érzékenyen reagál a
csapadékviszonyokra. Nemcsak a nagyobb, hanem a kisebb csapadékok is megváltoztatják a patak
vízhozamát, kis mértékben és rövid ideig, mivel vannak olyan területrészek, amelyekről a
csapadékvíz közvetlenül a mederbe juthat. Vizuálisan ezek a kis változások észre sem vehetők.
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A vízhozam gyors és jelentős változása
A nagyobb csapadékok az alapvízhozam sokszorosának megfelelő, akár annak százszorosát is
meghaló mértékű vízhozam növekedést okozhatnak, de ezek időtartama is viszonylag rövid,
gyakran egy napon belüli, vagy legfeljebb egy-két napos. Erdei kisvízfolyások néhány
négyzetkilométeres vízgyűjtő területein az összegyülekezés gyorsan játszódik le.

!

A felszíni és a felszín alatti lefolyás aránya
Az erdei patakokban éves viszonylatban, a felszíni összegyülekezésből származó vizek aránya
mindössze 10-12%, az árhullámok igen nagy tetőző hozama ellenére, de a rövid időtartamuk miatt.
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Az alapvízhozam időbeli változásai erdei patakon
Az alapvízhozam napi ritmusa
Amikor megfelelő gyakoriságú (legalább óránkénti adatokból álló) adatsor szemlélteti az erdei
patak vízhozamának időbeli változásait, akkor észrevehető, hogy a vízhozam akkor is változik,
amikor nincs csapadékesemény. Az alapvízhozam egyrészt folyamatosan csökken, mert a vízgyűjtő

felszín alatti vízkészlete folyamatosan csökken, másrészt egy sajátos napi ritmust, napi hullámzást
mutat.

#

!
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6-8. ábra. Az erdei patak vízhozamának változásai csapadékos és csapadékmentes időszakban

Az alapvízhozam téli változata
Az alapvízhozamnak van egy téli és egy nyári változata. Az alapvízhozam téli változata nem egész
télen, hanem csak akkor észlelhető, amikor fagypont körül alakul a hőmérséklet, amikor éjjel és
hajnalban a fagypont alá megy, napközben pedig a fagypont fölé emelkedik. Ebben az időszakban
az alapvízhozam, vagyis a talajvízkibocsátás minimális értékei reggel 6-7 óra között érzékelhetők, a
maximális értékek pedig délután 15-17 óra között.

!

#
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6-9. ábra. Az alapvízhozam napi ritmusának téli változata

Az alapvízhozam nyári változata
Az alapvízhozam nyári változata tavasztól őszig észlelhető, gyakorlatilag a vegetációs időszak
kezdetétől a végéig, mivel e napi ritmus okozója a patak-menti vegetáció. A nyári ritmusban a
szélső helyzetek a télinek éppen a fordítottjai. Nyáron a reggeli és kora délelőtti órákban észlelhetők
a maximális értékek, s délután a minimális vízhozamok. Ez a napi ritmus tavasszal mérsékelten
kezdődik, majd egyre erőteljesebbé válik, s az őszi időszakban ismét mérsékelté válik, mivel
alapvetően a patak-menti vegetáció vízfelvételének napi ritmusával van kapcsolatban.

#
6-10. ábra. Az alapvízhozam napi ritmusának nyári változata

#

!

6-11. ábra. Erőteljes napi ritmus a nyári időszakban

#
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6-12. ábra. Erőteljes napi ritmus a nyári időszakban

Az erdő vízvisszatartó képessége és hatása a lefolyásra
Az erdő vízvisszatartó képessége
Az erdővel borított térségben a felszíni lefolyás mérsékeltebb, mint más vegetációval borított, vagy
vegetáció nélküli területen. A mérséklés alapvetően a tartós és ideiglenes vízvisszatartás
következménye, amely utóbbi hatás a lefolyás késleltetésében nyilvánul meg. Jelentős
vízvisszatartó képessége van a lombkoronának (intercepció) és az avartakarónak (avarintercepció),
valamint az évtizedek, sőt esetleg évszázadok óta zavartalan, igen nagy vízbefogadó képességű,
laza erdei talajnak. A talajba jutott víz egy része késleltetve, felszín közeli lefolyásként válik a
lefolyás részévé, ahogy a felszín alatti lefolyás is.
Az erdő vízvisszatartó képessége igen jelentős, de nem korlátlan, amelyet konkrét számszerű
példákkal is lehet igazolni.

!
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1. példa a csapadék és a lefolyás arányára
Egy 63 ha kiterjedésű vízgyűjtő területre (Farkas-árok) hullott 29,5 mm-es csapadék összesen
18585 m3 csapadékvizet jelent. A csapadékesemény hatására keletkezett és bemért árhullám idősora
alapján meghatározott víztérfogat 179 m3-nek adódott. A lefolyás és a csapadék aránya, azaz a
lefolyási arány:
#

α =

L
179
=
= 0,0096 ≈ 0,01
C 18585

Az erdővel borított vízgyűjtő a 29,5 mm-es csapadék 99%-át visszatartotta. Ennek ellenére a patak
vízhozama a csapadékesemény előtti 70 l/perc-ről, bárcsak nagyon rövid időre, de 6300 l/perc-re,
tehát csaknem a százszorosára növekedett. Ez a vízhozam akkor is problémát jelent, ha csak nagyon
rövid időtartamig áll fenn.

#
6-13. ábra. Egy 29,5 mm-es csapadék által keltett árhullám egy 63 ha-os vízgyűjtő területen

#
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6-14. ábra. Hat nap alatt lehullott 85 mm csapadék által keltett árhullámok sora

2. példa a csapadék és a lefolyás arányára
Egy 63 ha kiterjedésű vízgyűjtő területre (Farkas-árok) hat nap alatt 85,0 mm csapadék hullott, 2,5től 23 mm-es napi mennyiségekkel, öt önálló kis árhullámot keltve. A hat nap alatt összesen 53550
m3 csapadékvíz érte a területet. A csapadékesemények hatására keletkezett és bemért árhullámok
víztérfogata összesen 648 m3 volt. A lefolyás és a csapadék aránya, azaz a lefolyási arány:
#

α =

L
648
=
= 0,012 ≈ 0,01
C 53550

Ebben az esetben is megállapítható, hogy az erdővel borított vízgyűjtő a hat nap alatt leesett 85,0
mm csapadéknak a 99%-át visszatartotta. A vízgyűjtő telítődése miatt, a lefolyási arány az időszak
végén lényegesen magasabb volt, mint az időszak elején.
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3. példa a csapadék és a lefolyás arányára
A változó intenzitással, kis csapadékszünetekkel, de egy tömbben lehullott 68,5 mm-es
csapadékesemény hatására jelentős árhullám keletkezett. A 95 ha-os részvízgyűjtőn és a 600 ha-os
nagyobb vízgyűjtőn hasonló alakú árhullám keletkezett. A hatszor nagyobb vízgyűjtőn az árhullám
ordinátái azonban tízszeres különbséget mutattak.
A lefolyás és a csapadék aránya a 95 ha-os vízgyűjtőn a következő volt:
#

α =

L 2572
=
= 0,04
C 64600

A lefolyás és a csapadék aránya a 600 ha-os vízgyűjtőn a következő volt:
#
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α =

L 34580
=
= 0,08
C 408000

#

!

6-15. ábra. Egy 68,5 mm-es csapadékesemény által keltett árhullám, egy 95 és egy 600 ha-os
vízgyűjtő területen

Általánosítható megállapítások
Megállapítható:
•

Az egy alkalommal lehulló csapadék növekedésével a lefolyás aránya a lineárist meghaladó
mértékben nő.

•

A vízgyűjtő terület növekedésével a lefolyási arány a területnövekedést meghaladó
mértékben nő.

•

!

Az erdővel borított terület vízvisszatartó képessége igen jelentős, de nem korlátlan. A
nagycsapadékok hatására az erdőterületeken is árvízi helyzetek alakulnak ki.

7. BESZIVÁRGÁS ÉS SZIVÁRGÁS
A beszivárgás
A beszivárgás és a vízháztartás más elemeinek kapcsolata
A beszivárgás és a talaj legfelső rétegében kialakuló szivárgás közvetlen hatással van a vízháztartás
más elemeire. Ha a beszivárgás intenzitása nagy, akkor csökken a lefolyás lehetősége és a párolgás
is csak a nedves talajfelszínről történik. Ha a beszivárgás lehetősége kisebb, akkor felszíni
vízállások keletkezhetnek, amelyből nagyobb lehet a párolgás aránya és felszíni lefolyás is
kialakulhat. A beszivárgás természetesen hatással van a talaj és a kőzetek vízkészleteire, a felszín
alatti vizekre, amely hatás a felszín közelében közvetlenebb, a mélyebb rétegekben közvetettebb. A
beszivárgás és a felszín alatti vizek kapcsolatát a víztartó réteg szerkezeti jellemzői, üledékes vagy
szilárd, szemcsés, kötött, vagy karsztosodó jellege is befolyásolja.
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A beszivárgás folyamata
A beszivárgás folyamata speciális helyet foglal el a szivárgási jelenségek között. Jellemzője, hogy
függőleges irányú és általában a kezdeti háromfázisú szivárgás elég rövid idő alatt kétfázisúvá
válik.
A beszivárgásnak három szakasza különböztethető meg:
1. Felületi beázás, a talajfelszín benedvesedése, a víz összegyülekezése a felszíni
egyenlőtlenségekben.
2. Gravitációs beszivárgás a nagy pórusok, repedések, a gyökér- és állatjáratok feltöltődését
jelenti.
3. A gravitációs beszivárgással egy időben, és időben kissé eltolódva történik a kapilláris
beszivárgás a kisebb járatokba, amely az előzőnél lényegesen lassabb folyamat.
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4. Beszivárgás a réteg teljes telítődése esetén, amikor a beszivárgás minimumra csökken, lassan
megállapodik és gyakorlatilag egy állandó értéket vesz fel.

A beszivárgási szakaszok jellemzői
A beszivárgás első fázisára fordítódó csapadék mennyisége szántóföldön, vagy növényzet nélküli
kopár területen 2-8 mm lehet. Jelentősen nagyobb ez az érték az avarral borított erdőtalajon. Az
avar kitűnő vízvezető és víztartó, tömegének többszörösét is képes eső vagy hólé formájában
időlegesen megtartani. Az erdőtalajon ezért a beszivárgás első fázisa az átlagosnál hosszabb ideig
tarthat, s a felfogott vízmennyiség a faállomány jellemzőitől (fafaj, kor, szerkezet, stb.) függően
5-30 mm lehet.
A hazai csapadékviszonyok alapján megállapítható, hogy a legnagyobb csapadékok még a legjobb
vízvezető képességű homokokon is eredményezhetnek felületi vizeket és elfolyást. Az első fázisban
a felszínen összegyülekező csapadékvíz ezután a második fázisban néhány mm-es, esetleg cm-es
nyomás alatt préseli be a vizet a talajba.
A beszivárgás második fázisában a gravitációs csatornákon a víz folyamatosan szivárog a mélybe,
állandó sebességgel, s ebből a gravitációs vízből indul meg az oldalirányú kapilláris beszivárgás. A
kőzetek vízvezető képessége lényegében a durva pórusok aránya szerint alakul, a felületre kerülő
csapadék a gravitációs pórusokban mozog a talajvíz felé. A gravitációs járatokkal szomszédos,
közepes és finom pórusok a gravitációs vizet a feszültségmentes hézagtérből mindaddig felveszik,

elszívják, amíg vízzel nem telítődnek. A mélyebb rétegekbe így csak az ún. felesleges víz jut le. Ha
a kapilláris elszívás már telített minden kapilláris pórust, akkor megszűnik a további elszívás. A
beszivárgás a gravitációs hézagokon keresztül tovább tart, míg végül egy minimális állandó értéket
vesz fel, amely akár nulla közeli érték is lehet.
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A beszivárgás intenzitásának időbeli alakulása
A beszivárgás időbeliségét az intenzitás időbeli változásával szoktuk jellemezni. A beszivárgás
intenzitása az eső első perceiben a legnagyobb, és rövid ideig állandó, mert ekkor a talaj még
minden csapadékot elnyel. Az intenzitás ezt követően kezd csökkenni, amely csökkenés először
közel egyenletes, majd ahogy a talaj egyre inkább telítődik, úgy az intenzitás mérséklődése is egyre
inkább csökkenő mértékű, fokozatosan közelítve a teljes telítettség állapotában is esetlegesen
meglévő szivárgási intenzitást.

#
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7-1. ábra. A Horton-féle beszivárgási modell (Stelczer, 2000. nyomán)

A Horton-féle beszivárgási függvény
A beszivárgás időbeli alakulását fejezi ki a Horton-féle beszivárgási függvény:
−δ ∗t
# fi = fk + ( f0 − fk ) ∗ e

ahol: fi, a beszivárgás intenzitása az i-edik órában (mm/óra)
f0, a beszivárgás kezdeti intenzitása (mm/óra)
fk, a beszivárgás intenzitása a telített állapotban (mm/óra)
δ, a szivárgási közeget jellemző tényező

!

t, a beszivárgás kezdetétől eltelt idő (óra)

A beszivárgás, a csapadék és a lefolyás kapcsolata
A beszivárgás és a csapadék intenzitásának időbeli alakulása és egymáshoz való viszonya határozza
meg, hogy mikor és milyen mértékű felszíni lefolyás keletkezhet. Ha azonos koordináta
rendszerben ábrázolva a csapadékgörbe a beszivárgási görbe alatt halad, akkor minden leeső

csapadékot elnyel a talaj. Amikor a csapadékgörbe a beszivárgási görbe fölé kerül, akkor felszíni
lefolyás keletkezik.
Az azonos mennyiséget adó, de különböző intenzitású csapadék nem egyformán hasznosul a felszín
alatti vízkészlet szempontjából. A nagyobb intenzitású csapadékból kevesebb szivárog be, mert
lényegesen nagyobb felszíni lefolyás keletkezik, mint a kisebb intenzitású csapadék esetén.

!

#
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7-2. ábra. A csapadék és a beszivárgás időbeli kapcsolata (Juhász, 2002. nyomán)

#

!

7-3. ábra. Különféle karakterű csapadékok beszivárgási hányada (Juhász, 2002. nyomán)

A beszivárgás számszerűségének és időbeliségének meghatározása
A talajfelszínen keresztül beszivárgó víz mennyiségének meghatározása helyszíni méréssel vagy
elméleti úton felállított összefüggésekkel, számítással történhet.

!

Beszivárgás hasadozott kőzetbe
A beszivárgás és a források kapcsolata
A hasadozott kőzetbe történő beszivárgás fizikai folyamatának vizsgálatára nincs megfelelő
módszer. Ezért a megfigyelések csak a beszivárgási értékek meghatározására és azoknak a

meteorológiai és földtani viszonyokkal való kapcsolatára irányulnak. A beszivárgási százalékot a
mért csapadék hányadában adják meg, olyan vízháztartási vizsgálatok eredményeként, ahol a
beszivárgó csapadék természetes (vagy mesterséges) felszínre bukkanásokban (forrás) lát
napvilágot. Így a lejátszódó fizikai folyamatok vizsgálata nélkül is közvetlenül statisztikai
eredményekhez lehet jutni.

!

A beszivárgási tényező meghatározása
A karsztos területeken a beszivárgás meghatározása abból az alapgondolatból indul ki, hogy a
vizsgált karszterület vízgyűjtőjére egy egész év alatt hulló csapadék beszivárgó része a forrásokban
egy év alatt teljes egészében megjelenik. A vízgyűjtő terület forrásainak évi összes mennyisége a
következő összefüggéssel számítható:
# I = Q = α ∗ Pa ∗ A
ahol: I, az évi beszivárgás (m3/év),
Q, a források évi vízhozama (m3/év),
Pa, az évi csapadék (mm/év),
A, a vízgyűjtő terület (km2),
α, a vízgyűjtő terület felszínétől függő redukciós (beszivárgási) tényező.
A különböző térségekben folytatott beszivárgási vizsgálatok tapasztalati eredményei nagymértékben
eltérhetnek egymástól. Ezért az egyes számszerűsített összefüggéseket célszerű csak az adott
vizsgálati (vagy ahhoz nagyon hasonló adottságú) területen használni.

!

Kőzetek hézagtérfogata, hézagtényezője
A talaj fázisos szerkezete
A talajt a szilárd szemcsék és a szemcsék közötti pórusrendszer alkotja, amely utóbbit víz és/vagy
levegő tölti ki. Ennek megfelelően a talaj két- vagy háromfázisú.
A kőzetek vízbefogadó, víztartó és vízáteresztő képessége a pórusrendszer sajátosságaitól függ,
amely általában összefüggő rendszert alkot, amelynek járatai a keresztmetszetükhöz képest szinte
végtelen hosszúságúak, amelyek keresztmetszeti mérete alapvetően a szemcseméret függvénye.

!
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7-4. ábra. Talajhasáb fázisos összetétele (Kézdi, 1977. nyomán)

A hézagtérfogat
A szemcsés talajok (kőzetek) pórusainak mennyisége a hézagtérfogattal fejezhető ki. A
hézagtérfogat a hézagok térfogatának a teljes térfogathoz viszonyított aránya:

Vs ,tot − Vs

n=

Vs ,tot

# #

!

=

Vh
Vh + V s

ahol: n, a hézagtérfogat (m3/m3)
Vs;tot, a talajhasáb teljes térfogata (m3)
Vs, a szilárd szemcsék térfogata (m3)
Vh, a pórusok térfogata (m3)

A hézagtényező
A hézagtényező a szemcsés talajokban lévő hézagok térfogatának és a szilárd szemcsék
térfogatának az aránya:

e=
#

!

Vh
n
=
Vs 1 − n

ahol: e, a hézagtényező (m3/m3)
Vh, a pórusok térfogata (m3)
Vs, a szilárd szemcsék térfogata (m3)
n, a hézagtérfogat (m3/m3)

A három és a kétfázisú állapot
Az áramlási tér lényeges jellemzője, hogy a pórusok milyen mértékig vannak telítődve vízzel. A
talajba beszivárgott víz a talaj pórusait részben vagy egészben tölti ki. A telítetlen vagy háromfázisú
zónát szilárd szemcsék, víz és levegő, a telített vagy kétfázisú zónát szilárd szemcsék és víz alkotja.
A szivárgást jellemző együtthatók általában a kétfázisú közegre érvényesek (Stelczer, 2000).

!

A talajszemcsék és a víz kapcsolata
A felszín alatti vízre ható erők
A felszín alatti vizek megkülönböztethetők az elhelyezkedésük (a talajszemcsékben, a szemcsék
felületén, a szemcsék közötti pórusokban), valamint a vízre ható jellemző, domináló erőhatás
(adhézió, gravitáció, kapillaritás) figyelembe vételével.

!

7-1. táblázat. A talajszemcsék és a víz kapcsolata (Stelczer, 2000)
Raktározódás helye

Erőhatás

Megjelenési forma

Kőzetben

Kristályvíz

Kőzethez tapadva

Hidrátburok
Adhéziós

Higroszkópos víz
Hártyavíz (filmvíz)

Adhéziós

Pórusszegletvíz
Függővíz

Kőzet pórusaiban

Kapilláris
Gravitációs

Nyílt kapilláris víz
Zárt kapilláris víz
Szabad (gravitációs) víz
Gőz állapot

!
Kristályvíz
A kőzetben, az ásványok és kristályos vegyületek kristályrácsában szerkezetileg megkötött víz a
kristályvíz. A természetes vízkörzés vonatkozásában ez többnyire tartósan kivont vízkészletnek
tekinthető. Különleges körülmények hatására, például magas hőmérséklet, a lekötött kristályvíz
szabad vízzé alakulhat.

!

Gőz állapotú víz
A kőzetpórusok levegőjében a víz légnemű halmazállapotban van jelen. A pórustérben egyrészt
aktívan mozog a nagyobb abszolút gőznyomású helyekről a kisebb gőznyomású helyek felé,
másrészt passzívan a levegő áramlásával együtt. A körülmények megfelelő alakulásával
lecsapódhat, folyékony vízzé kondenzálódhat.

!

Adszorpciós víz
Az adhézió (molekuláris erők) hatására a víz a kőzet, azaz a talajszemcsék felületéhez tapad és
hidrátburkot alkot, mely két részből áll:
▪ A belső vízréteg az un higroszkópos víz, a talajszemcsékhez közvetlen és olyan erősen tapad,
hogy a növények gyökerei azt nem képesek elszívni, felvenni.
▪ A külső réteg a hártyavíz, vagy más szóhasználattal vízfilm, amely már gyengébben kötődik
a talajszemcsékhez. Ez a vízréteg a növények számára hozzáférhető. A hártyavíz a talajból
105 °C-on történő tartós szárítással elvonható.
A lazán kötött víz visszatartásában a molekuláris és ozmotikus erőkön kívül egyre nagyobb
szerephez jut a kapilláris erő. A gyengén kötött vizet ezért célszerű kettéosztani hártyavízre és
függővízre. Míg az első esetén a visszatartott víz főleg csak hártyavíz formájában van jelen, addig a
másik esetben zömét már a kapilláris pórusokban, illetve a pórusok sarkaiban visszatartott
vízoszlopocskák adják.

!
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7-5. ábra. A hidrátburok és a pórusszegletvíz (Németh, 1954. nyomán)

Pórusszegletvíz
A kőzet pórusainak találkozási pontjain található a pórusszegletvíz, mely a talajszemcséket
körülvevő hidrátburkok érintkezése révén alakul ki. Erre a vízformára a molekuláris és az
ozmotikus erőkön kívül a kapilláris erő is hat, s így képes a gravitációs erővel szemben a talaj
pórusaiban visszamaradni.

!

Kapilláris víz
A talajvíztükör fölött, a talaj kapillárisaiban a felületi feszültség hatására megemelkedő víz a
kapilláris víz. A kisebb kapillárisokban magasabb, a nagyobbakban alacsonyabb szintre emelkedik a
víz. Az un zárt kapilláris zónában, vagyis a legkisebb kapilláris emelőmagasság alatt, minden hézag
telítve van. A nyílt kapilláris zónában, a talajvízszinttől távolodva már csak az egyre kisebb
átmérőjű hézagok tartalmaznak kapilláris vizet.

!

Szabad víz (gravitációs víz)
A szabad víz a gravitációs hézagrendszerben elhelyezkedő víz, amely alapvetően a gravitációs erő
hatása alatt áll. Az egyéb hatóerők aránya jelentéktelen. A hézagtérfogatnak az a része, amelyet
gravitációs víz tölt ki, a szabad hézagtérfogat, vagy más szóval a feszültségmentes tér. A szabad
hézagtérfogat időben is változó érték, mert a víznek a szabad hézagtérfogatból való eltávozásához
idő kell. Laboratóriumi körülmények között az egy-öt nap alatt szabaddá váló hézagtérfogat
nevezhető szabad hézagtérfogatnak (Juhász, 2002).

!

A kőzet vízzáró, vízvezető és víztartó sajátossága
Az adhéziós vizek és a vízzáróság
A kőzet vízzáróságát egyrészt a pórus, illetve hasadékmentes tömörség okozhatja, másrészt a
kisméretű pórusokkal vagy mikro-repedésekkel rendelkező kőzet szemcséihez tapadó, s így
bizonyos mértékig kötött állapotban lévő víz is okozhatja. A vízre ható kötőerő a szemcsefelületnél
a legnagyobb, a felülettől távolodva csökken. A kötőerő csökkenése először nagyobb, majd egy
mérsékeltebb mértékű. A mikro-járatok átmérőjének és a kötőerők hatásgörbéinek egymáshoz való
viszonya szerint a kőzet lehet vízáteresztő, félig vízáteresztő és vízzáró (Juhász, 2002).

!

#
7-6. ábra. A pórusméret és a kötött víz hatása a vízzáróságra (Juhász, 2002. nyomán)
Vízáteresztő kőzet
A kötőerők hatásgörbéi nem érik el egymást, vagyis a kötött vízrétegek között szabad víz is van. Az
ilyen pórusban bármilyen kis nyomáskülönbség hatására megindul a szivárgás. Az ilyen kőzet jó
vízáteresztő.

!

Félig vízáteresztő kőzet
A kötőerők hatásgörbéi ugyan elérik egymást, de csak kis átfedéssel. Bár a pórusban csak kötött víz
van, de a pórus közepén a kötőerő csekély. Így viszonylag kis többletnyomás hatására megindulhat
a szivárgás. Az ilyen kőzet félig áteresztőnek, vagy félig vízzárónak nevezhető.

!

Vízzáró kőzet
A kötőerők hatásgörbéi a kis pórusméret miatt jelentős mértékben átfedik egymást. Az kis
pórusméretű kőzetben a víz mozgása csak igen nagy többletnyomás, vagyis igen nagy hidraulikus
esés hatására indul meg. Az ilyen kőzet vízzárónak tekinthető, de különleges körülmények között
csekély mértékben vízáteresztő lehet. Például a vízzárónak tekinthető agyagréteg is csak egy
meghatározott nyomásszintig vízzáró, az azt meghaladó víznyomás esetén minimális mértékben
(„izzadás” szerűen) vízáteresztővé válik.

!

A vízzáróság növelése tömörítéssel
Ha a plasztikus agyag adott pórusméret mellett még nem megfelelően vízzáró, akkor a pórusméret
csökkentésével, azaz tömörítéssel, vízzáróbbá tehető. Laza homok és kavics esetében a pórusméret
tömörítve sem csökkenthető, vagyis tömörítve sem tehetők vízzáróbbá.

!

A szilárd kőzetek vízraktározása
A szilárd, összeálló kőzetek (mállott, repedezett, töredezett vulkáni kőzetek, karsztosodásra
alkalmas üledékes kőzetek) hézagrendszerében lévő vízre is a gravitációs és a molekuláris erők
hatnak, de az utóbbi jelentősége elenyésző. A néhány tizedmillimétert meghaladó hézagokban a
kötött víz aránya már igen csekély a szabad vízhez képest. A szilárd kőzetekben a kapillaritás
szerepe is kicsi, amelynek az is oka, hogy a bennük kialakuló hézagocskák alakja különbözik a
szemcsés üledékek pórusainak alakjától. A pórusok keresztmetszete általában körhöz, vagy
háromszöghöz hasonló, a szilárd kőzetek mikro-hézagai pedig inkább hosszúkás alakúak, s ezért

bennük a kapilláris erő kisebb (Juhász, 2002). A repedések, járatok falain csupán néhány ezred
milliméter vastag vízréteget tartanak meg a molekuláris erők, s így a repedésekbe jutó víz túlnyomó
része akadálytalanul juthat a mélyebben elhelyezkedő, még nem feltöltődött hézagterekbe. Karsztos
térségekben, valamint a tektonikusan erősen igénybe vett eruptív kőzetekben jelentős felszín alatti
vízkészletek jöhetnek létre. A nagyobb üregeket és barlangokat is magukba foglaló karsztos
rendszereket járatokkal és víznyelőkkel gyakran a terepfelszínnel is közvetlen kapcsolatban vannak,
amelyeken keresztül a csapadékvíz közvetlenül juthat a felszín alá.

!

A szivárgás alaptörvénye (Darcy-törvény)
Szivárgás a talajban
A vízszintkülönbségnek kitett talajtestben szivárgás történik. Állandó vízszintkülönbség mellett az
A keresztmetszeti területű talajtesten Q vízhozam szivárog át. A vízhozam és a keresztmetszeti
terület hányadosaként a szivárgási sebesség adódik:
#

vs =

Q
A

ahol: vs, a szivárgási sebesség (m/sec)
Q, az átszivárgó vízhozam (m3/sec)
A, a keresztmetszeti terület (m2)
A vs szivárgási sebesség nem azonos a talajszemcsék között áramló víz tényleges sebességével,
annál jóval kisebb, mivel a meghatározásakor nem a tényleges áramlási keresztmetszetet, hanem a
talajtest keresztmetszetét veszi figyelembe. Ennek ellenére alkalmas a szivárgás gyakorlati célú
jellemzésére és számszerűsítésére.

!
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7-7. ábra. A szivárgási sebesség és a hidraulikus gradiens kapcsolata (Szepesházi, 1996. nyomán)

A lamináris és a turbulens szivárgás
A hidraulikus gradiens és a szivárgási sebesség kapcsolata egy vskr kritikus szivárgási sebességig
lineáris, és ebben a helyzetben lehet az áramlást laminárisnak tekinteni. A kritikust meghaladó
szivárgási sebesség esetén az áramlás fokozatosan turbulenssé válik, a veszteségek növekednek, s
ezért a hidraulikus gradiens további növekedése már nem lineáris, hanem csökkenő mértékű
sebességnövekedéssel jár. A durvább szemcséjű talajokon kisebb, a finomabb szemcséjűeknél
nagyobb gradiensig tart a lamináris áramlás. Az iszapos, agyagos talajoknál egy mikroszivárgási

szakasz is megkülönböztethető, amikor a gradiens még kicsi, akkor a szivárgási sebesség
fokozatosan növekszik (Szepesházi, 1996).
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A Darcy-féle összefüggés
Laboratóriumi kísérletek során, amikor különféle szemszerkezetű talajokat tettek ki különféle
gradiensű vízhatásnak, azt tapasztalták, hogy a talaj vízáteresztő képessége, vagyis a talajban
szivárgó víz sebessége, arányos az adott áramlási szakaszon (L) érvényesülő nyomásveszteséggel
(hv), vagyis a hidraulikus gradienssel (I), valamint a talajra jellemző tényezővel (k).
#

vs = k ∗

dh
= k∗I
dl

ahol: vs, a szivárgási sebesség (m/sec)
k, a talajra jellemző szivárgási tényező (m/sec)
I, a hidraulikus gradiens
Az összefüggés Darcy-féle törvény néven ismeretes, amellyel az egyenletesnek feltételezett,
laminális szivárgás jellemezhető. A kifejezetten empirikus módon meghatározott, a porózus
közegben történő áramlással kapcsolatosan ma is alapvető összefüggést Henry-Philibert-Gaspard
Darcy 1856-ban publikálta.

!
!
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7-2. táblázat. A szivárgási tényező tájékoztató jellegű számszerű értékei (Szepesházi, 1996)
Talaj

k (m/s)

Kavics

10

Homok

10

Homokliszt

10

Iszap

10

Agyag

< 10
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A szivárgást befolyásoló körülmények
A szivárgási tényező számos körülmény együttes hatásától függ:
• a szemátmérőtől és a szemeloszlástól,
• a szemcsék alakjától és elrendeződésétől,
• a hézagtérfogattól, illetve a hézagtényezőtől,
• az aktív keresztmetszettől,
• a pórusokban szivárgó folyadék viszkozitásától és sűrűségétől, amelyek a hőmérséklettől is
függnek,
• a pórusokban lévő oldatlan gáz mennyiségétől.

!

Rétegzett talaj áteresztőképessége
A rétegzett talajok és a szivárgás
A talajok gyakran több, különböző vastagságú és egymástól eltérő talajmechanikai sajátosságokkal
jellemezhető rétegből állnak, amelyeknek ezért a szivárogtató képessége is eltérő. A többrétegű
talajra vonatkoztatható mértékadó szivárogtató képesség a rétegek adataiból számítható.

!

#
7-8. ábra. Szivárgás rétegezett talajban (Kézdi, 1977. nyomán)
Horizontális szivárgás a rétegzett talajban
A rétegekkel párhuzamos (vízszintes) vízáramlás esetén a rétegvastagságokkal súlyozott átlagos
szivárgási tényező jellemzi a többrétegű talajban való vízmozgás lehetőségét:

!
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Vertikális szivárgás a rétegzett talajban
A rétegekre merőleges (függőleges) vízáramlás esetén a szivárgási tényező a következőképpen
számítható:
k II . =
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Ha valamely réteg áteresztőképessége a többihez képest viszonylag kicsi, akkor a nevezőben az fog
dominálni, s a többi tag tulajdonképpen elhanyagolható. Ez összhangban van azzal a gyakorlati
tapasztalattal, hogy a legkevésbé áteresztő réteg, még ha az nagyon vékony is, döntően kihat a
rétegzett rendszeren átfolyó víz mennyiségére (Kézdi, 1977).
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8. FELSZÍN ALATTI VIZEK
Felszín alatti áramlások
Lokális és regionális áramlások rendszere
A felszín alatti vizek áramlása szempontjából a legkisebb léptéket a helyi, vagy lokális áramlások
jelentik. Ezek összekapcsolódva egy átmeneti, középszintű rendszert alkotnak. Több középszintű,
egymással összefüggő rendszer esetében pedig regionális áramlási rendszerről van szó. Ilyen
regionális áramlási rendszer működik a magyar Alföld felszíne alatt.

#
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8-1. ábra. A különböző szintű áramlási rendszerek sematikus vázlata (Tóth, 1963. nyomán)

Utánpótlódási és feláramlási zónák
A jellemző beszivárgási helyek utánpótlódási területeknek nevezhetők. A felszín alatti vizek felszín
felé való törekvésének térségei a feláramlási zónák, vagy más szóhasználattal, a megcsapolási
helyek.

!

A felszín alatti vizek csoportosítási lehetőségei
A felszín alatti vizek különféle sajátosságaik szerint és különféle szempontok szerint
csoportosíthatók.

!

Porózus, hasadékos és karsztos víztartó kőzetek.
Porózus kőzetek: víz vagy szél által szállítva és lerakódva alkotnak változatos szemszerkezetű,
összetételű rétegeket, gyakran több száz méter vastagságban. A vízbefogadó, víztartó, vízvezető
sajátosságtól függően lehetnek áteresztők, vagy vízzárók.
Hasadékos kőzetek: a nem karsztos, elsősorban vulkanikus és metamorf kőzetek tartoznak ebbe a
csoportba, amelyek részben a tektonikai hatások, részben pedig a mállási folyamatok határára
kialakuló hasadékrendszerükben képesek a vizet tárolni.

A karsztos kőzetek hézagrendszerének kialakulását nemcsak a mechanikai hatások, hanem a kémiai
folyamatok is igen jelentős mértékben befolyásolják. A karsztos kőzetek mechanikai módon
kialakuló repedéseibe bejutó gyengén savas víz hatására járatok, sőt barlang méretű üregek hálózata
alakul ki.
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A felszín alatti vizekre ható passzív és aktív erőhatások
A felszín alatti vizek többféle erőhatásnak lehetnek kitéve, amelyek adott helyzetekben dominánssá,
jellemzővé válhatnak.
Passzív erőhatásoknak tekinthetők azok, amelyek a vizet helyben tartani igyekeznek. Ebbe a
csoportban tartoznak a molekuláris, a súrlódási és a tehetetlenségi erők.
Aktív erőhatásoknak lehet tekinteni azokat, amelyek a vizek elmozdulása irányában hatnak. Ide
sorolhatók az ozmotikus és kapilláris és a gravitációs hatások.
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Kötött és szabad vizek
A vízre ható erőhatások szerint a vizet lehet kötött és szabad víznek is nevezni.
A kőzettel szingenetikusan keletkezett vizek a szerkezeti és kristályvizek, amelyek kötöttségi
állapota tartós, amelyet csak különleges körülmények képesek feloldani.
A szemcsék felületéhez kötött víz lehet erősebben és gyengébben kötött állapotú, s ebbe a csoportba
sorolható a kapilláris víz is.
A szabad vagy más szóval gravitációs víz a felszín alatti pórusrendszert, valamint a hasadékok és
üregek hálózatát tölti ki. Ilyen víz a talajvíz, a rétegvíz, a hasadékvíz és a karsztvíz.
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A felszín alatti vizek hőmérséklete
A víz egyik igen fontos paramétere a hőmérséklet, amely a felszín alatti elhelyezkedésére is utalhat,
mivel a mélységek növekedésével a hőmérséklet is növekszik. A hőmérséklet befolyásolja a víz
felhasználhatóságát. A szakirodalomban különféle kategorizálási rendszerek találhatók, mint például
a más szerzők véleményét is figyelembe vevő Juhász-féle csoportosítás (Juhász 1976):
• 18 °C alatt
hideg víz
• 18 - 25 °C
langyos víz
• 25 - 37 °C
meleg víz
• 37 - 60 °C
kevésbé forró hévíz
• 60 - 90 °C
forró hévíz
• 90 °C felett igen forró hévíz
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A vizek minősége szerinti csoportosítás
A vízben mindig vannak oldott anyagok, több vagy kevesebb, az oldódásra rendelkezésre állt idő és
a körülmények függvényében. A vízben elvileg szinte minden anyag oldódhat, ami a Földön
megtalálható. Ezért a természetes vizek minősége igen sokféle, s ezért a minőség szerinti
csoportosítás tulajdonképpen nem a létező valamennyi víz csoportokba sorolását jelenti, hanem
inkább egyes vízminőségi csoportok kiemelést és megnevezését. Ilyen értelemben vízminőségi
csoportnak lehet tekinteni például az árvizek, vagy például a gyógyvizek csoportját.

Ásványvíz: hőmérséklettől függetlenül, 1000 mg/l-nél magasabb oldott szilárd alkotórészt, vagy
biológiailag aktív elemet, vagy 500 mg/l-nél több oldott gázt tartalmaz.
Gyógyvíz: olyan ásványvíz, melynek összetételénél vagy fizikai tulajdonságainál fogva bizonyított
gyógyhatása van.
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Gyakorlati (vízgazdálkodási szemléletű) csoportosítás
A gyakorlati osztályozás részben a tároló kőzet főtípusa szerint tesz különbséget, részben pedig a
felszíni hidrológiai folyamatokkal és jelenségekkel való kapcsolat közvetlensége vagy
közvetettsége alapján különít el típusokat. Ez a tipizálás a felszín alatti vizek felhasználhatósága,
azaz vízgazdálkodási szempontból is gyakorlatiasnak tekinthető:
• Partiszűrésű víz: a vízfolyások alatti és közvetlen melletti durva szemösszetételű rétegek
vize, amely nagyobb részt a vízfolyásból, kisebb részt a talajvízből nyeri az utánpótlást.
• Talajvíz: a felszín-közeli felső vízadó réteg vize, amelyekre a felszíni folyamatok viszonylag
közvetlenül hatnak. E hatás maximum 15-20 méter mélységig vehető figyelembe. Porózus és
hasadékos kőzetben egyaránt lehet talajvíz.
• Rétegvíz: a porózus kőzetekben, a vízzáró rétegek alatti és közötti víztartó rétegekben
található víz.
• Hasadékvíz: a nem karsztos (elsősorban vulkanikus és metamorf) kőzetek repedéseit és
hasadékait kitöltő víz.
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• Karsztvíz: a karsztos kőzetekben (mészkő, dolomit) kialakuló üregrendszert kitöltő víz.

Felszín alatti vizek a Dévai-féle víztér-tipológiában
Dévai György és munkatársainak rendszere (Dévai et al., 2001) a felszín alatti vizeket először a
természetes vízkörzéshez való viszony szerint különíti el vadózus, foszilis és juvenilis vizekre.
A vadózus vizek a földtörténeti régmúlttól kezdve, amióta lehetséges, részesei a globális
természetes vízkörzésnek. Az ilyen felszín alatti vizek a beszivárgás, a párolgás és a forrásosság
révén újulhatnak, pótlódhatnak, cserélődhetnek.
A juvenilis vizek olyan kötött állapotban volt vizek, amelyek korábban még nem vettek részt a
természetes vízkörzésben, de például vulkanikus jelenségek hatására felszabadulnak és felszínre
jutnak.
A foszilis vizek a hidrológiai körfolyamatban korábban már részt vettek, de nagy mélységekben
hosszú időszakra eltemetődtek, s így a felszíni folyamtokkal való kapcsolatuk gyakorlatilag
megszűnt. Az ilyen vizek csak a vízhasznosítási vagy egyéb célú fúrások révén juthatnak ismét a
felszínre.
A Dévai-féle rendszerben a vadózus vizek hasadékvizek, barlangi vizek és átitató vizek lehetnek.
A hasadékvizek a földkéreg üreg- és hézagrendszerét kitöltő vizek, amelyek lehetnek áramlók és
stagnálók. Ez a rendszerezés nem tesz különbséget karsztos és nem karsztos kőzetek között.
A barlangi vizek a földalatti üregeket és hézagrendszert csak részben töltik ki, részben pedig a
levegő tölti ki. Ezek a vizek tulajdonképpen földalatti nyílt felszínű vízfolyások és állóvizek.
Az átitató vizek az üledékek pórusrendszerét töltik ki, amelyek lehetnek áramlók és stagnálók. A
vízfolyáshoz való viszonyuk szerint lehetnek part-menti és part-távoli vizek.

A part-menti vizek elnevezésű típus megegyezik a gyakorlati osztályozási rendszerben
partiszűrésűnek nevezett típussal. A leglényegesebb sajátosságuk, hogy valamilyen felszíni vízhez
kötöttek.
A part-távoli vizek további kategorizálása tulajdonképpen egy vertikális elhatárolás, vagyis a
felszínhez legközelebbi réteg, a háromfázisú zóna vize a talajnedvesség, amely alatt, az első vízzáró
réteg fölötti kétfázisú zóna vize a talajvíz helyezkedik el. Az első és a további vízzáró rétegek alatt
és között a rétegvizek találhatók.
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A talajvíz
A talajvíz értelmezése és általános jellemzői
A talajvíz az első nagy kiterjedésű, hidrogeológiai értelemben vízzáró réteg fölött elhelyezkedő, a
hézagtérfogatot teljes mértékben kitöltő víztömeg, amely azonban nem zárja ki a talajvíztartó réteg
feletti vízzáró réteg helyi előfordulását sem. A talajvíz felszínén általában a mindenkori természetes
légnyomás mérhető. Fiziko-kémiai tulajdonságai, elhelyezkedése, mozgásának változása viszonylag
rövid időn belül követi a körülmények (időjárás, mesterséges beavatkozás, stb.) változásait.

#
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8-2. ábra. A talajvíz megjelenési formái

Nyílt (szabad) tükrű talajvíz
Amennyiben a talajvíztükör felett vízáteresztő kőzetek találhatók, a talajvíz tükrén a mindenkori
térszíni légnyomás uralkodik. A talajvíztükör fölött a kapilláris erők által felemelt vizet tartalmazó
kapilláris zóna alakul ki. A kapilláris zóna felett a víz hártyavíz és esetleg függő víz formájában
lehet jelen. Az utánpótlódástól függően ez a zóna is telítődhet.
Nyílt tükrűnek nevezhető a talajvíz abban az esetben is, amikor a vízvezető réteg felett ugyan
lokális vízzáró réteg van, de a talajvíztükör azt nem éri el, vagyis a vízvezető rétegnek csak egy
részét tölti ki a talajvíz.
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Zárt tükrű (nyomás alatti) talajvíz
Ha a talajvíz szintje a vízáteresztő rétegben a lokális vízzáró réteg alsó szintjénél magasabbra
emelkedik, akkor a talajvizet a vízzáró réteg mintegy „leszorítja”, mintegy „nyomás alatt tartja”.

Valójában persze nem a vízzáró réteg tartja nyomás alatt, hanem az ezt a szintet meghaladó talajvíz
hidrosztatikai nyomása. Ekkor, a lokális vízzáró réteg alsó szintjén a légnyomásnál nagyobb
nyomás van. A víztest felső határvonala és a nyomásvonal nem azonos, az utóbbi a vízzáró
fedőréteg alsó határvonala felett van, bizonyos terepalakulat esetén akár a terepszintet is
meghaladóan. Az ilyen nyomás alatti talajvízbe lemélyített megfigyelőkútban nem a talajvízszint
ingadozása, hanem a vízadó réteg felső szintjén beálló nyomásváltozás mérhető.
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A talajvízszintet befolyásoló körülmények
A talajvíz szintjét számos körülmény befolyásolhatja:
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A vízzáró réteg mélysége és domborzata.
A meteorológiai viszonyok.
A terepfelszín domborzati viszonyai.
A közeli tó vagy folyó vízszintje.
A vegetáció.
A vízgazdálkodási (vízelvezetés, öntözés, talajvíz kitermelése) tevékenység.

•
•
•
•
•
•
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8-3. ábra. A terepfelszín és a talajvízszint kapcsolata (Juhász 2002. nyomán)

#
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8-4. ábra. A vízzáró réteg és a talajvízszint kapcsolata (Juhász 2002. nyomán)

A talajvízjárás
A talajvízjárás értelmezése
A talajvíztükör szintjének hosszabb időszakra értelmezhető átlagos értéke körüli változásai, az
átlagtól való eltérés módja, mértéke, időbelisége nevezhető talajvízjárásnak. A változások lehetnek
szabályos periodikusak (évi, napi), és lehetnek az „időtengelyen” szabálytalannak látszók, amely

utóbbiak is tulajdonképpen szabályosak, a jellemző hatótényezőkkel (pl. a csapadékviszonyokkal,
vagy egy közeli folyó vízjárásával) való kapcsolat alapján.
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A talajvízjárás éves menete
A talajvíz szintjének éves változásában a hőmérséklet, s annak kapcsán a párolgás és a párologtatás
éves menete tükröződik. A növényi párologtatás mértéke és a párolgás lehetősége a nyári
hónapokban lényegesen nagyobb, mint a téliekben, ezért tavasztól-őszig a felszín-közeli vízkészlet,
s a talajvíz szintje csökken, ősztől-tavaszig pedig nő. A felszín-közeli talajrétegek vízkészletét
illetően tavasztól-őszig a kiürülés jellemző, ősztől-tavaszig pedig a feltöltődés. A legalacsonyabb
talajvízszintek október-november hónapokban alakulnak ki, a legmagasabbak pedig március-május
hónapokban.
A talajvízszint változásának jellegzetes éves menete a közepes havi vízszintek adatsorával
szemléltethető, amelynek lefutása gyakran szinte szabályos. A havi közepes vízszintek sokéves
átlagos adatsora egy olyan szinuszgörbével közelíthető, amelynek maximuma március-április
hónapokra esik, a minimuma pedig a szeptember-októberi időszakban van (Kovács, 1972). A
szélsőértékek időbelisége a talajvízszint mélységétől is függ, a mélység növekedésével kissé
későbbre tolódnak.

#
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8-5. ábra. A talajvízjárás sokévi átlagos menete (Kovács, 1972)

A talajvíz napi ritmusú változása a hőmérsékletváltozás hatására
A felszín-közeli talajvízszint napi változása részben a hőmérséklet napi változásának, részben pedig
a növényzet napi ritmusú párologtatásának következménye, amely utóbbit nemcsak a hőmérséklet,
hanem a fényviszonyok napi változása okozza.
A léghőmérséklet napi változása kihat a talaj fölső rétegének, s így a talajvíz feletti talajlevegő
hőmérsékletére is. A talajvíz feletti talajlevegő vízpára tartalma gyakorlatilag 100%, ezért ha a
hőmérséklet csökken, akkor a víz egy része kondenzálódik, emelkedik a talajvízszint, a hőmérséklet
növekedése viszont párolgásra ad lehetőséget, s így csökken a talajvízszint. A nyári időszakban a
talajvízszint eme fluktuációja akár cm nagyságrendű is lehet (Juhász, 2002).
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A talajvíz napi ritmusú változása a vegetáció hatására
A talajvízszint alakulására a vegetáció, különösen a fás vegetáció is jelentős hatást gyakorol, ha a
gyökérzóna kapcsolatban van a talajvíztükör fölötti kapilláris zónával. A növények életműködése,
így a vízfelvétele is kifejezetten napi ritmusú, azaz nappal igen erőteljes, éjjel viszont meglehetősen
mérsékelt. A gyökérzet által a kapilláris zónából felvett víz a talajvízből pótlódik, vagyis a
talajvízszint csökken. Éjjel a vegetáció vízfelvétele szünetel, vagy egészen minimális, így a
talajvízszint éjjel nem csökken, hanem az oldalirányú szivárgás hatására emelkedik. A teljes
visszatöltődés egyedül álló fák és keskeny erdősávok esetében lehetséges. Szélesebb vagy
kiterjedtebb fás növényzet alatt az éjszakánkénti visszatöltődés csak részleges, ezért a talajvízszint a
vegetációs időszakban folyamatosan csökken.
A talajvízszintnek a vegetáció hatására történő napi ingadozása lehetőséget ad az
evapotranszspiráció vízháztartási alapon való becslésére (Gribovszki et al. 2009).

!
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8-6. ábra. A talajvízjárás napi fluktuációja parlagterület és kocsánytalan tölgyes alatt (Móricz et al.
2012. nyomán)
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A talajvízszint napi ingadozásának nyári és téli típusa
A talajvízszint napi ritmusú ingadozásának két jellegzetes típusa különíthető el (Gribovszki et al.
2009):
• Nyári típus. A talajvízszint napi minimuma a legnagyobb transzspirációjú időszaktól kicsit
késleltetve, 16-17 óra körül mutatkozik, a vízállás napi maximális értéke pedig reggel 6-7 óra
körül. A transzspiráció miatti napi ingadozás nyáron a legnagyobb, s mértéke elérheti a 8-10
cm-t.
• Téli típus. Télen, amikor a hőmérséklet egész nap fagypont alatt marad, a talajvízszint
ingadozása zérus. Azokon a napokon azonban, amikor csak éjjel van fagypont alatt a
hőmérséklet, akkor a jellegzetes hajnali minimummal és a kora délutáni maximummal
jellemezhető a talajvízjárás. A téli típus indukálója tehát a fagypont körüli
hőmérsékletváltozás.

!
Az erdő és a talajvíz
Erdészeti talajvíz-megfigyelő hálózat
Az erdő vízellátásában a meglehetősen véletlenszerű tér- és időbeli eloszlású és mennyiségű
csapadék mellett a talajvíz kiegészítésként, de akár meghatározó vízforrásként is szolgálhat. A
talajvíz jelentőségét felismerve, Roth Gyula kezdeményezésére először 1911-ben Királyhalma
térségében, majd a húszas években Kaán Károly szorgalmazására az Alföld teljes területén erdészeti
talajvíz-megfigyelő hálózatot létesítettek.
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Ijjász Ervin máig érvényes megállapításai az erdő és a talajvíz vonatkozásában
Amikor Ijjász Ervin 1936-ban értékelte az erdészeti talajvíz-megfigyelő hálózat első tizenöt éves
adatsorait, egyebek mellett a következő, máig érvényes megállapításokat tette:
• A talajvíz gyakran olyan mélységben van, hogy azt a fatenyészet elérheti. „Ennek a
körülménynek az alföldi erdőgazdálkodásban végtelen nagy jelentősége van”.
• A talajvíz-viszonyok megfelelő értékelése, valamint a fatenyészet gyökérzónája és a
kapilláris zóna kapcsolati lehetőségének jobb jellemzése megköveteli a talajvízszintek
gyakoriságának és tartósságának megállapítását is.
Különösen ez utóbbi megállapítás érdemelne napjainkban is nagy figyelmet, mert bár az áprilisi
közepes talajvízszint, mint egyetlen számérték beépült az erdészeti hidrológiai kategorizálás
rendszerébe, de nyilvánvaló, hogy az erdő és a talajvíz kapcsolatát lényegesen valósabban és
árnyaltabban lenne érdemes ismerni, s figyelembe venni a szakmai döntéseknél.

!

A talajvíz mélységének figyelembe vétele az erdészeti hidrológiai kategorizálásban
Az erdészeti gyakorlatban, a termőhely hidrológiai viszonyainak elkülönítésére alkalmazott hét
kategória közül négy, a talajvíz jellemző áprilisi mélységét veszi figyelembe. A hidrológiai
kategóriák a következők:

!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Többletvízhatástól független (a csapadékon kívül más vízforrás nincs)
Változó vízellátású (hóolvadásból, esőből időszakos többletvizek lehetnek)
Szivárgó vizű (dombvidéken lejtők lábánál, patak-menti zónában)
Időszakos vízhatású (az áprilisi közepes talajvízszint 150-220 cm)
Állandó vízhatású (80-150 cm)
Felszínig nedves (50-80 cm)
Vízzel borított (50 cm-nél kevesebb)

#
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8-7. ábra. A különféle vegetációk hatása a talajvízre (Pankotai, Rácz, 1975. nyomán)

A rétegvíz
A rétegvíz értelmezése
Az első vízzáró réteg alatti, valamint a további vízzáró rétegek közötti szemcsés, üledékes
vízvezető-víztartó rétegekben található a rétegvíz. Zavartalan körülmények között a természetes
vízkörzésben nem, vagy csak igen kis mértékben vesz részt. A vízkitermelések révén azonban a
társadalmi vízkörzés fontos eleme, amelynek kapcsán, az utánpótlódás formájában a természetes
vízkörzésben való részvétele is élénkül.

!
!

Az artézi-víz
A nyomás alatti rétegvíz az un. artézi-víz. A rétegnyomás lehet pozitív illetve negatív, amennyiben a
víznyomás nyugalmi szintje a térszín fölé emelkedik, vagy alatta marad. Ennek megfelelően az
ilyen rétegekbe lemélyített kút pozitív vagy negatív artézi-kútnak nevezhető.

#
8-8. ábra. Pozitív és negatív artézi kutak

!

A rétegvíz vízgazdálkodási hasznosítása
Az első nagyobb mélységű kutakat az ezernyolcszázas évek második felében mélyítették le. A
huszadik század első felében azután egyre nagyobb számban létesültek rétegvíz-kutak. Számuk a
század közepére meghaladta a hatvan ezret.
A vízgazdálkodással kapcsolatos gondolkodásmód változását tükrözi, hogy ma már természetes
elvárás, hogy a rétegvízzel való tartamos gazdálkodás érdekében a rétegek elhelyezkedése és
vízkészlete mellett ismerni kell az utánpótlódás lehetőségét és mértékét is (Stelczer, 2000). Igen
elgondolkoztató, hogy a rétegvíz rendszeres és kiterjedt megfigyelése csak az 1960-as években
kezdődött, mintegy száz évvel a rétegvíz kitermelésének kezdetét követően.

!

Szempontok a rétegvízek osztályozásához
A rétegvizek több szempont alapján osztályozhatók
▪ Hőfok szerint lehetnek hideg és meleg vizek, sőt hévizek. A Kárpát-medence az átlagosnál
vékonyabb kéreg miatt termális energiában gazdag.
▪ Összetétel szerint lehet egyszerű víz, ásványvíz és gyógyvíz.
▪ A rétegvíz nyomásának a terepszinthez viszonyított helyzete alapján lehet negatív vagy
pozitív (artézi víz).

!

▪ A víz utánpótlódása szerint megkülönböztethetők utánpótlódással rendelkező, kismértékű,
valamint korlátozott utánpótlódással rendelkező rétegvizek.

A parti szűrésű víz
A parti szűrésű víz értelmezése
A parti szűrésű víz tulajdonképpen a vízfolyás-menti durva szemszerkezetű víztartó, vízvezető
rétegekben lévő talajvíz vagy rétegvíz (a mélységtől függően), amelyet ha kitermelnek, akkor az
utánpótlódás jellemzően a vízfolyásból történik. A part melletti víztermelő kút depressziós tölcsére
ugyan minden irányból a kút felé irányuló szivárgást indukál, de a legintenzívebb utánpótlódás a
vízfolyás felöl érvényesül. A parti szűrésű víz tehát részben talajvíz, részben rétegvíz, de nagyrészt

a felszíni vízből keletkezik, amely a mederfenéken beszivárog, majd átszűrődik a meder alatti és a
part-menti homokos-kavicsos rétegeken.

#
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8-9. ábra. A parti szűrésű víz értelmezése

A parti szűrésű víz, mint dinamikus vízkészlet
A parti szűrésű víz elnevezés tehát a közvetlen vízkiemelési tevékenységhez kötődően értelmezhető,
mert ha nincs vízkiemelés, akkor nincs ez a folyamatos és viszonylag intenzív beszivárgás, illetve
átszűrődés sem. A kitermelhető mennyiséget ezért nem a felszín alatti készlet pillanatnyi
mennyisége, hanem az utánpótlódás mértéke határozza meg. Ezért a parti szűrésű víz csak
dinamikus vízkészletként értelmezhető és számszerűsíthető.
A bizonyos mértékben szennyezett felszíni víz az átszűrődés, azaz a szivárgás során tisztul és
általában jobb minőségűvé válik. A tisztulási folyamat részben mechanikai, részben kémiai, részben
biológiai jellegű, s ezért hasonlít a szennyvíztisztítási folyamathoz (Léczfalvy, 2004).
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A vízfolyás vízállásának hatása a parti szűrésű vízre
A vízfolyás vízszintje hatással van a parti szűrésű vízkitermelő kút felé történő szivárgásra, a
szivárgás sebességére és hozamára. A Szentendrei-szigeten folytatott kísérletek szerint a parttól
50-200 m távolságban lévő kutak elérési ideje közepes vízállásnál tizenkét-tizennégy nap, a magas
vízállásnál pedig hat-nyolc nap. A kutak vízutánpótlódásában az elérési idő, – közvetve tehát a
vízfolyás vízállása –, befolyásolja a kitermelhető víz származás szerinti összetételét, azaz a Dunavíz részarányát, amely közepes vízállásnál mintegy 60%, magas vízállásnál pedig elérheti a 95%-ot
is (Kármán, 2013).
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A parti szűrésű víz jelentősége a vízellátásban
A Kárpát-medencében a legnagyobb parti szűrésű vízkészletek a Duna mentén találhatók. Ezen
kívül a Sajó és a Hernád, a Rába, a Mura és a Dráva mentén találhatók olyan szakaszok, ahol
jelentős mennyiségű parti szűrésű víz kiemelésére van lehetőség. A magyarországi települések
vízellátásában a parti szűrésű vízkészleteknek igen jelentős szerepe van.

!
!

A hasadékvíz

A hasadékvíz értelmezése
A nem karbonátos kőzetek, mint a vulkanikus és a metamorf kőzetek, repedéshálózatát kitöltő víz a
hasadékvíz.

!

A kőzetek hasadékrendszerének kialakulása
A szilárd kőzetek hasadékos hézagrendszere a kőzetek összerepedezése, összetöredezése során
alakul ki. A hasadékrendszer kezdeményei már a kőzetek keletkezésével, illetve felszínre
kerülésével egy időben kialakulnak, azaz a magmás kőzetek kihűlésekor már létrejön a mikrorepedések hálózata. Később a kéregmozgások repesztik tovább a kőzettömböket, a térszín
közelében pedig elsősorban a víz hatására folytatódik az aprózódás, a mállás. Ez utóbbi hatás
többnyire csak a kőzettest felső rétegére korlátozódik. A repedések egy része a terepfelszín felöl
zárt. A repedések, hasadékok térfogata viszonylag kicsi, csak a nagy szerkezeti vonalak
kiüregesedett részeinél lehet jelentősebb.
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A hasadékvíz, mint talajvíz
A hasadékos kőzetek felszín közeli, a mélyebb tömörebb rétegekhez képest lényegesen lazább
szerkezetű, s így nagyobb hézagtérfogatú rétegében tárolódó víz talajvíznek tekinthető. Mivel a
hasadékos kőzetek térségei domb- és hegyvidékek, ezért a talajvíz dinamikus egyensúlyát, vagyis a
jellemző szintjét, s annak változásait, a beszivárgáson és a párolgáson túlmenően a lejtő irányú
felszín alatti szivárgás alakítja. Az aránylag kis vastagságú aktív víztartó zóna miatt e kőzetek
víztározó képessége viszonylag kicsi.
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A hasadékvíz, mint rétegvíz
Amikor a nem karsztosodott kőzet fölső, erőteljesebben repedezett, töredezett, mállott, laza rétege
mélyebbre süllyedt és fiatalabb réteg települt rá, akkor az ilyen rétegben tárolódó víz rétegvíznek
tekinthető. Csekély vastagsága miatt nincs számottevő víztartó képessége.
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A hasadékvíz hasznosítási lehetősége
A hasadékos kőzetekben tárolódó vízkészlet jelentősebb lakossági, települési vízellátási igények
kielégítésére ugyan nem alkalmas, de helyi vonatkozásban kifejezetten értékesnek tekinthető, és
például egy-egy vadászház vízellátására, vagy egyszerűen csak turisztikai célú forrásfoglalással
hasznosítható.
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A karsztvíz
A karsztvíz értelmezése
A karszt azokat a sajátos morfológiai jelenségeket jelenti, amelyek a jól oldódó kőzetek (mészkő,
dolomit, gipsz, kősó) sajátosságai. A karsztosodás jelensége mechanikai és kémiai hatásokra jön
létre. A karsztos kőzetek hasadékaiban, üregrendszereiben található gravitációs víz a karsztvíz.
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A nyílt és a fedett karszt

Megkülönböztethető a nyílt és a fedett karszt. A nyílt karszt közvetlen a beszivárgó csapadékból
táplálkozik. A fedett karszt általában mélyebben helyezkedik el és a karsztosodott kőzetet vízzáró
réteg fedi. A fedett karszt vize akár nagyobb távolságról is származhat.

!

A sekély- és a mélykarszt
Megkülönböztethető a sekély- és a mélykarszt. Sekély karsztnak nevezhető, ahol a karsztvíz szint
az erózióbázis felett van. A kőzetben a vízszintes járatok uralkodnak, alakjuk, keresztmetszetük és
helyzetük szeszélyes. Általában kicsi a víztároló képessége. A csapadék rövid késleltetéssel jut a
sekélykarsztba. Az ilyen vízbázisból táplálkozó források hozama erősen csapadékfüggő. A
mélykarszt vízszintje az erózióbázis alatt van, tároló képessége nagyobb, járatai uralkodóan
függőlegesen alakulnak és mélyre hatolnak. A mélykarsztban a vízmozgás lassú és kisebb mértékű,
a tartózkodási idő nagy. A csapadék hatása a vízszintre erősen késleltetett.
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A karsztvíz-járás
A karsztos kőzetekben lévő nagyobb méretű hasadékok, járatok és üregek vízmozgása a közlekedő
edények törvényével jellemezhető. A karsztvíz-járás élénksége a karsztos kőzet minőségétől
(dolomit, mészkő), a karsztosodás mértékétől és a karsztvízszint mélységétől függ elsősorban. A
mélykarszt és a zárt tükrű karszt vízjárása kiegyenlítettebb, lassúbb, nagyobb periódusú és kisebb
amplitúdójú, mint a nyílt karszté. A felszín közeli nyílt karsztvíz szintje napi és évszakos ritmusban
is változik.
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A karsztvíz minősége
A karsztvíz általában kemény víz, uralkodóak benne a karbonátok. Jellegzetessége a vízkőlerakódási hajlam, a cseppkőképződés. A mélykarszt vizének minősége kiegyenlítettebb A
nyíltkarsztba igen gyorsan, különösebb szűrés nélkül jut le a víz, onnan pedig a forrásokhoz. Bár a
karsztvíz többnyire jó minőségű és általában nagy hozamú, de a felszínhez való közelsége esetén
szennyeződésre érzékeny, ezért védelme különösen fontos.

!

9. FORRÁSOK

!

Források keletkezése

!

A forrás fogalma
A felszín alatti vizek (talajvíz, rétegvíz, hasadékvíz, karsztvíz) többnyire természetes módon
történő, állandó, vagy időszakos jellegű felszínre bukkanása a forrás. Ha a felszínre bukkanás nem
túlságosan határozott, hanem inkább nedvesedés, vizesedés jellegű, akkor az ilyen hely szivárgónak
nevezhető.

!

A forrás fő elemei
A forrás fő elemei a felszínen értelmezhető vízgyűjtő terület (amely nem mindig azonos a
terepfelszínen értelmezhető topográfiai vízgyűjtő területtel), a felszín alatti tározótér, a vízszállító
szakasz és a forráskilépés helye vagy területe (Juhász, 2002). A vízgyűjtő terület szélén fakadó
forrás esetében nincs külön szállító szakasz.

!
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9-1. ábra. A forrás elemei (Juhász, 2002.)

Állandó és időszakos forrás
A működés időbeliségét tekintve a forrás lehet állandó és időszakos. Az utóbbi esetben, a felszín
alatti vízkészlet időnkénti kimerülése következtében rövidebb-hosszabb kiszáradásos időszakok is
előfordulnak. Az időszakosak közül álforrásnak tekinthető az a forrás, amelynek működése csak
hóolvadáskor és esőzéskor tapasztalható, amelynek nincs felszín alatti tározó tere. A felszín alatti
víz ilyen jellegű felszínre bukkanása az un. felszín közeli lefolyáshoz kötődik.

!

Az árvízforrás és a szakaszos forrás
Az a hóolvadáskor és nagyobb esőzésekkor megjelenő alkalmi vízelőbukkanás, amely kapcsolatban
van egy mélyebben elhelyezkedő, állandó forrással, s annak mintegy túlfolyójaként funkcionál, az
árvízforrás. Az árvízi jelenségek szabálytalanul szakaszosak, mivel az azt kiváltó nagycsapadékok

és jelentősebb hóolvadások is szabálytalanul szakaszosak. Amikor a működés időszakossága
rendszeres, szinte szabályos, akkor szakaszos forrásról van szó. Ilyen helyzet lehet például
karsztosodott járatrendszerekben, amikor a kilépési helyhez közeli vízszállító szakaszon szifont
képező járatrész rendszeresen feltöltődik, majd leürül.

!

Források tipizálása

!

A Léczfalvi-féle tipizálási szempontok
A források meglehetősen sokfélék, azaz a felszín alatti elrendeződésük és megjelenési módjuk
rendkívül nagy változatosságot mutat. Léczfalvi Sándor (1963) szerint a források
meghatározottsága három dologtól függ: attól, ami a forrásban mozog (víz, víz-gőz-gáz keveréke),
attól, amiben mozog (a víztartó-szállító közeg minősége) és attól, hogy milyen a kőzetek térbeli
elhelyezkedése.

!

A Juhász-féle tipizálási szempontok
Juhász József (2002) szerint a felszínre bukkanás, a vízszállító útvonal és a tápterület egymáshoz
viszonyított helyzete kínál jó rendszerezési alapot. Ilyen módon három nagy csoport alkotható: a
leszálló, az átbukó és a felszálló források csoportja. A csoportokon belül a vízvezető réteg minősége
és helyzete, a víz nyomásviszonyai, valamint a felhajtó erő szerint lehet további különbséget tenni.

!

A Léczfalvi- és a Juhász-féle tipizálás összevetése
Annak ellenére, hogy a források meghatározottságát tulajdonképpen mindketten azonos
körülményekhez kötötték, azokat azonban másként súlyozva és kombinálva, meglehetősen eltérő
rendszert állítottak fel. A fő forrástípusok azonban természetes megfeleltethetők egymásnak.
Kivételnek csupán a rétegforrás nevezhető, amelynek Léczfalvi rendszerében nincs
megfeleltethetője.

!
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9-2. Léczfalvi Sándor (1963) és Juhász József (2002) forrás-rendszereinek összevetése

Források tipizálása a Léczfalvi- és a Juhász-féle elvek együttes alkalmazásával
Elsődleges tipizálási szempontnak tekintve a felszín alatti vízféleséget, amelyből a forrás ered,
három csoportot lehet megkülönböztetni: a talajvízből eredő talajvízforrásokat, a rétegvízből eredő
rétegforrásokat, valamint a gravitációs hézagrendszert kitöltő hasadékvizekből és karsztvizekből
eredő gravitációs forrásokat.
A csoportokon belüli típusokat Léczfalvi Sándor és Juhász József rendszerének tipizálási
szempontjai alapján lehet megnevezni:
Talajvízforrás

Duzzasztott talajvízforrás
Depressziós talajvízforrás

Rétegforrás

Leszálló rétegforrás
Felszálló rétegforrás

Gravitációs forrás

Leszálló gravitációs forrás
Átbukó gravitációs forrás
Felszálló gravitációs forrás

A talajvízforrások víztartói, ahogy Léczfalvy (1963) meghatározta, finoman szemcsés üledékek
(homokoskavics, homok, lösz). A gravitációs erőn kívül a molekuláris és kapilláris erők is hatnak, s
lényeges szerepe van a párolgásnak, illetve a párolgás és a beszivárgás arányának, mivel felszín
közeli, azaz talajvizekről van szó.
A rétegforrások vize rétegvízből, azaz nagyobb mélységből, többnyire vízzáróréteg alatti szemcsés
üledékes víztartó rétegek vizéből ered.
A gravitációs-források víztartói, ahogy Léczfalvy (1963) meghatározta, repedéses vagy
nagyszemcséjű kőzetek, amelyek gravitációs hézagrendszerrel rendelkeznek, s így a víz mozgása
alapvetően a gravitációs erőtől függ, amely mellett a párolgásnak és a kapillaritásnak nincs
különösebb szerepe.

!

Forrástípusok jellemzése

!

Duzzasztott talajvízforrás
Vízszintes terep alatt és vízszintes vízzáró réteg felett a talajvíz tükör is közel vízszintesen
helyezkedne el, a beszivárgás és a párolgás egyensúlya szerint alakulva, a terepfelszíntől m0
mélységben. Domborzat esetén azonban a talajvíz tükör felszínnel párhuzamos helyzete nem
maradhat fenn, mert a talajvíz a magasabb térszínek felöl a mélyedések felé szivárog. Az oldal
irányú elszivárgás miatt a magasabb térszínek alatt csökken a talajvíz szintje, s csökken a párolgás
lehetősége is. A mélyedéseknél viszont az oda érkező többlet vizek megemelik a talajvíz szintjét, s
bár ezzel megnő a párolgás lehetősége, de a víztükör e többletpárolgással együtt is megközelítheti,
sőt elérheti a terepfelszínt. Ezeken a helyeken, ilyen módon duzzasztott talajvízforrás jön létre. Eme
duzzasztó hatás akár lankás domborzat esetén is érvényesül, keresztszelvényi és hossz-szelvényi
irányban egyaránt.

A duzzasztott talajvízforrásra jellemző, hogy a talajvíz nem egy pontban, hanem nagyobb területen,
vagy vonal mentén nagyobb hosszon, közelíti meg a terepfelszínt szivárgás-szerűen és okoz ott
elvizenyősödést.

!
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9-3. ábra. Duzzasztott talajvízforrás
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(Léczfalvi, 1963. nyomán)

9-4. ábra. Depressziós talajvízforrás
(Léczfalvi, 1963. nyomán)

Depressziós talajvízforrás
Tereptörésnél (depressziónál) a magasabb és az alacsonyabb térszín talajvize között kapcsolat
alakulhat ki, amelynek során a magasabb térszín felől talajvíz áramlik az alacsonyabb térszín felé.
Ennek következtében a tereptörés tövében megemelkedhet a talajvízszint, sőt a felszínt is elérheti,
azaz forrás formájában a felszínre bukkanhat, s így depressziós talajvízforrás jön létre. Ha a
talajvízszint nem éri el a talajfelszínt, csak megközelíti azt, akkor un. rejtett depressziós
talajvízforrásról van szó.
A Léczfalvi-féle rendszerben megnevezett un. tározós depressziós talajvízforrás tulajdonképpen a
depressziós talajvízforrásnak egy olyan változata, amelyhez viszonylag nagykiterjedésű
beszivárgási terület és jelentős felszín alatti víztároló tér tartozik. Az ilyen vízbázisból táplálkozó
forrás vízhozama jellemzően egyenletes, a szélsőségek ritkák, a teljes kimerülés szinte soha sem
fordulhat elő. Az ilyen forrás vízforgalma eusztatikusnak nevezhető.

!

Rétegforrások
A rétegforrás jellemzően vízzáró rétegek közötti, esetleg fölötti, de a terepfelszín alatt nagyobb
mélységben lévő víztartó rétegből fakad, ahol a víztartó réteg lehet üledékes, magmás vagy
metamorf eredetű (Vendl, 1964), tehát táplálkozhat rétegvízből, de hasadékvízből is. A felszínre
bukkanást alapvetően a gravitációs erő és a nyomásviszonyok befolyásolják, ezért Léczfalvy
rendszerében a rétegforrások a talajvízforrások és a gravitációs források csoportja között lennének
elhelyezhetők. A rétegforrás típusai a vízzáró és a víztartó rétegek minősége, a rétegsor szerkezete,
dőlése és a terepfelszínhez való viszonya szerint különíthetők el. Így a rétegforrások is lehetnek
leszálló és felszálló források. A vető mentén felemelkedő vízből táplálkozó forrást vetőforrásnak is
nevezik.

!
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9-5. ábra. Leszálló rétegforrás
(Juhász, 2002. nyomán)

9-6. ábra. Felszálló rétegforrás

#

(Juhász, 2002. nyomán)
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9-7. ábra. Felszálló (vető) rétegforrás

!

(Juhász, 2002. nyomán)

9-8. ábra. Leszálló gravitációs forrás
(Léczfalvi, 1963. nyomán)

Leszálló gravitációs forrás
A leszálló gravitációs forrás vize a gravitációs hézagtérrel, járatrendszerrel rendelkező víztartóban
alapvetően a gravitációs erő hatása alatt áramlik az alacsonyabb térszínek felé. Úgy tűnhet, hogy
ebben az esetben a felszín alá került víz viszonylag gyorsan mozoghat és gyorsan ismét felszínre
kerülhet, s a víztartó gyorsan kiürül. Ez részben így is van, de az ilyen víztartóban is számtalan
olyan elem (repedés, járat, szűkület, medence) van, amelyek a víz mozgását lassítják, néha
akadályozzák, így az ilyen víztartó rendszeren sem „rohan át” a víz.

!

Átbukó gravitációs forrás
Amikor a repedezett, vagy karsztosodott, gravitációs hézagrendszerrel rendelkező kőzettömegben
valamilyen vízzáró réteg egy felszín alatti medencét alkot, s amikor ez a medence vízzel túltöltődik,
akkor a perem legmélyebben lévő pontjánál a víz túlcsordul, s ha ez a hely a felszínen van, vagy
ahhoz nagyon közel, akkor átbukó gravitációs forrás jön létre.

!
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9-9. ábra. Átbukó gravitációs forrás
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9-10. ábra. Felszálló gravitációs forrás

(Léczfalvy, 1963. nyomán)

(Léczfalvy, 1963. nyomán)

Felszálló gravitációs forrás
A repedéses és üreges mészkő illetve dolomit rétegekben a víz nagyobb mélységekbe is lejuthat,
majd a betáplálási területtől akár távolabb is, a hidrosztatikai nyomás hatására ismét a felszín
közelébe emelkedhet, felszínre bukkanhat, felszálló gravitációs forrás formájában. A mélyebb
rétegekből érkező forrásvíz hőmérséklete, a huzamosabb mélyben tartózkodás miatt, viszonylag
egyenletes.
A felszálló gravitációs források csoportjába tartoznak a tatai Fényes-források is, amelyek jól
példázzák, hogy a térségi karsztvízszint változása hogyan hat a források létére, működésére. A
bányászati célú karsztvízszint-süllyesztés következtében az 1970-es évek elején a Fényes-források
vize elapadt. A bányászat felhagyását követően, az ezredfordulót követő első években, a források
vize látványosan, igen jelentős vízhozammal tért vissza.

!

Gázos forrás
A források egy sajátos típusa a gázos forrás, amikor a posztvulkáni tevékenység során keletkező
gáz (például széndioxid) valamely alapkőzetből a felette lévő szemcsés vagy repedezett kőzetekben
felemelkedik, s a felszínen már egyéb okok miatt meglévő forrásvizet szénsavassá teszi. A gáz
hozzájárulhat a víz felszínre emelkedéséhez is, mivel fajsúlycsökkentő hatása a forrásban vízszínt
emelkedést okoz.
Ebbe a csoportba tartoznak a balatonfüredi szénsavas források, amelyek már a huszadik századot
megelőzően is nevezetesek voltak. A források vize széndioxid tartalmú, kalcium- és magnéziumhidrogén-karbonátos, szulfátos típusú un. savanyúvíz, amely gyógyfürdőben történő alkalmazásra
és ásványvízként való fogyasztásra egyaránt alkalmas.

!

Források természetvédelmi szempontú tipizálása

!

A Dévai-féle tipizálás
A források gazdasági és közjóléti (turisztikai) jelentőségük mellett természetvédelmi értéket is
jelentenek. Dévai György és munkatársai a természetvédelmi szempontú tipizálás során
tulajdonképpen három típust különböztettek meg: a reokrén, a limnokrén és a helokrén forrást

(Dévai et al., 2001). Megneveztek egy negyediket is, a „foglalt források” típusát, ahol a forrásvizet
műtárgy tárja fel, vagy gyűjti össze. A foglalt források külön csoportba sorolása nem jelenti azonban
azt, hogy a foglalt források nem lehetnek természetvédelmi értékek.

!

Reokrén források
Reokrén (zuhogó) források: Általában mészkőhegységben, meredek sziklafalból fakadnak,
rendszerint bővizűek, eu- vagy szemisztatikus vízforgalmúak, de időszakosak is előfordulhatnak.
Altalajuk többnyire köves-sziklás, növényzetük ezért gyakran szegényes.

!

Limnokrén források
Limnokrén (feltörő) források: A felszínre bukkanás helyei medenceszerűek, amelyek alulról, vagy
oldalról telnek meg vízzel. Általában közepes vízhozamúak, szemi- vagy asztatikus jellegűek.
Medrük homokos-iszapos, szerves törmelék felhalmozódással. Elsősorban vulkanikus alapkőzetű
hegységekben gyakoriak.

!

Helokrén források
Helokrén (mocsár) források: A víz felszínre bukkanása nagyobb területen, szivárgásszerűen
történik, ezért a terület elmocsarasodik. Általában kis vízhozamúak, de egyaránt lehetnek eu-,
szemi- vagy asztatikus vízforgalmúak. Medrükben rendszerint dús növényzet tenyészik, amelynek
nyomán gyakran tőzeg is képződik. Középhegységekben és dombvidéken jellemző, de alföldi
területen is előfordul.

!

A források vízhozama és vízhőmérséklete

!

Talajvíz- és gravitációs források hozama és hőmérséklete
A talajvízforrások viszonylag kis vízgyűjtő területük miatt, kis vízhozamúak, hazai viszonyok
között 0-100 l/perc tartománnyal jellemezhetők, tehát akár időszakosak is lehetnek. A
talajvízforrások vízhőmérséklete az adott hely évi közepes léghőmérséklete körül ingadozik. A
gravitációs források általában bővizűek. Hazánk legnagyobb hozamú forrásai (Hévízi forrás, budai
hévforrások, tatai Fényes-források) felszálló gravitációs források, amelyek meglehetősen
kiegyenlítettek is. Hőmérsékletük mindig magasabb, sőt lehet lényegesen magasabb is, mint a
közepes léghőmérséklet. (Léczfalvi, 1963)

!

Források megbízhatósági indexe
A forrás vízjárásának jellemzésére Kessler Hubert (1952) az un. megbízhatósági index (ωQ=Qmax/
Qmin) használatát javasolta, amely valamely időszak legnagyobb és legkisebb vízhozamának aránya.
Az index alapján megbízhatósági kategóriákat lehet képezni.
A vízhozam változásával általában változik a vízhőmérséklet és a forrásvíz kémiai összetétele is,
ezért Kessler Hubert a vízhozam megbízhatósági indexhez hasonló arányszámot javasolt a
hőmérséklet (ωT=Tmax/Tmin) és az elektromos ellenállás (ωR=Rmax/Rmin) adatsorainak jellemzésére is.

!

1. táblázat. Forrás megbízhatósági indexek (Kessler, 1952)
Megbízhatósági index
µQ

Vízhozam
Qmax

Hőmérséklet
Tmax

Elektromos ellenállás
Rmax

6 (kitűnő)

1,0 – 3,0

1,00 – 1,15

1,00 – 1,05

5 (igen jó)

3,1 – 5,0

1,16 – 1,25

1,06 – 1,10

4 (jó)

5,1 – 10,0

1,26 – 1,35

1,11 – 1,15

3 (mérsékelt)

10,1 – 20,0

1,36 – 1,45

1,16 – 1,25

2 (rossz)

20,1 – 100,0

1,46 – 1,55

1,26 – 1,35

1,56 –

1,36 –

1 (igen rossz)

100,1 –

!
Az adatbázis és a megbízhatósági index kapcsolata
Az arányszámok vonatkozhatnak egy-egy évre, vagy hosszabb időszakra, kisebb vagy nagyobb
gyakoriságú adatsorra, s ennek megfelelően ugyanazon forrás esetében is változhatnak. Ezért az
ilyen típusú arányszámok mellé (legalább zárójelben) illik megadni a vizsgált időszakot és
adatsűrűséget is.

!

A források foglalása

!

A forrásfoglalás értelmezése
A forrásfoglalás tulajdonképpen kétféle módon is értelmezhető kifejezés. A forrásfoglalás jelentheti
a felszínre bukkanó víz foglalatba helyezését, amellyel a forrást, mint víztani értéket megbecsüljük,
mint természeti értéket védjük, de egyszersmind emberi szempontból használhatóbbá, élvezhetőbbé
is tesszük. Egy másik értelmezésben a forrásfoglalás jelenthet kisajátítást, lefoglalást, amikor a vizét
teljes egészében felhasználjuk, elvezetjük, azaz a forrást a helyszínen részben vagy teljesen
megszüntetjük.

!

A forrásfoglalás módjának fő típusai
A forrásfoglalás két alapvető típusa különíthető el:
• Medence- vagy kútszerű foglalat, amikor a forrásvíz a terepfelszín alatt marad, s abból
merítéssel lehet vizet venni. Talán ennek kapcsán neveznek sok forrást kútnak (Pl.: a
legnevezetesebb Sopron-környéki forrás a Deák-kút, amelynek régebben kútszerű foglalata
lehetett).

!

• Kifolyócsöves foglalat, amikor a forrásvíz egy kis támfalon keresztül, a mögötte esetlegesen
kialakított kis medencéből, csövön jut a felszínre. A felhasználó így mindig az éppen
felszínre bukkanó vízhez jut, s ezért a forrásvíz szennyeződésének lehetősége kisebb, mint a
kútszerű foglalat esetében.

Figyelembe veendő szempontok
A forrásfoglalásnál figyelembe veendő szempontok:
• Forrásfoglalás előtt érdemes előzetesen megfigyelni a vízhozam és vízjárás jellemzőit. A
túlságosan hosszú időszakokra elapadó forrást, illetve túlságosan kicsi, például 1 liter/percnél kisebb vízhozamút nem érdemes kiépíteni.
• A forrásfoglalást úgy kell kialakítani, hogy a víz felszínre jutása ne legyen akadályoztatott, a
felszín alatti víz ne kényszerüljön a korábbihoz képest új utak keresésére.
• A forrásfoglalás előtt nagyobb területen vagy vonal mentén felszínre bukkanó víz, még
felszín alatti összegyűjtése drénnel lehetséges.
• Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a forrásvízbe a forrásfoglalat közelében beszivárgott
víz kerülhessen.
• A forrásfoglalat környezetét úgy kell kialakítani, az erdei berendezéseket (pad, asztal,
tűzrakó hely, hulladékgyűjtő) úgy kell elhelyezni, hogy azok ne veszélyeztessék a forrásvíz
minőségét.
• A vízhozamon túlmenően nem árt tájékozódni a felszínre bukkanó víz minőségét illetően is.
A forrás lehetséges vízgyűjtő területének bejárása révén érdemes felderíteni a forrás
vízminőségét esetlegesen veszélyeztető körülményeket.
• Új forrásfoglalást csak akkor érdemes készíteni, ha azt valami ténylegesen indokolja, például
egy turistaútvonal, erdészház, erdei iskola, táborhely közelsége, stb.

!

• A meglévő forrásfoglalatok rendszeres fenntartásáról gondoskodni kell. Azokat pedig,
amelyek elvesztették indokoltságukat, vagy esetleg kiapadtak, azok foglalatait (romjait)
teljesen el kell bontani.

#
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9-11. ábra. A Deák-kút foglalatának metszete

Drénezés alkalmazása a forrásfoglalásnál

!
A galériás forrásfoglalás
A felszín alatti vizek sokszor csak megközelítik a felszínt, s legfeljebb csak időlegesen válnak
láthatóvá, leggyakrabban nem bukkannak a felszínre. Ilyen helyzet alakulhat ki a völgyfenék
közelében, ahol akár hosszabb szakaszon is a felszín közelébe emelkedik a víz, s a felszínre
bukkanás nem egy ponthoz, hanem egy szakaszhoz kötődik. A galériás forrásfoglalás
tulajdonképpen egy, a völgyfenék mentén húzódó szivárgó (drén) elhelyezését jelenti, amely
összegyűjti és a foglalatba vezeti a vizeket.

!
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9-12. ábra. A Deák-kút előterének burkolata 9.13. ábra. A Deák-kút mögötti drén metszete

!

Víztelenítő drén alkalmazása
A forrásfoglalás során a drénezési technológia nemcsak a forrásvíz összegyűjtésére, hanem a „nem
kívánatos” vizek elvezetésére is alkalmazható. Ilyen célú felhasználás például a forrásfoglalat
előterének víztelenítése (szárazon tartása) érdekében alkalmazott drénezés az előtér burkolata alatt.

!

A források vízminősége

!

A vízminőség fontossága
A forrásvíz minőségéről általában kevés szó esik, pedig a jelentősége vitathatatlan. A vízellátási
(vadászház, üdülő, stb.) célú forrásfoglalások alkalmával, és az ilyen jellegű vízfelhasználás során
természetesen kötelező a rendszeres vízminőségi ellenőrzés. Ezzel szemben a turistautak mentén
mindenki számára hozzáférhető, minden arra járó részére mintegy „felkínált” forrásvíz vízminősége
a legtöbbször ismeretlen.
A források vízminőségével időnként egy-egy kutatási munka foglalkozik, mint például az 1982-83.
évi vizsgálat a Soproni-hegységben.

!
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9-14. ábra. Soproni források pH-értékének alakulása az 1982-83-as hidrológiai évben

A vízminőséget befolyásoló körülmények
A források vízminősége több körülmény együttese hatására alakul. Alapnak a beszivárgásra kerülő,
az utánpótlódást jelentő vizet lehet tekinteni, amely elsősorban a kőzetek sajátosságaitól, a felszín
alatt megtett úttól és a felszín alatt töltött időtartamtól függően változik. A változás jellegét,
mértékét a hőmérséklet is befolyásolhatja.

!
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9-15. ábra. Soproni források elektromos vezetőképességének alakulása az 1982-83-as hidrológiai
évben

A források védelme

A védelem jogi értelmezése
Jogi értelemben a források védelméről „A természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. törvény
rendelkezik oly módon, hogy védelem alá helyez valamennyi forrást, amelynek „vízhozama
tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad”. E törvényi kitétel teljesítése
egyrészt nehézségekbe ütközhet, másrészt viszont könnyű túlteljesíteni. A nehézséget az un.
tartósnak mondható vízhozam meghatározása jelentheti, amelyhez rendszeres vízhozammérésre
lenne szükség. A túlteljesítés lehetősége pedig abban áll, hogy magától értetődően a megadott
határérték alatti, akár 1-2 liter/perc vízhozamú forrás is értékes lehet, különösen, ha vízjárása
egyenletes.
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A források valódi értéke
A törvényben ugyan nem olvasható, de a források természetvédelmi szempontú értékessége
természetesen nemcsak a vízhozamuktól függ, hanem a földtani, vízföldtani, növény- és állattani
sajátosságaiktól és a kultúrtörténeti vonatkozásoktól is (Havassy, Barkó, 2000). Kultúrtörténeti
okból tehát akár egy foglalattal bíró, kiépített forrás is értékes lehet.
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Források vízgazdálkodási jelentősége
Bécs vízbázisa a Wildalpenben
Bécs vízellátásának egyik bázisa a várostól DNY-i irányban mintegy 60 km-re található Wildalpen
nevű hegység. E hegytömb karsztvizeinek egy részét juttatják el, a hasonló célú római kori
létesítményeket idéző, a mintegy száz évvel ezelőtt épített vízvezetékeken a fővárosba.

!
!

10. DOMBVIDÉKI VÍZGAZDÁLKODÁS
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Az erózió értelmezése és az eróziót befolyásoló körülmények
Az erózió fogalma
Az erózió a latin erodare – kirágni szóból származik.
Az erózió a terepfelszín, vagyis a talaj és az alatta lévő kőzet lepusztulását (denudáció),
transzportját és a lepusztult anyag más helyen való felhalmozódását (akkumuláció) jelenti. E
folyamat a víz (fluviális erózió), a szél (eolikus erózió vagy defláció) és a jég (glaciális erózió)
hatására történik.

!

Az eróziót kiváltó tényezők
Az eróziós jelenségek a csapadékból származó vizek felszíni összegyülekezéséhez kötődnek. Az
erózió kialakulásában és lefolyásában a természeti tényezők mellett az emberi tevékenység játszik
szerepet azáltal, hogy a különféle területhasználatok révén jelentős hatást gyakorol a természeti
körülményekre. A felszíni összegyülekezéshez csapadék és lejtő szükséges, ezért e kettő nevezhető
az erózió szempontjából kiváltó tényezőnek. Ezek nélkül erózió nem alakulhat ki.
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Az eróziót befolyásoló tényezők
Az erózió lefolyását, megjelenési módját és intenzitását számos körülmény befolyásolhatja,
egyebek mellett a két kiváltó tényezőhöz kötődő sajátosságok is, mint az eső cseppnagysága,
hevessége, mennyisége és időtartama, a hóolvadás intenzitása, valamint a lejtő hosszúsága,
meredeksége, kitettsége. Befolyásoló tényező a talaj és annak sajátosságai, mint a szervesanyag- és
víztartalom, a talajfizikai jellemzők és a talajszerkezet. Az eróziós jelenségek továbbfejlődésében,
esetleges szélsőséges megnyilvánulásában az alapkőzet adottságai is befolyással bírnak. A növényi
borítottság jellemzői, a fajösszetétel, a szintezettség, a fenológiai állapot, stb. ugyancsak hatással
van a felszíni összegyülekezés, s így az erózió lehetőségére is.

#
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8.1. ábra. Az eróziót kiváltó és befolyásoló tényezők

Az emberi tevékenység hatása

Az emberi tevékenységet, mint az eróziót befolyásoló tényezőt célszerű külön kezelni és kiemelni,
mert hatása minden más természeti hatást felülmúlhat. Az erdők eltávolítása, az állattartási vagy
növénytermesztési célú területhasználat kedvezőtlen irányba befolyásolhatja az eróziós
folyamatokat. Ugyanakkor mindez fordítva is igaz lehet, mivel az eróziós szempontból is átgondolt
tájhasználat csökkentheti az erózió lehetőségét.
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Az erózió formái
A természetes és a mesterséges erózió
Természetes erózió a Föld szilárd és egyenetlen felszínének kialakulásától kezdve létezik. A térszíni
különbségek kialakulásától kezdődően, a jég, a szél és a víz által folyamatban van azok
kiegyenlítődése. A természetes erózió mértéke többnyire mérsékelt. Sok helyen annyira, hogy a
mállási és talajképződési folyamatok mértékét sem éri el. A természetes eróziónak is vannak
azonban erőteljes megnyilvánulásai. A terep mélyvonalai, a vízfolyások, a medrek mentén jelentős
mértékű lehet. A természeti körülmények is lehetnek olyan különlegesek (széldöntés, tűzvész,
özönvízszerű esőzés), hogy nemcsak vonal-menti, hanem akár területi eróziónak lehetnek okozói.
Erre utalnak az un. természetes kopárok.
A mesterséges, vagy más szóhasználattal gyorsított erózió az emberi tevékenység következménye.
Ezek általános jellemzője, hogy csökken a terület vízvisszatartó képessége, felgyorsul, és egyes
helyeken koncentrálódik a felszíni összegyülekezés. A természetes növénytakaró, különösen a
korábban állandó borítottságot biztosító erdei vegetáció eltávolítása, a lejtős területek gyakran
lejtőirányú szántóföldi művelése, és a különféle művi létesítmények jelentős mértékben növelhetik
egy-egy kisebb-nagyobb térség erózióját.
A felületi és a vonal-menti erózió
A kiváltó és befolyásoló körülmények jellegétől függően az eróziónak különféle megjelenési formái
vannak, amelyek egyszersmind az erózió mértékének fokozatait is jelentik, a legenyhébbtől a
legerőteljesebbig. A felszíni vizek összegyülekezése a kezdeti fázisban felületi, amely azonban
egyre-inkább vonal-mentivé válik Ennek megfelelően az erózió is először felületi jellegű, majd
pedig egyre jobban vonalak mentén érvényesül. Az erózió különféle formái tehát a felületi és a
vonalas erózió csoportjába sorolhatók (Thyll, 1992).
A felületi erózió hatása csak a talaj fölső rétegére, mezőgazdasági területeken csak a művelt
talajrétegre korlátozódik. A lejtős terepen lepelszerűen mozgó víz sebessége és elragadó ereje még
csekély, csak a kisebb talajszemcséket képes elsodorni. A talajveszteség kismértékű és viszonylag
egyenletes. A felületi erózió formái a rejtett, a csepp-, a lepel- és a talpas erózió.
A vonalas, vagy más szóhasználattal mélységi erózió akkor alakul ki, amikor a csapadékvíz a
felszíni összegyülekezés során már vonalak mentén összpontosul A vonal-mentiség kialakulását és
fokozódását a természetes terepalakulatok, mélyvonalak és medrek mellett a területhasználat során
keletkezett mesterséges vonalak (keréknyomok, közelítő nyomok, földutak) is elősegítik. Az egyre
nagyobb mennyiségben összegyülekező vizek eróziós energiája egyre nagyobb, s így a lefolyási
vonalak egyre erőteljesebbek. A mélységi erózió formái, s egyben fokozatai a barázdás, az árkos és
a vízmosásos erózió (Thyll, 1992).
A rejtett erózió
Az un. rejtett erózió tulajdonképpen talajfolyás, amikor a talaj fölső rétege a teljes telítettség
állapotába kerül, folyósan pépessé válik, s ezért lassan csúszik, folyik a lejtő mentén. Ez a jelenség

addig tekinthető rejtett eróziónak, amíg mértéke szinte észrevétlen marad, de szélsőséges
földcsúszásos helyzetté is továbbfejlődhet.
A csepperózió
A csepperózió a talajfelszínre becsapódó esőcseppeknek a hatása. A nagy sebességgel, mozgási
energiával érkező esőcsepp becsapódása helyén kicsi kráter keletkezik, amelyből az átnedvesedett
talajrészecskék robbanásszerűen repülnek szét. A talajszemcsék szétrepülése a csapadék beesési
szögétől és a terep lejtésétől függ. Függőleges csapadék és vízszintes terep esetén a szétrepülés
egyenletes, lejtős terep esetén azonban a lejtő irányában nagyobb arányú. A csepperózió során tehát
már elkezdődik a talaj lejtő irányú elmozdulása.
A lepelerózió
A lepelerózió vékony, egyenletes vízréteg lejtő irányú, lepelszerű mozgását feltételezi, amikor az
eróziós hatás a lejtő hajlásszögétől és a vízréteg vastagságától függ. Lepelszerű vízmozgás
tulajdonképpen csak a nagyon sima és egyenletes felületen képzelhető el, amilyen például egy ferde
üvegfelület. A terepfelszín teljesen sohasem egyenletes, ezért a lepelszerű lefolyás csak igen rövid
szakaszon alakulhat ki, mert a felszíni lefolyás igen gyorsan átalakul vonal-menti lefolyássá. A
vonal-mentiség kialakulásának kezdete azonban, a csekély mélységű, de sűrű erecskék hálózata,
még felületi eróziónak tekinthető. Az erecskék hálózatának kialakulása, majd ritkulása és
mélyülése, az éppen elkészült és még védelem nélküli földművek rézsűs felületein figyelhető meg.
A talpas erózió
A talpas erózió a felületi eróziónak egy szélsőséges megnyilvánulása, amikor a rendszeresen kis
mélységben művelt, fellazított fölső talajréteg, a viszonylag tömődöttebb eketalp-szintig lemosódik.
Amikor a fölső laza talajréteg vízzel telítődik, s a tömődöttebb eketalp-szint miatt a további
beszivárgási lehetőség mérséklődik, akkor fokozódik a felső átitatott talajréteg lemosódásának
esélye.
A barázdás erózió
A barázdás erózió a vonalas erózió legenyhébb formája, amikor a lefolyási vonalak még sekélyek,
általában csak a művelt fölső talajréteget érintik, s a mélységük nem haladja meg a 0,5 m-t. A
barázdás erózió a területhasználatot jobban, a területen való közlekedést még csak kis mértékben
akadályozza.
Az árkos erózió
Az árkos erózió a barázdák egyesülésével megnövekedő vízhozamnak a lefolyási vonalat 0,5-3,0 mre mélyítő és szélesítő hatására alakul ki. Ekkor már nemcsak a termőréteg, hanem már az alapkőzet
is erodálódik. Az árkok a művelés és a közlekedés lehetősége vonatkozásában egyaránt tagolják a
területet.
A vízmosásos erózió
Az eróziós árkok további mélyülése és szélesedése esetén vízmosások (3 m-nél mélyebb medrek)
keletkeznek, amelyek akár völgyszerű méreteket is elérhetnek. A vízmosások az alapkőzettől
függően V vagy U alakú keresztszelvényűek.
Eróziós árkok és vízmosások jellemzően a természetes növénytakarótól megfosztott, majd
mezőgazdasági művelés (legeltetés, szántóföldi művelés, szőlőtelepítés) alá vont területeken
alakultak ki, de létrejöhettek erdőterületeken is. Az évszázadok óta erdővel borított területeken is
láthatók olyan felhagyott mélyutak, amelyek az egykor szekérrel történt faanyagszállítás
következményei, s amelyek eróziós árkoknak, illetve vízmosásoknak tekinthetők.
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Az erodáltság számszerűsítése és az eróziós károk
Az erodáltság számszerűsítésének szükségessége
A talajvédelemi intézkedések szükségessége, módja és mértéke könnyebben megítélhető, ha az
erózió hatása számszerűsített. Ezért a felületi és a vonalas erózió mértékének meghatározására,
illetve becslésére különféle gyakorlati módszerek ismeretesek (Thyll, 1992).
Viszonyítás az eróziótól mentes talajszelvényhez
A felületi erózió során történt talajpusztulás számszerűsítésének egyik lehetősége a nem erodált,
ezért még 100%-nak tekinthető talajszelvényhez való viszonyítás. Ha a teljesnek tekintett
talajszelvény 70%-a még megvan, akkor gyengén, ha már csak 30-70%-a, akkor közepesen, ha
pedig már 30%-nál is kevesebb van meg, akkor a talaj erősen erodált. Viszonyítási alapnak egy
közeli erdő évszázadok óta zavartalan talaja, illetve talajszelvény tekinthető.
A talajpusztulás fajlagos értéke
Az erodáltság mértéke kifejezhető a lepusztult talaj területegységre vonatkoztatott (t/ha)
mennyiségével. Gyengén erodáltak azok a területek, amelyekről kevesebb, mint 40 t/ha, közepesen,
ha 40-100 t/ha közötti, és erősen erodált, ha 100 t/ha-nál nagyobb mennyiségű talaj hiányzik. Az
erodálódott talaj sűrűségét példaképpen 1,5 t/m3-nek véve, a 40 t/ha eróziós talajveszteség 6 mm-es
rétegvastagságnak felel meg.
A vízmosásosság mértéke
A vízmosásosság mértéke a területegységre jutó vízmosáshosszal számszerűsíthető. Gyengén
vízmosásos a vizsgált terület, ha 200 m/km2-nél kisebb, közepes 200-500 m/km2-nél, és erősen
vízmosásos, ha 500 m/km2-nél nagyobb a területegységre vetített vízmosáshossz.
Minden, az erodáltság mértékének számszerűsítésére használatos módszer esetében igen lényeges
körülmény az értékelésbe vont terület kiterjedése. A vizsgálati terület önkényes, vagy legalábbis
nem kellően megfontolt megválasztása ugyanis jelentős mértékben torzíthatja az eredményt, s
kérdőjelezheti meg annak további felhasználhatóságát.
Az erózió által okozott károk csoportosítása
Erózióból származó károkról nemcsak ott lehet szó, ahol a talajvesztés történik, hanem ott is ahol az
elhordott talaj, illetve a nyers alapkőzet (iszap, homok, lösz) lerakódik. Ennek megfelelően vannak
domboldali és völgyfenéki károk.
Domboldali károk
A domboldali károk elsősorban a talajvesztésből adódnak, amelynek révén csökken a terület
szervesanyag készlete, mérséklődik a talaj vízbefogadó, vízmegtartó képessége, csökken a
termőképesség, s így a termés is. A domboldalon kialakuló árkok és vízmosások a közlekedést is
akadályozzák.
Völgyfenéki károk
A völgyfenéki károk alapvetően a hordalékká váló eróziós anyagok lerakódásából adódnak. A
hordalék lerakódása völgyfenéki művelt területeken, vagy utak, vasutak egyes szakaszain jelenthet
problémát. A domboldalakról lemosódó hordalék a lapos völgyekben kis keresztgátakként is
lerakódhat, amelynek következtében a völgy elvizesedhet. A hordalék egy része a vízfolyásokba
jutva azokat feliszapolhatja, megváltoztatva annak áramlási viszonyait. Emiatt előfordul, hogy a

domboldali talajvédelmi beavatkozások szükségességét a völgyfenéki károk mérséklésének
szándéka indukálja.
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A talajveszteség várható értékének becslése
A felületi és a vonal-menti talajveszteség
A talajvédelmi munkák tervezésénél nélkülözhetetlen az adott terület adottságaiból adódóan elvileg
lehetséges évi talajveszteség ismerete. Az eróziós talajveszteség a felületi és a vízmosásos erózió
összegeként adódik.
A = Af + Av
ahol: A, a teljes talajveszteség
Af, a felületi erózió által keletkező talajveszteség
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Av, a vonalas erózió által keletkező talajveszteség

A felületi erózió lehetőségének becslése
A felületi talajveszteség becslésére a Wischmeier-Smith-féle egyenlet terjedt el világszerte, amely.
Az összefüggés koncepciója szerint az erózió a csapadék erodáló képességének, valamint a terület
erodálhatóságának a függvénye. Az erodálhatóságban a természeti tényezők és a gazdálkodás
játszanak alapvető szerepet.
A Wischmeier-Smith-féle általános talajveszteség-becslési egyenlet a következő (Rácz, 1977):
Af = CS ∗ K ∗ L ∗ B ∗ D ∗ U
ahol: Af: A felületi erózió lehetősége (t/ha∗év)
CS:

A csapadéktényező, a csapadék eróziós potenciálja, amelynek meghatározásánál a 2 éves
gyakoriságú 1 órás és 24 órás időtartamú esőket, valamint az évi csapadékösszeget vették
figyelembe. A Magyarországra vonatkozó eredményeket izovonalas térképen szemléltették,
amelyen 170-250 t/ha∗év között változnak az értékek.

K:

A talaj erodálhatósági tényezője a fizikai összetételtől, a szerkezettől, a kémhatástól és a
humusztartalomtól függ. Számértéke 0,07-0,43 között változik.

L és B: A lejtő hosszúságával és hajlásával kapcsolatos tényezők. A Magyarországra adaptált
változatban e két tényezőt együtt adják meg.
D:

A növénytermesztés és gazdálkodás tényezője a különböző növények talajvédő hatását, a
növényi maradványok mennyiségét, a kezelés módját és a termesztési módot fejezi ki.
Értéke arra utal, hogy milyen a talajveszteség a fekete ugarhoz (1,00) viszonyítva.
Számértéke 0,01-1,00 között változik.

U:

A talajművelési mód tényezője a lejtő hajlását és a lejtő tagoltságának mértékét veszi
figyelembe.

!
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8-1. táblázat. A talajveszteség-becslési egyenlet lejtővel (L és B) kapcsolatos paramétere

Lejtőkategória

L∗B

(%)

közepes értéke

0-5

1,0

5-12

2,4

12-17

4,3

17-25

6,4

25 felett

8,9
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8-2. táblázat. A talajveszteség-becslési egyenlet talajművelési móddal (U) kapcsolatos paramétere
Lejtőkategória

Szintvonalas

Szintvonalas

Sáncolt

(%)

művelés

sávos művelés

művelés

0-5

0,55

0,25

0,10

5-12

0,60

0,30

0,15

12-17

0,80

0,40

0,20

17-25

0,90

0,50

0,25

25 felett

1,00
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A Wischmeier-Smith-féle módszer erdészeti adaptálása
A Wischmeier-Smith-féle módszer hazai adaptálása során, a formula D és U tényezőinek
meghatározásához készített segédletek az erdőterületekre nem vonatkoztathatók. Az erdővel borított
lejtős területekre Rácz József (1985) az alábbiakat javasolta:
D:

U:
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A talajt borító növényzet tényezője
Van aljnövényzet és cserjeszint
Csak aljnövényzet van
Csak cserjeszint van
Aljnövényzet és cserjeszint sincs

0,01
0,03
0,04
0,05

A művelési mód tényezője.
Tarvágás után padkás, teraszos erdősítés
Tarvágás után gödrös ültetés
Fokozatos felújító vágás
Szálalás

0,20
0,40
0,35
0,30

A felületi erózió mozaikosságának térképi ábrázolása
A felületi eróziós talajveszteség várható értéke nemcsak egy nagyobb területre, hanem
területrészekre is meghatározható, akár erdőrészletekre, vagy meghatározott méretű területelemekre

is. Színskálához kapcsolva a várható talajveszteség különféle mértékeit, térképi ábrázolással jól
szemléltethető a vizsgált terület eróziós veszélyeztetettsége.
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8-2. ábra. Az eróziós talajveszteség várható értékének területi eloszlása a Soproni-hegységben, a
Vadkan-árok és a Farkas-árok területén (Csáfordi, 2010)

A vízmosásos erózió lehetőségének meghatározása
A vízmosásos eróziónak (Av) a teljes erózióhoz (A) viszonyított aránya (N%) annál nagyobb, minél
nagyobb az adott területen a vízmosások területaránya (p%). Az N% a p% függvényében, grafikus
segédlettel határozható meg.
Mivel
#

Av = A ∗

N
100

és mivel
Av = A − A f

#

ezért a teljes erózió az alábbiak szerint számítható:

#

A=

Af
N
1−
100
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Talajvédelem szükségessége és lehetősége
A megengedhető erózió függése a talajszelvény mélységétől
Megengedhető eróziónak általános szabályként a 15 t/ha∗év fajlagos mennyiséget szokták tekinteni,
de e számérték több szemponttól is függővé tehető, elsősorban csökkentendő. Nem mindegy
ugyanis, hogy adott esetben mennyi a termőréteg vastagsága. Erdővel borított területek esetén az
általában megengedhető mértéket a talajszelvény vastagságának függvényében célszerű csökkenteni
(Rácz, 1985):
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8-3. táblázat. Az erdőterületen megengedhető évi fajlagos talajveszteség a termőréteg vastagsága
függvényében.
Talajszelvény
mélysége (cm)
Megengedett
talajveszteség (t/ha∗év)

20

40

60

80

100

120

140

1,0

2,2

4,1

6,4

9,0

11,8

15,0
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A talajvédelmi teendők szükségességének megítélése
A talajvédelmi beavatkozás szükségességének eldöntéséhez a becsült várható értéket kell a
megengedhetővel összevetni, s annak megfelelően kell a talajvédelmi terveket elkészíteni, illetve a
döntéseket meghozni.
Az erózió elleni védelem összetett, egymáshoz kapcsolódó feladatokból áll, amelyeket
agrotechnikai és erdészeti, együtt agronómiai, valamint műszaki csoportba lehet sorolni.
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Agrotechnikai talajvédelem
Az agrotechnikai, vagy más szóhasználattal agronómiai talajvédelem olyan mezőgazdasági
területhasználatot jelent, amelynek során kiemelt figyelmet kap az erózió lehetősége, annál is
inkább, mivel az erózió bekövetkezése és mértéke az elsődleges cél megvalósulását is jelentősen
befolyásolja. Az agrotechnikai talajvédelem tárgykörébe tartozik a művelési ágak megválasztása, a
táblásítás, a talajjavítás, a talajfedettség és a talajművelés (Thyll, 1992).
A művelési ágak megválasztása, adott térségben való elrendezése során az ökonómiai és ökológiai
szempontok mellett a talajvédelemre is tekintettel kell lenni. A szántó, szőlő, gyümölcsös, gyep és
erdő megfelelő térfoglalása illetve elhelyezése a talajvédelem alapját jelenti.
A terület beosztása, táblásítása, tagolása befolyásolja a művelési technológiát. Megfelelő
területbeosztással ki lehet zárni a lejtő irányú művelés lehetőségét. Ezért a lejtő irányú tagoltság
növelésére és folyamatos fenntartására kell törekedni.
A talajjavítás amellett, hogy a talaj fizikai és kémiai sajátosságait a földhasználat szempontjából
kedvezőbbé teszi, a talajszerkezetre, s azáltal az erodálhatóságra is hatással van.

A talajfedettség biztosítása vonatkozásában lényeges szerepe van a termesztett növények
megválasztásának, a talajvédelmi vetésforgók alkalmazásának és , általában a talaj felszínén hagyott
növényi maradványoknak.
A talajművelés célja, egyebek mellett, a talaj vízbefogadó és vízáteresztő képességének fokozása,
amelyet leginkább a szintvonal irányú műveléssel, illetve az időnkénti mélylazítással lehet elérni.
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Erdészeti talajvédelem
Az erdő, a lágyszárú- és cserjeszinttel is rendelkező többszintű fás vegetáció, a termőterület
többszörösének megfelelő felületével, a saját tömege két-háromszorosát elérő vízmennyiség
raktározására képes avartakaró, és az évszázadok óta zavartalan, laza szerkezetű erdei talaj
vízvisszatartó képessége jelentős. Ennek megfelelően az erdő igen jó védelmet nyújt az erózióval
szemben, különösen az egyre inkább teret nyerő „kíméletes” erdőművelési, fahasználati,
erdőfelújítási eljárások alkalmazása mellett. Ilyen módon a fatermesztési elsődleges rendeltetésű
erdőknek is van talajvédelmi másodlagos funkciója.
Különleges esetekben az erdő lehet kifejezetten talajvédelmi rendeltetésű, amikor minden más
szempontot megelőz a talajfejlődés zavartalanságának biztosítása és az erózió elleni védelem
igénye.
Az erózió lehetősége és mérséklése vonatkozásában a fás vegetáció nemcsak a teljes, hanem a
részleges borítottság estén is kedvező hatású. Mezőgazdasági művelésű lejtős területek tagolására, a
szabad lefolyási hossz, s így a felszíni lefolyás lehetőségének mérséklésére erdősávok és
cserjesávok alkalmazása célszerű.
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Műszaki talajvédelmi módszerek
A talajvédelem műszaki módszerei közé tartozik az úthálózat célszerű kialakítása, a lejtők
sáncokkal, esetleg teraszokkal történő szakaszolása, továbbá a vízelvezető és vízfelfogó árkok és
műtárgyak, a gyepes, vagy burkolt vízlevezető vápák, a hordalékfogó művek és a vízmosáskötő
gátak.
A műszaki módszerek az agrotechnikai módszerekhez viszonyítva hatásukat lényegesen gyorsabban
fejtik ki, ugyanakkor lényegesen költségesebbek. Az egyes módszerek megválasztása és
kombinálása a helyi viszonyoknak megfelelően lehetséges.
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A vízmosás fő részei és fejlődése
A vízmosás gyakorlati értelmezése
Az erózióval szembeni tevékenységre nemcsak a már jelentős eróziós károk bekövetkezését
követően van szükség, hanem célszerű már akkor elkezdeni, amikor még csak a kezdeti jelei
mutatkoznak. Ilyen értelemben már vízmosásnak lehet tekinteni minden olyan, a hevesebb
csapadékesemények során a talajba beszivárogni nem tudó, s ezért a terepfelszínen összegyülekező
és a lejtő irányában mozgó víz által kialakított, akár csak 5-10 cm mélységű medret is, amelyet a
további felszíni lefolyási jelenségek várhatóan tovább erodálnak, mélyítenek és szélesítenek.
Általánosabb értelemben vízmosásnak lehet nevezni, – a mérettől függetlenül –, minden olyan, a
nagyobb mennyiségű, illetve intenzitású csapadékok során kialakuló terepfelszíni vízmozgás,
lefolyás hatására keletkező medret (barázdát, árkot), amely a csapadékvíz felszíni, koncentrált

lefolyásának, ezáltal e meder mélyülésének, s egyben a vonalas erózió fokozódásának lehetőségét
növeli.
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A vízmosás fő részei
A vízmosás hossz-szelvényét tekintve két fő rész különböztethető meg. A felső, erodálódó szakasz a
katlan, melynek legfölső kezdeti része a vízmosásfej. A katlan „fejlődésével” elágazások,
mellékágak jönnek létre.
Az alsó, kis esésű, akkumulációs terület a hordalékkúp, amely a vízfolyások un. deltatorkolatához
hasonlóan, egy folyamatosan változó, elágazó és újra egyesülő medrek, gyakran függőmedrek
rendszere.
A katlan és a hordalékkúp közötti átmeneti szakasz, ahol elvileg sem erodálódás, sem pedig
lerakódás nincs, csupán hordalékszállítás, az un. torok.

!
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8-3. ábra. A vízmosásos völgy három szakasza (Pankotai, Rácz, 1975. nyomán)

A vízmosás fejlődése
A vízmosásra jellemző, hogy a fejnél hátrarágódással terjeszkedik tovább. A meder berágódása
miatt is egyre meredekebb oldalfalakon időnként omlás, suvadás következhet be. Ezek hatására a
vízmosás egyre szélesedik. A főághoz csatlakozóan kisebb-nagyobb mellékágak alakulnak ki. A
vízmosásokban a nagyobb területről összegyülekezett víz nagy sebességgel, koncentráltan mozog,
így a lehordott talaj mennyisége igen jelentős lehet. A lehordott talaj a völgyfenéki területeket

lefedi, a vízfolyásokat feliszapolja. A vízmosások által felszabdalt, részterületekre osztott lejtős
területek a mezőgazdasági művelésre alkalmatlanná válnak.

#
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8-4. ábra. A vízmosás fejlődésének irányai (Bözsöny, 1965. nyomán)

A vízmosáskötés módozatai
A cél és az alkalmazható műszaki megoldás
A vízmosáskötés az elérni kívánt célt és az alkalmazott műszaki megoldásokat figyelembe véve
alapvetően három különféle módon történhet: az azonnali megszüntetés betöltéssel, az időnként
érkező hordalékkal való feltöltés, valamint a vízmosás aktuális állapotának rögzítése, azaz csupán a
továbbfejlődés akadályozása.
Vízmosáskötés feltöltéssel
Ritkán alkalmazzák, mert ha az anyagot kifejezetten erre a célra kell kitermelni és a helyszínre
szállítani, akkor meglehetősen költséges módszer lehet. Ha azonban valamely okból (pl. erdészeti
útépítés) rendelkezésre áll az anyag, sőt annak rendezett elhelyezése a feladat, akkor célszerűen
alkalmazható. Például általában problémát jelent az útépítéskor keletkező, földdel kevert tuskók
tömege, amely viszont felhasználható egyes vízmosások, vagy vízmosás-szakaszok feltöltésére.
Vízmosás megkötése hordalék visszatartása nélkül
Ez a módszer akkor alkalmazható, amikor nem cél a vízmosás feltöltése, mert a vízgyűjtőről már
nem várható sok hordalék, de a vízmosásban még előfordulhat kimosódás, amely ellen védelmet
kell biztosítani. A vízmosás megkötése a vízmosásfejek, a mederfenéknek és az oldalaknak a
stabilizálásából áll. Ez a módszer rögzíti a vízmosás addig kialakult formáját, az érkező hordalékot
továbbengedi. A vízmosáson levonuló hordalék a befogadót terheli.
A vízmosásfej megkötése fejgáttal, surrantóval, vagy a kettő kombinációjával oldható meg. A
vízmosás hátrarágódásának megakadályozása történhet oly módon is, hogy övárok zárja ki a víz
vízmosásba jutásának a lehetőségét. A vízmosásfenék megkötése és a további mélyülés
akadályozása érdekében fenéklépcsők, fenékövek, valamint burkolatok alkalmazhatók. Az oldalak
kimosódását is burkolatokkal lehet elkerülni.
Ha a vízmosás tulajdonképpen egy mélyút, és még közlekedésre használatos, akkor olyan burkolat
készítése ajánlott (vápaként kialakított betonburkolat), amely a vízelvezetést és a közlekedést is
szolgálja.
Vízmosás megkötése a hordalék visszatartásával

Ez a módszer akkor alkalmazható, ha a vízgyűjtőről még jelentős mennyiségű hordalék várható,
amelynek visszatartásával a vízmosás feltölthető. A vízmosáskötés a vízmosásfej megkötéséből és
hordalékfogó gátak építéséből áll. Ebben az esetben a befogadó mentesül a hordaléktól. A vízmosás
katlanjába épített magasabb gátak mögötti gátudvarokban az érkező hordalékos víz lelassul,
időlegesen tározódik, s a hordalék jelentős része lerakódik, a gátudvarok fokozatosan feltöltődnek.
A gátak helyének és magasságának megválasztásában a hossz-szelvényt, a keresztszelvényeket, a
mértékadó vízhozamot, a kialakítandó gátudvar térfogatot és az építőanyag felhasználás
optimalizálását is figyelembe kell venni.
A vízmosás feltöltődése több lépcsőben
A vízmosáskötő gátak elhelyezése a vízmosásban a hatótávolság figyelembe vételével történik,
amelyet gátkiosztásnak lehet nevezni.
Amikor a gátudvarok feltöltődnek, akkor két lehetőség van a hordalékfogó képesség ismételt
létrehozására: egyrészt a már meglévő gátak magasításával, másrészt új gátak, gátsor
megépítésével. A megoldás kiválasztása az adott vízmosás morfológiai adottságaitól, a még várható
hordalék mennyiségétől és gazdaságossági megfontolásoktól is függ.

#
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8-5. ábra. A vízmosásfenék emelése több lépcsőben

Hordalékfogók kialakítása helyi anyagokból
A hordalékfogók funkciója
A víz által okozott erózió akadályozásának, mérséklésének a lényege, hogy késleltetni kell a felszíni
(azon belül a vonal menti) lefolyást, s csökkenteni annak mértékét és intenzitását. Arra kell
törekedni, hogy a terepfelszínre kerülő csapadékvíz minél tovább helyben maradjon, minél nagyobb
része szivároghasson a talajba, s a felszíni lefolyásra kerülő víz mozgása, akár a terepfelszínen, akár
medrekben történik, minél nagyobb mértékben legyen akadályozott. E cél elérése érdekében
különféle műszaki megoldások alkalmazhatók, olyan egyszerű szerkezetek is, amelyek faanyagból
(rőzse, rúdfa) alakíthatók ki. A faanyagok alkalmazása ott javasolható, ahol az eróziós jelenségek
még csekély mértékűek, s ahol e művek rendszeres karbantartása megoldható. Ez utóbbi azért
fontos, mert a faanyagok korhadnak, töredeznek, a fonatok lazulnak, szétesnek, viszonylag gyorsan
„tönkremennek”. A kis beruházási ráfordítás csak egy folyamatos gondoskodással, fenntartással
hozhatja meg a megfelelő eredményt.
Rőzsefonat

Rőzsefonatok készítése és elhelyezése a lejtős terepen és a kisebb medrekben egyaránt javasolható.
A lejtőkön a rétegvonalak irányában, több egymás alatti vonalként kerülhet kialakításra, a
medrekben pedig kis keresztgátakként. Lejtőkön a rétegvonal irányába szórt vágástéri hulladék is
akadályozhatja a víz mozgását, de a gallyak és ágak fonatba „szervezésével”, s ilyen formán
mintegy tömörítésével lényegesen jobb hatás érhető el. A fonatokat kissé a terepbe ágyazva kell
kialakítani, hogy a víz ne kerülhessen alájuk.
A rőzsefonat egymástól 50-60 cm-re levert 4-6 cm átmérőjű karók közé, minimum 150 cm hosszú
1,5-2,5 cm vastag vesszőkből, ágakból készült fonat, amelynek javasolt magassága a
domboldalakon 15-20 cm, vízmosások keresztgátjaiként 20-40 cm.
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Fenékgát, fenéklépcső
Kisebb vízmosásos medrekben néhány szorosan egymásra és egymás mögé helyezett, s karókkal
rögzített rúdfából fenékgátak alakíthatók ki. A fenékgát kis magasságú (20-50 cm), ezért mögötte
nincs, vagy gyorsan feltöltődik a gátudvar, így tulajdonképpen fenéklépcsőként funkcionál. A
fenéklépcső alvízi oldalát sűrű rőzsefonat terítéssel kell védeni a fenékgáton átfolyó-átbukó víz
erodáló hatása ellen. A fenéklépcső célja, hogy a mederfenék eséséből adódó szintkülönbségeket
egy-egy helyre koncentrálja, ahol a medererózió ellen jobb védelmet lehet biztosítani. A fenékgátak
közötti szakaszokon csökken a hosszesés, s így csökken a víz sebessége és erodáló ereje.
A rúdfa-fenékgát állandó, vagy időszakos vízfolyásmeder fenekén, 5-8 cm vastag karókkal
megtámasztott, vagy közrefogott, szorosan egymásra, illetve egymás mögé helyezett 8-12 cm
átmérőjű rúdfákból kialakított 20-50 cm magasságú keresztgát, amelynek alvízi oldala sűrű
rőzsefonat terítéssel védett az átbukó víz hatásától.
Kisebb vízmosásos medrekben, árkokban, a vonalas erózió kialakulásának meg-akadályozására, a
kezdődő kimosódások megfékezésére a helyszínen található természetes anyagokból alakíthatók ki
hordalékfogók. Erre a célra tulajdonképpen bármilyen helyi anyag felhasználható, erdőterületen
persze elsősorban a fa, de a föld, kő, kőtörmelék, rőzse is megfelelő építőanyag lehet. Minden
anyag felhasználható, amelyből kis méretű (0,5~1,5 m), gátszerű műveket lehet létrehozni, amelyek
azután akadályozzák és lassítják a víz mozgását, s ezáltal csökkentik a vonalas erózió lehetőségét.
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Helyi anyagból készülő hordalékfogó kialakítása
A helyi anyagból készülő hordalékfogókkal kapcsolatosan természetesen nem szükséges
különösebb hidrológiai, hidraulikai vagy statikai számításokat végezni. Elegendő az anyagismeretre
támaszkodva figyelembe venni a felhasználni kívánt anyagok sajátosságait. Növeli az építmény
élettartamát, ha viszonylag tartósabb faanyag kerül beépítésre, s ebből a szempontból a tölgy, akác,
kőris, és esetleg az éger jöhet szóba. Alapozásra nincs szükség, de a meder széleinél gondoskodni
kell arról, hogy a víz ne kerülhesse meg a gát vállait. Ugyancsak fontos a gát utáni 1-2 m-es szakasz
védelme, amely kőszórással vagy rőzseterítéssel védhető meg a kimosódástól. A gátak
kialakításakor nincsenek szerkezeti kötöttségek, a helyi adottságok és a fantázia döntik el, hogy
milyen szerkezet készül.
A helyi anyagokból készülő hordalékfogók előnye, hogy egy-két kéziszerszámmal, viszonylag kis
költséggel, kis munkaráfordítással létrehozhatók és természetes anyaguknál fogva a leginkább
környezetbe illők. Hátrányuk is a természetes anyagaikból következik, vagyis könnyen
megsérülhetnek, az esetenkénti nagyobb igénybevétellel szemben kevésbé ellenállóak,

elmozdulhatnak, élettartamuk emiatt viszonylag rövid. Folyamatos ellenőrzéssel, gyakori
karbantartással, rendszeres felújítással azonban akár huzamosabb ideig is betölthetik funkciójukat.

#
8-6. ábra. Rúdfából kialakított fésűs hordalékfogó (Kucsara, 1995)
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8-7. ábra. Kőrakattal megtámasztott kettős cölöpsoros dorongfal (Kucsara, 1995)
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8-8- ábra. Földfeltöltéssel és kőrakattal megtámasztott dorongfal (Kucsara, 1995)
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8-9. ábra. Dorongfalként kialakított hordalékfogó (Kucsara, 1995)
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8-10. ábra. Rőzsefonatként kialakított hordalékfogó (Kucsara, 1995)
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8-11. ábra. Kettős dorongfalként kialakított hordalékfogó (Kucsara, 1995)

A vízmosáskötő gát
A vízmosáskötő gát fő szerkezeti elemei
A gáttest többnyire betonba rakott terméskőből készül, súlytámfalként, amelynek nemcsak az
alapozása, hanem az oldalsó szélei is terepbe illesztettek. A gáttestbe vízáteresztő nyílások
készülnek a háttöltésen átszűrődő, hordalékmentes víz átvezetésére.
A mértékadó vízhozamra méretezett árapasztót a gátkoronában alakítják ki, általában négyszög,
trapéz, vagy körszelet keresztmetszettel.
A gáttest fölötti, időszakonként hordalékos vízzel feltelő rész a gátudvar, ahol a hordalék egy része
leülepedik. A gátudvar teljes feltöltődését követően a vízmosáskötő gát a továbbiakban
fenéklépcsőként funkcionál.
A háttöltés részben az alapozáskor kikerülő föld rendezett elhelyezésére szolgál, másrészt a
hordalékos víz szűrését szolgálja.
Az alvízi oldalon vízládás utófenék biztosítja az árapasztón átzúduló víz energiájának felfogását, s a
víz kimosódás mentes továbbhaladását. Nagyobb vízhozamok alkalmával a fésűs energiatörő
küszöb mögött vízpárna alakul ki, amely mérsékli a vízláda fenékburkolatára ható ütőerőt. Az
árhullám levonulását követően a vízláda kiürül.
Az utófenék biztosítja a fokozatosan átmeneti kapcsolatot a vízláda és a földmeder között.
A vízládás utófenék melletti kimosódásokat az oldalburkolat akadályozza.

#
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8-12. ábra. A vízmosáskötő gát szerkezeti részei (Pankotai, Rácz, 1975. nyomán)

A vízmosás hatótávolságénak értelmezése és a befolyásoló körülmények
A gát hatótávolsága a vízmosás ama szakaszának hosszával azonos, amely a gát megépítésével, a
vonalas erózióval szemben védetté válik. A védettség egyrészt a burkolt felületek (gáttest és a
vízládás utófenék) létesítése révén jön létre, másrészt a gátudvarban lerakódó hordalék hatására

alakul ki, amikor az új meder (a hordalék felszíne) hosszesése lényegesen kisebb lesz, mint a
vízmosás eredeti medréé.
A hatótávolság függ a gáttest és csatlakozó részeinek méreteitől, ezek között is kiemelten a gáttest
hasznos magasságától, a vízmosás hosszesésétől, valamint a hordalék rakódási részűjétől, azaz
felületének kialakuló hosszesésétől. Több korábbi vízmosáskötési munka tapasztalata alapján a
hordalék rakódási részűje elsősorban a hordalék szem-nagyságának függvénye.
8-4. táblázat. A hordalék rakódási rézsűje vízmosáskötő gátaknál
A mértékadó
szemcseátmérő
d (mm)
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A hordalék megnevezése

Felső
határsebesség
v

A hordalék
rakódási rézsűje
I (%)

kmax

0,2

Finom homok, iszap

0,30-0,40

1

1-2

Durva és közepes homok,
esetleg kevés iszappal

0,50-0,70

2-3

5-20

Homokos kavics, esetleg
kevés iszappal

0,80-1,00

4-6

Görgeteg vagy durva
kavics, kevés iszappal

1,20-1,40

8-10

10-100
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A hatótávolság meghatározása
A hatótávolságnak a hordalék rakódási rézsűjéből adódó része a következőképpen számítható:
#
ahol:

#L h

Lh =

1000 ∗ H '
Im − Ih

, a hordalék rakódási részűjéből adódó hatótávolság (m)

# H ' , a gáttest hasznos magassága (m)
# I h , a hordalék rakódási részűje (%)
# I m , a vízmosás medrének hosszesése (%)
A vízmosáskötő gát teljes hatótávolsága:
#L = L h + L m
ahol: L, a gát teljes hatótávolsága (m)
Lh, a hordalék rakódási rézsűjéből adódó hossz (m)
L , a műtárgy által védett hossz (m)

!
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8-13. ábra. A vízmosáskötő gát hatótávolsága

10. VÍZFOLYÁSOK HIDROMORFOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI

!

A vízfolyásokról általában
A potamológia
A vízfolyások tana a potamológia, amely egyebek mellett a vízfolyások keletkezésével,
fejlődésével, morfológiai és geometriai jellemzőivel, a vízjárás sajátosságaival, és a vízfolyások
rendszerezésével foglalkozik.

!

A vízfolyások eredete
A vízfolyások túlnyomó része a felszín alatti vizek felszínre bukkanási helyétől indul, azaz
forrásokból, szivárgókból ered, bár ezek pontos megnevezése vagy megjelölése nem mindig
lehetséges. Vannak olyan vízfolyások, amelyek tavakból erednek, mint például a Bajkál-tóból eredő
Angara, vagy a Grundlsee-ből eredő Traun, s vannak olyanok, amelyek gleccserekből,
gleccserpatakként indulnak, mint például a Svájci-Alpokban eredő Rajna.

!

Medrek és völgyek kialakulása és formálódása
Medrek kialakulásának lehetőségei
A vízfolyások medrei, völgyei, illetve azok egyes szakaszai kialakulásában több hatás is szerepet
játszhat, amelyek szerint az alábbi fő típusok nevezhetők meg:
Tektonikus völgyek

- kéregmozgások (vetődések, gyűrődések) hatására

Fluviális völgyek

- a víz eróziós hatására

Glaciális völgyek

- gleccserek alakítják, illetve alakították ki

Deflációs völgyek

- a szélerózió hatására

A vízfolyások kialakulásában a tektonikai hatás tekinthető elsődlegesnek, mivel azonban ezek a
folyamatok (kiemelkedések, süllyedések, gyűrődések) általában igen lassan történnek, ezért a
tektonikai felszínformálódással egy időben már érvényesülnek a különféle eróziós hatások is. Egyegy völgy- vagy vízfolyás-szakaszon esetenként az erózió kizárólagos szerepet is játszhat.
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A medrek változására ható körülmények
A vízfolyások folyamatosan változnak, s a változások lehetőségét és mértékét számos körülmény
befolyásolhatja, amelyek állandók vagy változók, s amelyek hosszabb vagy rövidebb időtávon
érvényesülhetnek.
Hosszabb időtávon ható és kevéssé változó körülmény
a földrajzi fekvés,
a vízgyűjtő kiterjedése, alakja, lejtése, domborzata,
a geológiai adottságok.
Rövidebb időtávon ható és viszonylag változatos módon érvényesülő körülmények
az éghajlat (csapadék, napsütés, szél, stb.),

a talajjellemzők,
a vegetáció,
az emberi tevékenység.
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Az emberi tevékenység hatása a vízfolyások medreire
Az emberi hatást akár külön kategóriaként is lehet kezelni, mivel annak mértéke ma már nemcsak
befolyásoló, hanem akár meghatározó jellegű is lehet. Ebből következően az emberi beavatkozás
minden más hatást is elfedhet. A mai műszaki-technikai lehetőségek közepette, az emberi
beavatkozás következményeként vízfolyások, illetve vízfolyásszakaszok szűnhetnek meg, vagy
éppen keletkezhetnek, s ez nemcsak a kisvízfolyásokra, hanem akár nagyobb folyókra, folyamokra
is vonatkoztatható. Ennek megfelelően, a világ számos térségében, a természetes vízfolyások
hálózata mellett a mesterséges vízfolyások rendszere is kiterjedt.
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A vízfolyás vízgyűjtő területe
A vízfolyás vízgyűjtőjének értelmezése
A vízfolyások vize a vízgyűjtő területről, illetve térből gyülekezik össze, felszíni és felszín alatti
lefolyás formájában. Vízfolyás esetében a vízgyűjtő terület általában a vízfolyás valamely
keresztszelvényéhez rendelhető. A vízgyűjtő kiterjedése a vízfolyás mentén természetesen
folyamatosan nő.
A felszín alatti lefolyás a vízfolyás állandóságára illetve időszakosságára van hatással, különösen a
vízfolyások legfölső szakaszain. A felszíni összegyülekezés az árvízi helyzetek kialakulását
eredményezheti, amelyben a vízgyűjtő alakjának is nagy jelentősége van. Kerekded vízgyűjtő
esetén lényegesen nagyobb lehet az árvízveszély, mint elnyújtott vízgyűjtő esetén, de a vízgyűjtő
más alaktani paraméterei is befolyással bírhatnak.
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A vízgyűjtő terület morfometriai jellemzői
• A vízgyűjtő legalacsonyabb pontjának magassága:

Hmin (m)

• A vízgyűjtő legmagasabb pontjának magassága:

Hmax (m)

• A maximális szintkülönbség:

ΔH = Hmax - Hmin (m)

• A vízgyűjtő területe:

T (km2)

• A vízgyűjtő kerülete:

K (km)

• A vízgyűjtő aszimmetriája:

Fa = Tjobb / Tbal (km2/km2)

• A relief, azaz a területegységre eső szintkülönbség értékét:
Fr = ΔH / T (m/km2)
• A vízgyűjtőn kilépő vízfolyás rendűsége, amely a vízfolyáshálózat összetettségére utal.

!
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10-1. ábra. A vízfolyások rendűsége megállapításának koncepciói (Gordon et al., 2004.
nyomán)

• A vízgyűjtőn található vízfolyások hossza:

L (km)

• A vízfolyások sűrűsége, azaz a területegységre jutó vízfolyáshossz:
Fs = L / T (km/km2),
• A Gravelius-féle alaki tényező, azaz a vízgyűjtő kerületének (K) és a vízgyűjtő területével
azonos területű kör kerületének (Kkör) az aránya:
FG = K / Kkör (m/m),
• Az egyenértékű téglalap oldalainak aránya, azaz a vízgyűjtő területével és kerületével azonos
területű és kerületű téglalap oldalainak az aránya:

!

Fet = aet / bet (m/m)

Vízfolyások szakaszjellege és azok ismérvei
A szakaszjelleg
A vízfolyások felső, középső, alsó szakaszai részben a geológiai viszonyok, részben pedig a
hosszesés csökkenése miatt általában az alábbi sajátosságokkal jellemezhetők.
Felső-szakasz jelleg
A meder hossz-esése, s így a sebesség és az eróziós hajlam viszonylag nagy, a meder mélyül, a
vízfolyás akár nagyobb kőtömböket is el tud mozgatni, a meder helyzetét a geológiai adottságok
befolyásolják legjobban, a keresztszelvény változó és szabálytalan, de gyakran V-alakban
berágódott.
Középső-szakasz jelleg
A esés és a vízsebesség is mérsékelt, a durvább hordalék lerakódik, a finomabb továbbmegy, a
hordalékszállítás egyensúlyban van, a keresztszelvényre jellemző az összetett csészeszelvény,
amely a kanyarulatoknak megfelelően többnyire aszimmetrikus.
Alsó-szakasz jelleg

A meder esése és a sebesség is kicsi, a legfinomabb lebegő anyagokat kivéve szinte minden
lerakódik, a vízfolyás zátonyokat, hordalékkúpokat épít, függőmeder alakul ki, a meder ezért
időnként áthelyeződik.

!
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10-2. ábra. Vízfolyás felső (a.), középső (b.) és alsó (c.) szakaszának jellemző
keresztszelvénye (Pankotai, Rácz, 1975. nyomán)

A természetes vízfolyás „kanyargóssága”
A kanyarulatok folytonos változása, fejlődése
A természetes vízfolyás kanyarulatok sorozatából áll. Ezek a kanyarulatok a mederben mozgó
víztömegek erodáló, vagy éppen hordalékot lerakó „munkája” nyomán állandó változásban vannak.
A vízfolyás a homorú partot általában erodálja, elhordja, kimossa, a domború partot viszont építi,
illetve elkerüli. Ennek következtében a kanyarulatokra egy folytonos fejlődés jellemző, a vízfolyás
egyre kanyargósabbá válik. Amikor a kanyargósság olyan mértékű, hogy a kanyarulat már
visszakanyarodik a vízfolyás előző szakaszához, azaz a kanyarulat középponti szöge meghaladja a
180°-ot, akkor a vízfolyás már meanderezik, s az ilyen kanyarulatok meandereknek nevezhetők.
Azok a helyek, ahol a vízfolyás a saját medréhez egyre inkább visszakanyarodik, egy-egy nagyobb
árvízkor átszakadhatnak, s ekkor új meder keletkezik. Ezt követően a vízfolyás egyre gyakrabban
folyik az új mederben, s egyre gyakrabban kerüli el a kanyarulatot, amelyben ezért az áramlás
csökken, holtággá válik, feltöltődik.

#
10-3. ábra. Kanyarulat hossz- és keresztirányú eltolódása

!
A holtág és a fok kialakulása
A nagyobb folyók mentén számos olyan meder és medermaradvány található, amelyet foknak
neveznek. Ezek kialakulásával kapcsolatban többféle, egymással vitatkozó nézet is
megfogalmazódott. Az egyik vélemény szerint a fokok közös jellemzője, hogy nyomvonaluk
régebbi folyómedrekkel esik egybe, tehát a fokok a régebben lefűződött kanyarulatok maradványai
(Tamás–Kalocsa, 2003.).

!
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10-4. ábra. Holtág és fok kialakulásának folyamata (Tamás–Kalocsa, 2003. nyomán)
TŰZÉS
Amikor a kanyarulat már visszakanyarodik önmagához, eléri a túlfejlett állapotot (1.), akkor a
kanyarulat természetes módon lefűződik, vagy mesterséges beavatkozással átvágják, s megkezdődik
az így kialakult mellékág torkolatainak feltöltődése (2.). A feltöltődés a felső torkolatban
erőteljesebb, mint az alsóban, mert a mellékág kiürülése – a főmeder vízszint csökkenésekor – az
alacsonyabban lévő alsó torkolatnál történik. A befelé és kifelé történő vízmozgás hatására az alsó
torkolatban másodlagos meder alakul ki. A felső torkolat a terepszintig feltöltődik, az alsó
torkolatban pedig megmarad a fok (3).
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A fokgazdálkodás
A természetes módon létrejött és tudatos beavatkozásokkal esetenként továbbformált és fenntartott
fokok jó lehetőséget kínáltak a víz és a hal visszatartására a lefűződött holtágakban, amelynek révén
kialakult az un. fokgazdálkodás.
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A természetes vízfolyás helyszínrajzi alaktani elemei
Az alaktani elemek
A természetes vízfolyások általában a következő helyszínrajzi alaktani (morfológiai) elemekkel
jellemezhetők (Németh,1954): meder, part, középvonal, sodorvonal, inflexiós szakasz, szurflexiós
szakasz, meander, holtág, izobat, gázló, üst.
Meder
Általában a középvízi medret jelenti, azaz a vízfolyás által tartósan elfoglalt mélyedést, amelyben a
közepes és annál kisebb vizek áramolnak. A közepesnél nagyobb vizek a mederből kiöntenek, s a
nagyvízi medret, illetve az árteret foglalják el.

Part
A mederrel közvetlen szomszédos terepsáv a part, amelynek mederoldali széle és a mederrézsű
határvonala a partél. Amikor a meder fokozatosan megy át a parti sávba, akkor a partél
elhelyezkedésére csak a középvíztükör széle utalhat. A partok megnevezése (jobb és bal part) a
folyásirány szerint történik.
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10-5. ábra. Meder alaktani jellemzői (Pankotai, Rácz, 1975. nyomán)
Középvonal
Helyszínrajzi ábrázolásban a meder felezőpontjainak sorozata, amely vonal pontjai a két parttól
azonos távolságra helyezkednek el.
Sodorvonal
Helyszínrajzi ábrázolásban a legnagyobb sebességű pontok sorozata. A legnagyobb sebességek a
keresztszelvények legmélyebb pontjai függélyeseiben alakulnak ki, ezért a sodorvonal
tulajdonképpen a mederfenék legmélyebb pontsorának (vonalának) vízfelszínre vonatkoztatott
vetülete. Mivel a sebességek a kanyarulati viszonyoktól, valamint a keresztszelvények alakjától és a
vízmélységektől is függnek, ezért a sodorvonal többnyire nem esik egybe a középvonallal. A
sodorvonal a középvonaltól általában a kanyarulatok homorú oldalai felé tér el.
Inflexiós szakasz
Az ellentétes ívek találkozási szakasza. Többnyire ezen szakaszokon keresztezi a sodorvonal a
középvonalat, s ezen szakaszokon találhatók a gázlók is.
Szurflexiós szakasz
Amikor egy ív után azzal azonos irányú ív következik, akkor a sodorvonal nem metszi, hanem csak
megközelíti a középvonalat és kissé visszakanyarodik a második ív csúcsa felé, majd ismét közelíti
a középvonalat.
Meander
A kamyarulat fejlődésnek már egy előrehaladott állapota. A 180°-nál nagyobb középponti szögű
kanyarulat.
Holtág
A folyómedertől elváló, részben már feltöltődő, lefűződött kanyarulat.
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Izobat
A meder domborzatának ábrázolásakor alkalmazzák azt az eljárást, amikor a szinteket nem a
geodéziai alapszinthez viszonyítják, hanem a vízfolyás vízszintjéhez, valamely meghatározott,
például közepes szintjéhez. Az izobatok tehát a vízfelszínre vonatkoztatott rétegvonalak, így a
vízmélységről adnak közvetlen információt, amely gyakorlati (pl. hajózási) szempontból sokkal
fontosabb, mint a mederfenék geodéziai magasságának ismerete.
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10-6. ábra. Vízfolyás medrének szintvonalas ábrázolása (Németh, 1954. nyomán)
Gázló
Az inflexiós szakaszokra jellemző, nagy mélyedésektől mentes, egyenletes vízmélységű, gyakran
sekély mederrészek.
Üst
A mederfenék mélyedése, többnyire a kanyarulatok külső, homorú oldalán található, ahol a homorú
partot támadó áramló víz a medret is fokozottan erodálhatja. Az ábrán az önmagába záródó izobatok
szemléltetik az üstöket. Ezeken a helyeken, a mederanyagtól is függően, jelentős mélyedések is
kialakulhatnak.
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A vízfolyás szabályozása
A szabályozás értelmezése és célja
A vízfolyás szabályozása a természetes kanyarulatfejlődés korlátozását, vagy befolyásolását jelenti,
különféle folyószabályozási művekkel, amelyek kiépítése a vízfolyás mentén nem folytonos, hanem
csak a szükséges szakaszokra vagy helyszínekre korlátozódó. A folyószabályozási művek
alkalmazásának mindig konkrét célja van, de elsősorban a szabályozási vonalaknak megfelelő
partvonalak fenntartása vagy kialakítása, s ezáltal a sodorvonal helyzetének alakítása. A
folyószabályozás fontosabb eszközei az alábbiak.
Partbiztosítás
A partnak, illetve a rézsűnek erózió elleni védelmét és rögzítését jelenti valamilyen burkolattal,
amely a helyszíntől (pl. belterület vagy külterület) és a víz okozta várható terheléstől függően
különféle kialakítású lehet. A partbiztosítás kialakítható kötőanyag nélküli kőterítéssel, kőszórással,
dróthálós kőpaplanként, különféle helyszíni vagy előregyártott kő és beton burkolatként. Kisebb
vízfolyások kevésbé terhelt partszakaszain biotechnikai megoldások is alkalmazhatók, amely
tulajdonképpen célirányos növénytelepítést, s annak fenntartását jelentik.

Depónia
Helyszíni anyagból készített töltés, amely a partvonal tervezett helyén, például a homorú
partoldalon alakítandó ki. Amikor a vízfolyás azt eléri, akkor a kanyarulat további keresztirányú
eltolódását a depónia rézsűjének burkolásával, azaz partbiztosítással lehet megakadályozni.
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10-7. ábra. Folyószabályozási művek elhelyezése
Sarkantyú
A partról a mederbe nyúló rövid kőgát, amely a közepes vizeknél kisebb vizek mederközép felé
terelésére alkalmas. A sarkantyú szűkíti a középvízi medret, így némi vízszint-emelést és sebességnövekedést eredményez, s egyúttal a sodorvonal helyzetére is hatással van.
Párhuzammű
A szabályozási vonal mentén kialakított hosszirányú kőgát, bekötő keresztgátakkal megerősítve,
amely a túlságosan erodált partközeli részek védelmét és a vízfolyás hordalékával való
visszatöltését szolgálja. A párhuzammű koronaszintjét úgy határozzák meg, hogy a mögötte lévő
kazettákat csak a közepesnél nagyobb vizek, azaz a viszonylag nagyobb hordaléktartalmú vizek
tudják feltölteni, amelyből azután a hordalék egy része kiülepedik.
Fenékgát
A fenékgát más szóval fenékküszöbnek is nevezett keresztgát, a fölötte lévő mederszakasz
vízszintjének megemelését szolgálja, például egy mellékágba gravitációs módon történő vízkiterelés
lehetőségének biztosítása érdekében. A fenékgátat többnyire kis magassággal, s egészen lankás
alvízi rézsűvel alakítják ki.
Véglezárás
Olyan keresztgát amelynek kialakítására többnyire a mellékág vízfolyáshoz visszacsatlakozó végén
lehet szükség, annak érdekében, hogy a mellékág vízszintje ne kövesse a vízfolyás időnként
túlságosan alacsony vízszintjét, amelynek következtében a mellékág esetleg teljesen ki is ürülhet.
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A vízfolyás vízháztartási egyenlete
Vízháztartási egyenlet a fölső szakasz vízgyűjtőjére
A kisvízfolyás legfölső szakaszára vonatkozó vízháztartási egyenlet, tulajdonképpen a szakasz
legalsó szelvényéhez tartózó vízgyűjtő terület vízháztartási egyenlegével azonos.
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Vízháztartási egyenlet a vízfolyás egy szakaszára
A vízfolyás egy bármely szakaszára a következő formában írható fel a vízháztartási egyenlet:
# Qb + Qi + L + C + B − Qk − P − E = ΔK
Ahol: Qb,
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a folyóban a szakasz elejéhez érkező vízmennyiség,

Qi,

a szakaszon betorkoló mellékvízfolyásokon érkező vízmennyiség,

L,

a szakaszhoz csatlakozó vízgyűjtő területről történő lefolyás,

C,

a vízfolyásszakasz felületére hulló csapadék,

B,

a szakaszon történő felszín alatti hozzászivárgás,

Qk,

a szakasz végén a folyóban távozó vízmennyiség,

P,

a vízfolyásszakasz felületéről történő párolgás,

E,

a szakaszon történő felszín alatti elszivárgás,

ΔK,

a vizsgált szakasz medrében érzékelhető készletváltozás.

A kisvízfolyás és a folyó megkülönböztetése vízháztartási alapon
A vízháztartási egyenlet a Meteorológiai Világszervezet (WMO) ajánlásával egyes vízrajzi
fogalmak definiálására is felhasználható (Zsuffa, 1996). A kisvízfolyások és folyók, a domb- és
hegyvidéki valamint a síkvidéki vízfolyások hidrológiai viszonyai ugyanis a vízháztartási
egyenletekkel is megkülönböztethetők.
A gyakorlatban használatos a kisvízfolyás és a folyó elnevezés, amelyek ugyanazon vízfolyás
fölsőbb és alsóbb szakaszára is alkalmazhatók. A minősítés azonban többnyire szubjektív, amikor a
patakra azt mondjuk, hogy az „kis” vízfolyás, a folyóra meg azt, hogy „nagy”. A vízfolyás egy
szakaszára felírt vízháztartási egyenlet azonban lehetőséget ad a kisvízfolyás és a folyó elnevezés
vízháztartási definiálására. Ennek érdekében egyszerűsíteni kell a vízháztartási egyenletet, amit
egyébként azért is érdemes és szükséges megtenni, mert egyes elemek másokhoz képest
elhanyagolható nagyságrendűek, s azért is, mert egyes elemek csak igen körülményesen és nagy
hibalehetőséggel számszerűsíthetők.
A vízfolyás egy szakaszára felírt vízháztartási egyenletben a vízfelületre hulló csapadék (C) és a
vízfelület párolgása (P) elhagyható, mivel egymást részben kiegyenlítik, a fennmaradó különbség
pedig elhanyagolható. Számpéldával igazolható, hogy a vízfolyás nagyságától függetlenül, a
csapadék és a párolgás részaránya a vízháztartási egyenletben csekély.
Nagyvízi helyzetben az egyenlet további két tagja, a felszín alatti hozzászivárgás (B) és az
elszivárgás (E) is elhagyható, mivel szerepük csak a kisvizes időszakban lényeges. A nagyvízi és
kisvízi hozamok között ugyanis, nemcsak a kisvízfolyások, de a nagyobb folyók esetében is,
nagyságrendi különbségek vannak. A Kárpát-medence legnagyobb folyója, a Duna 1000 m3/sec
kisvízi hozama és 10000 m3/sec nagyvízi hozama aránya 1/10. Ugyanez az arányszám a Tisza alsó,
Szolnok-Szeged közötti szakaszán 1/50, a Felső-Tiszán, a Szamoson, a Sajón, a Rábán 1/100, a
Hernádon 1/200, a Marcalnál és a Maroson 1/300, a Körösökön 1/600, a Kaposon, Bódván,
Zagyván, Berettyón 1/1000, a Krasznán 1/4000 (Zsuffa, 1996).
A kisebb folyókhoz hasonlóan az erdei patakok vízjárása is meglehetősen szélsőséges. Például a
Soproni-hegységben található Rák-patak legfölső, mintegy 6 km2-es vízgyűjtő területének kifolyási

szelvényében található vízhozammérő műtárgynál nyáron gyakran előfordul, hogy a vízhozam nem
éri el az 1 liter/sec (60 l/perc) hozamot, a nagycsapadékok hatására viszont a vízhozam, ha
viszonylag rövid időtartamra is, de meghaladhatja a 4 m3/sec (4000 liter/sec) értéket is. Az ilyen
típusú arányszámokkal kapcsolatosan megjegyzendő azonban, hogy bennük a szélsőséges kisvizek,
amelyek akár a nullát is megközelíthetik, szerepe lényegesen nagyobb, mint a nagyvizeké.
A vízfolyás egy szakaszára felírt vízháztartási egyenletből elhagyva az előzőekben említett
elemeket, és az egyenletet egy nagyvízi helyzetre vonatkoztatva, az alábbi egyszerűbb forma
nyerhető, amely alapján különbség tehető a kisvízfolyás és a folyó között:
# Qb + Qi + L = Q k
Folyónak, illetve folyó-szakasznak nevezhető a vízfolyás azon szakasza, amelynek árvizeit a
szakaszhoz közvetlen csatlakozó vízgyűjtő területek felszíni lefolyása (L) lényegesen nem
módosítja. A Duna magyarországi szakaszának árvízhozamát a folyót szegélyező területek,
települések, köztük Budapest területe, még a legnagyobb esők vagy hóolvadások idején sem növelik
észrevehető, mérhető módon Ezzel ellentétben, azok a vízfolyásszakaszok minősíthetők
kisvízfolyás-szakasznak (pataknak), amelyek árvízhozama a szakasz mentén, a közvetlen felszíni
lefolyás miatt szinte folyamatosan növekszik. Például nagyvízi helyzetben a Rák-patak vízhozama
Sopront elhagyva mérhetően nagyobb, mint Sopronba érkezve, vagyis a városi felszíni
összegyülekezés (L) vízhozamot növelő hatása látványosan érzékelhető.
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A vízállás és a vízhozam
A vízállás és a vízhozam vízgazdálkodási jelentősége
A vízfolyások egyik legfontosabb jellemzője a vízállás és az azzal összefüggésben álló vízhozam.
Ezek időbeli változatosságának, azaz a vízjárásnak a megismerése több évtizedes adatsorok révén
lehetséges. A folyóvizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatosan általában a vízállás, a víz
hasznosítási lehetőségei kapcsán pedig inkább a vízhozam adatsoroknak van nagyobb jelentősége.
Az adatsoroknak vannak, un. jellemző értékei.
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A vízállás jellemző értékei
A vízállás jellemző értékei (Kontur–Koris–Winter, 2003) a következők:
LKV Legkisebb víz: a vízszintmérés kezdetétől fogva észlelt legkisebb érték.
KV

Kisvíz: valamely időszak (hónap, év, évtized) legkisebb vízállása.

KKV Közepes kisvíz: hosszabb időszak évi kisvizeinek számtani középértéke.
KÖV Középvíz: valamely adatsor (pl. egy év) összes adatának számtani középértéke.
NV

Nagyvíz: valamely időszak (hónap, év, évtized) legnagyobb vízállása.

KNV Közepes nagyvíz: hosszabb időszak évi nagyvizeinek számtani középértéke.
LNV Legnagyobb víz: a vízszintmérés kezdetétől fogva észlelt legnagyobb érték.
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ÁTV Átlagos víz: valamely adatsor (pl. egy év) középső adata (medián)

A vízjáték és a vízjárás

A jellemző vízállás értékekhez értelemszerűen időpont, illetve időtartam megadása is szükséges. A
LNV és a LKV különbségét vízjátéknak is szokták nevezni, amely vízjáték százalékában is
megadható a meder teltsége. A jellemző vízállásokhoz hasonlóan lehet értelmezni a jellemző
vízhozamokat is.
A vízszint vagy a vízhozam időbeli változásainak rendje, amely alapvetően az éghajlattól függ, a
vízjárás, amely többé vagy kevésbé szabályszerű.
A vízjárás tipizálásának egyik módja azt tekinti alapnak, hogy vízfolyás vízjárását az esők, a hó
olvadása, vagy a jég olvadása befolyásolja-e leginkább.
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Vízfolyások tipizálása
A vízfolyások Stelczer-féle csoportosítása
Stelczer Károly tipológiája (Stelczer, 1977.) részben konkrét típusokat, részben pedig tipizálási
szempontokat ad meg, arra való tekintettel, hogy a vízfolyások igen-igen sokfélék lehetnek. A
Stelczer-féle tipológia ezért magában hordozza a tipizálás sokféleségének lehetőségét is.
Természetes vízfolyások
Állandó vízfolyások
Földrajzi jellemzők alapján
Földrajzi helyzet szerint
Vízgyűjtő nagysága szerint
Vízfolyás hosszúsága szerint
Hidrológiai jellemzők alapján
Vízhozam nagysága szerint
Vízjárás szerint
Lefolyás eredete szerint
Hidraulikai jellemzők alapján
Esés szerint
Sebesség szerint
Hordalékszállító képesség szerint
Időszakos vízfolyások
Az év nagy részében vizet szállító
Az év nagy részében száraz
Torrens
Mesterséges vízfolyások
Szabályozott vízfolyások
A vízgyűjtőn hordalékfogókkal és víztározókkal, a mederben pedig különböző
szabályozási művekkel befolyásolható a vízfolyás. Ennek hatására a vízfolyás
geometriai (pl. kanyarulat fejlődése) és morfológiai (alaktani) változásai
korlátozottak. Vízjáték azonban ekkor is van.
Csatornázott vízfolyások
A vízfolyáson vízlépcsőkkel állandósítják a vízszinteket. Ennek hatására megváltozik
a vízfolyás szélessége, mélysége, esése, sebessége, öntisztuló képessége, a jég és a
hordalék levonulása. A vízjáték jelentősen csökken.

Mesterséges csatornák
Földrajzi helyzet szerint
Vízfolyásokhoz csatlakozó
Vízfolyásokat összekötő
Rendeltetési cél szerint
Árvízvédelmi
Belvízvédelmi
Öntöző
Hajózási
Energetikai
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A vízfolyásokat Dévai-féle tipológia
Ez a tipizálási rendszer alapvetően három, viszonylag egyszerűen számszerűsíthető paraméter, a
vízfolyás hossza, vízgyűjtő területének kiterjedése, valamint átlagos vízhozama alapján különít el
kategóriákat.
Folyam:

Vízgyűjtő területe hatalmas, meghaladja az 500 ezer km2-t, hossza több
mint 2500 km, közepes vagy kis esésű, átlagos vízhozama nagyobb, mint
2500 m3/sec. Többnyire egy-egy vízrendszer utolsó tagjaként a tengerbe
(óceánba) ömlik.

Folyó:

Vízgyűjtő területe jelentős, 500 km2 feletti, hossza meghaladja az 50 km-t,
közepes mederméretű, változó esésű, átlagos vízhozama számottevő, több
mint 5 m3/sec. Folyamok vagy nagyobb folyók részvízgyűjtőit alkotják, de
torkolhatnak közvetlenül tengerbe (óceánba) vagy szárazföldi állóvízbe,
tóba is. A folyók három nagyságrendi kategóriája különböztethető meg.
Nagy folyó: 100-500 ezer km2, 1000-2500 km, 400-2500 m3/sec
Közepes folyó: 10-100 ezer km2,
Kisfolyó:

Kisvízfolyás:

500-10000 km2,

250-1000 km,

50-400 m3/sec

50-250 km,

5-50 m3/sec

Vízgyűjtő területe nem éri el az 500 km2-t, hosszúsága kevesebb mint 50
km, átlagos vízhozama kisebb mint 5 m3/sec.
Patak:

Nagy vagy közepes esésű völgyekben, általában köves, kavicsos
medrű, gyors folyású, rendszerint magashegységi vagy
középhegységi vízfolyás.

Csermely: Közepes vagy kis esésű völgyekben, medencékben, csendes
folyású, változatos üledékű vízfolyás. Alacsonyabb
középhegységre, dombvidékekre, alföldi területek tagoltabb
felszíneire jellemző.
Ér:
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Nyílt, lapályos területek, sekély, szétterült, csaknem pangó vizű,
homokos, iszapos medrű, esetleg időszakos vízfolyása.

11. ÁLLÓVIZEK
Az állóvizekről általában
A limnológia
Az állóvizek tana a limnológia, amely egyebek mellett a tavak keletkezésével, fejlődésével,
morfológiai és geometriai jellemzőivel, vízháztartási sajátosságaival, valamint az állóvizek
tipizálásával foglalkozik.
A Föld felszínén számos olyan kisebb-nagyobb mélyedés található, amelyben a víz rövidebbhosszabb időre megmarad, ahol tehát állóvíz keletkezik. Ezek nagyobb része természetes vagy
mesterséges lefolyással bír, azaz vizüket vízfolyás vagy csatorna viszi tovább, de vannak teljes
mértékben lefolyástalan állóvizek is.
Az állóvizek területaránya
A Föld szárazföldi felszínének mintegy 2,5%-a tekinthető állóvíznek, amelybe nemcsak a nyílt
vízfelületek, hanem a vízinövényekkel borított területek, valamint a lápok és mocsarak is
beletartoznak. Vannak olyan földrajzi tájak, de országok is, ahol az átlagost jóval meghaladó az
állóvizek területaránya, például az „ezer tó országában”, Finnországban 10%. Magyarország
területére vonatkozóan ez az arányszám csupán 1,2%. Százötven-kétszáz évvel ezelőtt, a
folyószabályozási, ármentesítési és lecsapolási munkálatokat megelőzően, az állóvizek
területaránya lényegesen nagyobb volt.
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Tómedencék kialakulása
Tavak keletkezésének lehetőségei
A tómedencék természetes és mesterséges hatásokra, s különféle módokon jöhetnek létre amelyek
négy csoportba sorolhatók (Lovász, 2000): endogén, exogén, biogén és antropogén medencék.
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Endogén medencék
Belső erők (szerkezeti mozgások, vulkanikus tevékenység) hatására alakultak ki. Endogén
medencéknek tekinthetők a meleg forrástavak is.
A Föld szilárd felszínét alkotó lemezek lassú elmozdulásai révén tektonikai árkok keletkeznek, ahol
ma a legmélyebb tavak találhatók. Ilyen a Kelet-Afrikai árokrendszer, amelyben tavak sora, köztük
a Föld második legmélyebb tava, az 1470 m mély Tanganyika-tó is található.
A tektonikai mozgások oldal irányú nyomás formájában is megnyilvánultak, amelyek hatására a
földfelszín rétegei felgyűrődtek és kiemelkedtek, amelynek során hegyvonulatok, völgyek és
medencék keletkeztek. A belső erők által létrehozott felszínformákat, köztök a tómedreket is, azután
a külső erők (pl. a jég) formálta tovább.
A vulkáni működés megszűnését követően a kráterek mélyedéseiben tavak keletkezhetnek,
amelynek egyik szép példája a Keleti-Kárpátokhoz tartozó Hargita-hegységben, a 950 m tengerszint
feletti magasságban található Szent Anna tó. A vízgyűjtő területet a tó fölé emelkedő 120-350 m
magas kráterperem alkotja (Góg, 2003). A vízháztartás elemei a csapadék, a lefolyás, a párolgás és
az elszivárgás, elfolyás nincs.
A mai Tihanyi-félsziget térségében történt, több millió évvel ezelőtti, vulkanikus tevékenység során
alakultak ki azok a kalderák, amelyek feltöltődött maradványai a Belső-tó és a Külső-tó medrei.
Mindkét tó lefolyástalan és sekély, a Külső-tó növényzettel nagyrészt benőtt.
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Exogén medencék
Külső erők által létrehozott, vagy begátolt medencék. Ilyenek lehetnek a deflációs, fluviális,
glaciális erózió és akkumuláció, a karsztosodás, a hegyomlás, illetve földcsuszamlás. Külső
hatásnak tekinthető a meteorok becsapódása is.
A glaciális erózió természetesen ma is van, de a mai tavak medencéinek kialakulása vonatkozásában
a pleisztocén jégkorszakaiban bekövetkezett, hosszú időtartamú, nagyobb kiterjedésű eljegesedések
és jégmozgások hatásáról van szó. A jégkorszakokban jelentős mértékben előrenyomuló gleccserek
medret erodáló és törmeléket mozgató folyamatai révén olyan részben lemélyített, részben elgátolt
medrek keletkeztek, amelyeket a gleccser visszahúzódását követően víz töltött ki. Ilyen például
Észak-Olaszországban a Garda-tó.
A víz erodáló hatása következtében alakulnak és mélyülnek a folyók kanyarulatai, amelyek a
vízfolyástól lefűződve holtágakká, azaz morotva-tavakká válnak. Alakjuk gyakran keskeny és íves,
amely a keletkezésük módjára utal. A morotva-tavak egyik legismertebb hazai képviselője a
150-200 m széles, 5 km hosszú Szelidi-tó.
Alföldi területeken a szél felszínformáló hatására is alakultak ki olyan sekély medencék,
amelyekben a víz időszakos vagy állandó jelleggel összegyülekezhetett. Erre példa a Duna-Tiszaköze, ahol a pleisztocén végén és a holocén elején, a jellemzően ÉNY-DK-i irányú szél formálta
buckasorok között lefolyástalan mélyedések keletkeztek, amelyekben a csapadék és a helyi
mélyedés felé áramló talajvíz sekély, szikes tavakat hozott létre (Molnár, 1970). Szikes tavak
azonban nemcsak a szél által létrehozott medencékben, hanem a feltöltődött morotvákban is
kialakulhattak, mint például a Kardoskúti Fehér-tó.
A mészkőhegységekben történő karsztosodási jelenségek a felszín közelében is előfordulnak,
amelynek következtében a felszínen kisebb-nagyobb behorpadások keletkeznek. Ezek a gyakran
csak egy-két méter, de néha nagyobb átmérőjű behorpadások kezdetben víznyelőként
funkcionálhatnak, de ha a fenékrészt agyagos üledék szigeteli, akkor tó keletkezhet, un. dolina-tó. A
Bükk-fennsíkon ezeket a mélyedéseket töbörnek is nevezik.
A hegyomlás révén kialakult tavak egy különleges példája a Gyergyói-havasokban, valószínűleg
1837-ben keletkezett Gyilkos-tó. A mészkő anyagú Gyilkos-kő leszakadt része torlaszolta el a
Békás-patak völgyét, s hozta létre, 983 m tengerszint feletti magasságban, a mintegy 2200 m
hosszú, 150 m széles 15-20 m mély tavat (Góg, 1989). A tó rohamos feltöltődésére utal, hogy
átlagos mélysége ma már csak öt és fél méter. A Gyilkos-tó különlegessége, hogy az immár 175 éve
víz alá került fenyőerdő maradványai, a fatörzsek csonkjai még most is láthatók.
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Biogén medencék
Sík, illetve gyengén hullámos felszínen a növényzet (elsősorban mohák és zúzmók) képezhetnek
gátat, s alakíthatnak ki lefolyástalan medencét. Állatok (például a hód) is szerepet játszhatnak
tómedencék kialakulásában.
Antropogén medencék
Duzzasztással (főmederben, mellékágakban, hullámtéren, domb- és hegyvidéken a völgyekben),
lemélyítéssel, illetve körülgátolással hozhatók létre mesterséges tómedencék.

!

A tavak morfometriai jellemzői

A tó alakjáról és méretéről általában
A természetes tavakat tekintve tulajdonképpen nincs két azonos méretű és alakú, azaz a tavak a
morfometriai jellemzők vonatkozásában annyi félék, ahány tó létezik. A mesterséges tavak is
általában különbözők, de lehetnek szándékosan egészen hasonló méretűre és alakúra kialakítottak
is. A tavak alakja a méretmegadás lehetősége vonatkozásában lehet egyszerűbb és különlegesebb, s
lehetnek akár olyan különösek is, amelyek esetében a méretek megadása is nehézségbe ütközhet.
A vízszint változása szerint módosulnak a tó alapvető paraméterei, a hossza, szélessége, kerülete,
területe, vízmélysége és víztérfogata is. Ezért, e paraméterek számszerű értéke mindig valamely
konkrét vízszinthez tartozik. A vízszint változására a meredek sziklafalak között elhelyezkedő tavak
alakja kevésbé, az alacsony partok övezte tavak alakja viszont jobban változhat.

!

A tó „tengelyei”
A tó nagytengelyének hossza, a víztükör két legtávolabbi pontja közötti távolság. Erősen íves,
visszakanyarodó forma esetében az lényegesen rövidebb lehet, mint a köznapi értelemben vett
hosszúság, amely inkább a tó hossztengelye hosszával vehető azonosnak.
A tó kistengelye, a víztükör széléhez húzott, a nagytengellyel párhuzamos érintők érintési pontjai
közötti távolság.
A tó hossztengelye a szemközti partok közötti távolság felezőpontjainak sorozata. A hossztengely
hossza a tó hosszúsága. A hossztengely helyzete nem mindig egyértelmű, mert egy különleges alakú
tó esetében a „szemközti part” sem értelmezhető mindig egyértelműen.

!

#
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Szélesség

11-1. ábra. Alaktani paraméterek a Fertő-tó példáján

A tó szélessége az előzőeknek megfelelően értelmezhető, s ennek megfelelően a tó hossztengelye
mentén szinte folyamatosan változik. A szélességi adatok közül megkülönböztethető a legkisebb és
a legnagyobb, és számítható az átlagos szélesség is. A tó átlagos szélessége a tó területének és
hosszának hányadosaként számszerűsíthető.

!

Terület
A tó területe (A) és a további morfometriai paraméterek, lényegesen konkrétabban
számszerűsíthetők, mint az előzőek. A tó területe általában a közepes vagy a szokásos vízszinthez
tartozó területként értelmezhető. Áradáskor vagy apadáskor ez változik, így megnevezhető a tó
legkisebb és legnagyobb kiterjedése is, amelynek elsősorban a síkvidéki tavak esetében lehet
jelentősege.

!

Kerület
A tó kerülete (L), azaz a partvonal hosszúsága, a vízfelület szélének hossza egy adott vízszint
mellett.

!

A part tagoltsága
A part tagoltsága (DL). A kerület önmagában nem mond sokat a tó alakjáról, viszont a tó területével
azonos területű kör kerületéhez viszonyítva a tó arányaira, illetve a partvonal tagoltságára lehet
következtetni.
#

!

DL =

L
2 π∗A

ahol: DL, a part tagoltságát kifejező számérték
L, a partvonal hosszúsága (km)
A, a tó területe (km2)

Vízmélység
A vízmélység (z) befolyással van a vízminőségre és az élőhelyi lehetőségekre, s a vízmélység
változása összefüggésben van a vízforgalommal. A vízmélységek a mederfenék batimetrikus
ábrázolásával szemléltethetők, azaz olyan szintvonalakkal, amelyeket a viszonyítási szinttől (egy
meghatározott vízszinttől) vett mélységek számszerűsítenek.
Minden tó nevezetes paramétere a legnagyobb mélység (zmax.), függetlenül attól, hogy az a
tómedernek csak egy lokális mélyedését, vagy nagyobb kiterjedésű fenékrészét jelenti. A közepes
vízmélység a víztérfogat és a vízfelület arányával fejezhető ki:
#
ahol: zátl, az átlagos vízmélység (m)
V, a tó térfogata (m3)
A, a tó vízfelülete (m2)

z átl =

V
A

#

!

11-2. ábra. A Görbehalmi-tó medrének batimetrikus ábrázolása (Csáfordi et al., 2009. nyomán)

A relatív mélység
A relatív mélység a tó legnagyobb mélységének a tó kiterjedéséhez, nevezetesen a tó közepes
átmérőjéhez viszonyított aránya (Felföldy, 1981):

#

zr =

z max ∗ π
2∗ A

∗ 100

ahol: zr, a relatív mélység (%)
zmax, a tó legnagyobb mélysége (m)
A, a tó területe (m2)
A sekély tavak esetében a relatív vízmélység 1% alatti, sőt általában csak tized vagy század
százalékkal jellemezhető. A Balaton esetében, ha a területe 610 km2, a legnagyobb vízmélysége
pedig 11 m, akkor ez az arány 0,04%. Mély tavak esetében a relatív mélység 2-4% közötti. Például
a Hallstadti-tó esetében, ha a területe 8,5 km2, a legnagyobb mélysége pedig 125 m, akkor az arány
3,8%. A relatív mélységet illetően a legnagyobb számértékekkel a kopolya-jellegű állóvizek
jellemezhetők. Egy kavicsbánya-tó esetében, amelynek a kiterjedése 1 ha, a mélysége pedig 10 m, a
relatív mélység 8,8%.
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A tó térfogata
A tó térfogata (V) a tómeder batimetrikus helyszínrajza alapján határozható meg, a résztérfogatok
összegeként. A résztérfogatok, – jó közelítéssel –, a szomszédos batimetrikus szintek területeinek
átlaga és a szintek közötti távolság szorzataként számíthatók. Feltöltődési stádiumban lévő,
jelentősebb mennyiségű laza üledékkel is bíró tavak esetében a víz és az üledék térfogata különkülön is megadható, s egy fontos állapotjellemző lehet e kettő aránya.

!
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A part-víztömeg index
A part-víztömeg index egy félgömbhöz viszonyítja a tavat, ahol a félgömb térfogata azonos a tó
térfogatával, azaz a part hosszát veti össze a tótérfogattal azonos térfogatú félgömböt határoló kör
kerületével:

DV =
#

!
!

L
3

12 ∗ π 2 ∗ V

ahol: L, a partvonal hossza (m)
V, a tó víztérfogata (m3)

11-1. táblázat. A Görbehalmi-tó (tározó) morfológiai adatai (Csáfordi et al. 2009. nyomán)
Hossz (l); [m]

288

Hossztengely hossza [m]

291

Átlagos szélesség (b); [m]

90

Tófelület (A); [m
Legnagyobb mélység (z

2,9

Átlagmélység (z

2

V (V

51062

Relatív mélység (z

1,6%

Parthossz (L); [m]

754

Tóhossz és parthossz aránya

2,6

Part tagoltsága (D
Part-víztömeg indexe (D

!

25773

1,3
4,5

Parthossz-térfogat index

0,015

Tómedence állandósági indexe

67,7

A tó vízgyűjtő terület
Az állóvizek vízforgalmi adottságaira jelentős hatással lehet a tó vízgyűjtő területe, annak
kiterjedése, és aránya a tó vízfelületéhez képest. A tó bevételi elemei közül a hozzáfolyás (H) a
vízgyűjtő vízháztartási rendszerében a lefolyással (L) azonos. Általában előnyös lehet ha a tó
vízfelületéhez képest minél nagyobb kiterjedésű a tóhoz tartozó vízgyűjtő terület, de ennél
fontosabb a vízgyűjtő terület vízforgalmának intenzitása. Például a Velencei-tóra vonatkozó
vízfelület – vízgyűjtő terület arányszám mintegy két és félszer nagyobb, mint a Balatonra
vonatkozó, mégis lényegesen kisebb a Velencei-tóba érkező hozzáfolyás (a vízgyűjtő területen
keletkező lefolyás), mint a Balaton esetében, mert eltérőek a vízgyűjtő terület vízháztartási
viszonyai.

!

Az állóvizek öregedési folyamata
A vízfolyások, de az alkalmi felszíni vizek is, oldott és lebegtetett anyagokat szállítanak, időnként
görgetnek, s amikor elérik az állóvizet, sebességük lecsökken, s amit magukkal hoznak, az a
tómedencébe lerakódik, leülepedik. A görgetett hordalék nagy része a befolyás környékén, a
lebegtetett hordalék pedig nagyobb területen rakódik le. Ezáltal csökken a víztér, a vízmélység és a
tó felülete is.
A vízmélység csökkenése miatt a vegetáció megtelepedésére és terjeszkedésére egyre jobb
lehetőség nyílik. A partok felöl kiindulva a tó egyre nagyobb részét veszi birtokba a vegetáció,
amelyet a jellemző fajokat és társulásokat illetően egy egymáshoz kapcsolódó, egymásból
következő fejlődési folyamat, láncolat jellemzi.
A tavak, vagy a nagyobb tavak egyes részei így alakulnak először fertővé, majd láppá, végül
mocsárrá.

!

Az állóvizek vízháztartási egyenlege

!

Az állóvíz kialakulásának minimális feltétele
Az állóvíz létrejöttének és fennmaradásának minimális vízháztartási feltétele, hogy a bevétel
tartósan meghaladja a kiadást. Ez a feltétel akár a csapadék (C) és a párolgás (P) egyenlege
vonatkozásában is megvalósulhat.

!

A vízháztartási egyenlet általános alakja
Általában több bevételi és több kiadási elem együtteseként írható fel a vízháztartási egyenleg.

!

Ahol: C,
H,
B,
Vp,
P,
L,
E,
Vk,
ΔK,

C + H + B + V p − P − L − E − V k = ΔK
#
az állóvíz felületére hulló csapadék,
patakok, folyók vízszállítása az állóvízbe,
az állóvízhez történő felszín alatti hozzászivárgás,
vízkivétel
az állóvíz felületéről történő párolgás,
az állóvízből induló vízfolyásban távozó vízmennyiség,
az állóvízből történő felszín alatti elszivárgás,
vízpótlás
az állóvíz készletének változása a vizsgált időszakban.

Hegyvidéki és síkvidéki tó vízháztartása
Bizonyos tótípusok, például egy hegyvidéki és egy síkvidéki tó között, egyebek mellett, a
vízháztartási egyenlege alapján is különbséget lehet tenni.
Hegyvidéki tó vízháztartásában többnyire a bevételi oldal dominál. Általában több a csapadék (C),
mint síkvidéken, s a hozzáfolyás (H) is bőséges és folyamatos. A kiadási oldalt szemlélve a
hegyvidéki tó jellemzője lehet az is, hogy nincs akadálya a víz továbbfolyásának, a lefolyásnak (L).
Ezért a tó vízszintje és vízkészlete (K) állandónak, a készlet változása pedig nullának tekinthető.
# C + H − P − L = ± ΔK = 0

A síkvidéki tavak bevételi oldala változatosabb. A tóra néha a vízbőség, máskor pedig a vízhiány
jellemző. A vízszint, s ezzel együtt a vízkészlet néha csökken, mert több a párolgás (P), mint a
csapadék és a hozzáfolyás együttesen (C+H), máskor pedig növekszik, mert a síkvidéki tavaknál a
lefolyás (L) lehetősége gyakran korlátozott, mert a levezető meder esése, vízátbocsátó képessége
csekély. Ezért a síkvidéki tó vízháztartási egyenletére a jelentősebb készletváltozások jellemzők:

!

# C + H − P − L = ± ΔK ≠ 0

Az egyes vízháztartási elemek jelentősége
A különféle nagyságú és típusú tavak esetében a bevételi és a kiadási elemek jelentősége egészen
különböző lehet. Például a fenékforrásokkal rendelkező tavak esetében a felszín alatt érkező vizek
jelentik a fő bevételi elemet.
A vízpótlás és a vízkivétel valamely vízgazdálkodási cél megvalósítása érdekében a természetes
tavak esetében is felmerülhet, de jellemzően a mesterséges tavak vízháztartásában lehet
súlypontosabb szerepük. Például az ipari vagy kommunális vízellátási céllal létesített víztározó
vízháztartásának a legfontosabb eleme a vízkivétel.
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Az átlagos tartózkodási idő
A rövidebb-hosszabb időszakok (hónap, év) alatt érkező vagy távozó vízmennyiségek jellemzik
számszerűen a tó vízforgalmát, amely víztérfogatban (m3/hó illetve m3/év) vagy a tó vízfelületére
vonatkoztatott vízréteg-vastagságban (mm/hó illetve mm/év) is kifejezhető. A tó víztérfogata és az
éves vízforgalom arányaként értelmezhető az átlagos tartózkodási idő, vagy más szóhasználattal az
átlagos vízkicserélődési idő.
Minél rövidebb az átlagos tartózkodási idő, annál gyakrabban cserélődik ki a tó vize, azaz annál
gyakrabban újul meg. Nem mindegy azonban, hogy a kicserélődés milyen úton-módon történik,
mert egészen más a megújulás lehetősége, ha a tóból elfolyás vagy párolgás révén távozik a víz
nagyobb, sőt esetleg a túlnyomó része. Például a Fertő-tónak sokévi átlagban mindössze 1 év az
átlagos vízkicserélődési ideje, amely mintegy kétszer gyakoribb, mint a Balatoné. A Fertő-tó
vízkészletének évenkénti megújulásáról azonban nincs szó, mert a tóból távozó vizek mintegy 95
%-a nem lefolyás, hanem párolgás révén távozik, hátrahagyva mindent, ami a befolyó vizekkel
érkezett.

!
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A hazai természetes és mesterséges állóvizek főbb típusai
A hazai állóvizek
A hazai állóvizek csoportokba sorolásakor külön szokás kezelni a három hazai természetes
„nagytavat”, a Balatont, a Fertő-tavat és a Velencei-tavat, valamint a hasonló nagyságrend miatt a
Tisza-tavat, mint mesterséges állóvizet.
A „nagytavakon” túlmenően a vízi-környezetnek igen fontos elemei a kisebb-nagyobb, természetes
vagy mesterséges állóvizek is, amelyek síkvidéken és dombvidéken egyaránt fellelhetők. Ezek főbb
csoportjai: a holtágak, a bányatavak, a szikes tavak, a víztározók, a halastavak és az egyéb
természetes és mesterséges állóvizek.
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Holtágak
Minden holtág medrének kialakulása (amikor azok még a folyó részei) természetes módon, a
síkvidéki folyók folytonos kanyarulatfejlődése következtében történik. A folyótól való leválás, azaz
a holtággá válás azonban részben természetes lefűződéssel, részben pedig a folyószabályozások
keretében, mesterséges leválasztással valósul meg.
A holtágak állóvízzé vált egykori folyószakaszok, ezért elnevezésükben sokszor szerepel a „holt”
jelzővel kiegészített folyónév (Holt-Duna, Holt-Körös, stb.), de előfordul, hogy az állóvízzé válás a
„tó” elnevezésben is tükröződik.
Az egyik legutóbbi összefoglaló munka (Pálfi, 2001.) szerint, amely a 4 ha-nál nagyobb kiterjedésű
holtágakat vette figyelembe, a magyarországi holtágak területe csaknem 70 km2. Az átlagos
víztérfogatot 119,4 millió m3-re becsülték, azaz az átlagos vízmélység 1,7 m-re tehető.
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Bányatavak
A magas talajvízszintű területeken végzett külszíni bányászati, illetve anyagnyerési tevékenység
„melléktermékeként” bányatavak keletkeznek. Tipikus példa erre a kavicsbányászat révén kialakult,
s a környező talajvíz szintjének megfelelő vízszintű bányatavak. Ebbe a csoportba tartoznak az
autópálya építkezések során nyitott anyagnyerő helyeken létrejött tavak is. Ilyen eredetű állóvizek
az un. kubikgödrök is, amelyek az árvédelmi töltések építése során, annak melléktermékeként
keletkeztek.
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Halastavak
A halgazdálkodás a természetes vizekben is lehetséges, de az intenzív, ellenőrizhető és
szabályozható hallgazdálkodás színterei a halastavak, amelyeket már a rómaiak is létesítettek. A
halastó olyan kialakítású, hogy a vízszabályozás (feltöltés, vízpótlás, leeresztés) megoldható legyen.
A halgazdálkodási célokat az egyetlen halastónál jobban szolgálja a tórendszer.
A halastavakkal való gazdálkodás felhagyása általában felgyorsítja az öregedési folyamatot, a
feltöltődést és a vízi növényzet térnyerését, de azzal együtt előtérbe kerülhetnek a természetvédelmi
vonatkozások. Egyébként számos példa van arra, hogy a halgazdálkodás és a természetvédelem, bár
nem konfliktusoktól mentesen, de együtt is érvényesülhet.
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A hazai nagytavak vízháztartási jellemzői
A hazai nagytavak
A három hazai természetes nagytavunk, a Balaton, a Fertő-tó és a Velencei-tó vízháztartási
sajátosságainak összevetése kapcsán hasonlóságok és különbözőségek is megfogalmazhatók.

!

A Balaton
A Balaton mintegy 6-8 ezer évvel ezelőtt alakulhatott ki, vagyis geológiai értelemben fiatal
képződmény. Vízgyűjtő területe 5181 km2, a vízfelület kiterjedése, a siófoki vízmércén leolvasható
100 cm-es szintnél 594 km2 (Varga, 2005). A Balaton átlagos mélysége ennél a vízszintnél 3,61 m.
A megengedhető maximális szint 110 cm, a minimális szabályozási szint pedig 70 cm, amelyet nem
mindig sikerül tartani, mert a természetes vízháztartási viszonyok azt nem mindig teszik lehetővé.

!
!
!
!
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11-2. táblázat. A Balaton jellemző vízháztartási elemei az 1921-2002-es évek adatai alapján
(Somlyódy, 2005. nyomán)
Megnevezés

Átlag

Maximum

Minimum

mm/év

%

mm/év

Csapadék

619

41

905

433

Hozzáfolyás

893

59

1974

293

Párolgás

901

60

1073

723

Leeresztés és
vízhasználat

611

40

1806

3

Vízforgalom

1512

100

2879

726

Természetes
vízkészlet-változás

611

2156

-347
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A Balaton vízháztartása
A Balaton hosszú távú vízmérlegének átlagos, valamint maximális és minimális adatai alapján a
következő megállapítások tehetők a vízjárással kapcsolatosan (Somlyódy, 2005. nyomán):
• A tó vízforgalma hosszú távon egyértelműen pozitív, amelyet az átlagos természetes
vízkészlet-változás, amely a leeresztés nélküli vízforgalom alapján értelmezhető, jól
szemléltet. Amikor nem volt leeresztés, akkor e a többlet hatására volt nagyobb a tó
kiterjedése és magasabb a víz szintje.
• Az évi párolgás lényegesen kisebb változatosságot mutat, mint a csapadék és a hozzáfolyás, s
mivel ez utóbbi is alapvetően a csapadék függvénye, ezért kijelenthető, hogy a szélsőséges
helyzetek kialakulását alapvetően a csapadékviszonyok szélsőségei okozzák.
• Lényeges adottság, hogy mivel a Balaton csak kisvízfolyások befogadója, amelyek
jellemzően szélsőséges vízjárásúak, ezért a hozzáfolyásból származó bevétel a
csapadékviszonyokét is jóval meghaladó mértékben szélsőséges.
• Amikor a csapadék és a hozzáfolyás szélsőségesen kicsi, akkor előfordulhat, hogy a párolgás
nagy, s ezért lehetnek vízhiányos évek. A hosszú távú adatsor szerint ennek lehetséges
maximális értéke 347 mm, de kisebb, 100-200 mm-es vízhiányos időszakok gyakran
előfordulhatnak.
• Szélsőségesen nagy csapadék és hozzáfolyás esetén, minimális párolgás mellett, egyetlen év
alatt akár 2 méterrel is emelkedhetne a Balaton vízszintje, ha nem lenne leeresztés. Ez persze
csak elvi lehetőség, de az egyetlen év alatt mutatkozó 1 méternek megfelelő víztöbbletet
realitásnak lehet tekinteni.
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A víz átlagos tartózkodási ideje a Balatonban
A Balaton átlagos víztérfogatát (2 km3) és területét (594 km2), valamint az évi átlagos vízforgalmat
(1512 mm/év) figyelembe véve számszerűsíthető az átlagos tartózkodási idő:
#
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Tt , Balaton =

2.000.000.000
= 2,2 év
594.000.000 ∗ 1,512

A Fertő-tó
A Fertő-tó valószínűleg tektonikai süllyedés következtében keletkezett a pleisztocén utolsó
interglaciálisában, mintegy 20000 évvel ezelőtt (Kováts, 1982).
A Fertő-tó medencéjét nyugatról és délről helyenként töréslépcsőként kiemelkedő meredek partfal,
többnyire azonban lankás dombsor határolja, a keleti oldal viszont teljesen nyitott és közvetlen
csatlakozik a Hanság lapályához. Ezért a tó kiterjedése, méretei és partvonala igen nagymértékben
függnek az aktuális vízszinttől.
A Fertő-tó esetében különösen érvényes, hogy a tó méretei és alaki paraméterei valamely konkrét
vízálláshoz tartoznak. Például a 115,46 m.A.f. vízállásnál a tó területe 289 km2, amelynek jelentős
része, mintegy 53 %-a náddal borított. Ennél a vízállásnál az átlagos vízmélység mindössze 90 cm.
A mederfenéken átlagosan mintegy 30 cm vastag iszapréteg található, az északi részeken kevesebb,
a déli tórészen több.

!
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11-3. ábra. A Fertő-tó vízfelületének és víztérfogatának változása a vízszint függvényében (Kalmár,
1982. nyomán)
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A Fertő-tó vízháztartása

A Fertő-tó vízháztartására vonatkozóan nincsenek hosszú távú összegzett adatsorok, s ezért az
egyes rövidebb időszakok, s amellett eltérő megfontolások alapján tett vízháztartási megállapítások
között nemcsak hasonlóságok, hanem jelentős eltérések is lehetnek. Az 1966-1979. évi adatok
alapján (Kalmár, 1982) a következő megállapítások tehetők:

!

• A csapadék, hozzáfolyás, párolgás, leeresztés és készletváltozás mérése, illetve számítása
mellett a felszín alatti beszivárgás maradék tagként adódott. Az ilyen jellegű meghatározás
természetes velejárója, hogy minden mérési, illetve számítási hiba a maradék tagban
összegeződik. A felszín alatti beszivárgás ilyen mértékét egyébként, a nem túl kiterjedt,
konkrét mérési adatok nem igazolták.
• A Fertő-tó a vízleeresztési lehetőséggel együtt is lefolyástalan tónak tekinthető, ezért
vízháztartásában a csapadék és a párolgás arányának van a legnagyobb szerepe.
• A felszíni hozzáfolyásból (Vulka-patak, Rákos-patak) származó bevételek kevéssé
szélsőségesek, mivel a vízgyűjtő terület viszonylag kicsi. A vízgyűjtő terület a tó felszínének
kevesebb, mint négyszerese.
• A vízháztartás kiadási oldalán a leeresztés, több éves átlagban, nem éri el a 10 %-ot. Az igen
nagyarányú párolgás miatt a Fertő-tó sókoncentrációja viszonylag magas, s méltán nevezhető
szikes tónak.

11-3. táblázat. A Fertő-tó vízháztartási elemei az 1966-1979-es évek adatai alapján (Kalmár, 1982.
nyomán)
Megnevezés

Átlag

Maximum

Minimum

mm/év

%

mm/év

Csapadék

548

57

659

436

Hozzáfolyás

185

20

266

124

Beszivárgás

212

22

375

75

Párolgás

866

91

1063

678

Leeresztés és
vízhasználat

90

9

347

28

Készletváltozás

-11

1

+260

-210

Vízforgalom

956

100

1410

706

Természetes
vízkészlet-változás

+79

+300

-138
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A víz átlagos tartózkodási ideje a Fertő-tóban
A Fertő-tó átlagos vízmélységét (0,90 m), valamint az évi átlagos vízforgalmat (956 mm/év)
figyelembe véve számszerűsíthető az átlagos tartózkodási idő:
#

Tt , Fertő −tó =

900
= 0,9 év
956

A Fertő-tó számított vízkicserélődési ideje bár rövidebb, mint a Balatoné, mégsem lehet azt
mondani, hogy a vízkészlet megújulása élénkebb, mert a kiadási oldalon meglehetősen kicsi a
vízleeresztés aránya.
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Állóvizek tipizálása
Tipizálási lehetőségek és szempontok
Az állóvizek különféle sajátosságainak, s a szakmai irányultságnak (földtani, földrajzi, rétegtani,
hőmérsékleti, vízminőségi, biológiai, stb.) megfelelően számos tipizálás lehetséges. A hazai
állóvizek hidrobiológiai szempontú, de a morfometriai és hidrográfiai jellemzőket is figyelembe
vevő, fogalmi meghatározásával Varga Lajos foglalkozott részletesebben (Varga, 1954.). A
következő típusokat definiálta és különítette el: igazi tó, sekély tó, fertő, tócsa, kopolya, mocsár,
láp, időszakos vizek (tömpölyök, tocsogók, semlyékek, pocsolyák, libbányok, düngérek, telmák).
Varga Lajos felosztása a napjainkban is még formálódó, természetvédelmi szempontú
osztályozásnak is alapjául szolgál.
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Az állóvizek típusai a Dévai-féle víztér-tipológia szerint
Nagytavak

Magyarországon nincsenek

Mélytavak

Magyarországon nincsenek

Sekélytavak: Legalább 10 km2 vízfelületű, 12-15 m-nél nem mélyebb, vízforgalmuk
általában stabil, eusztatikus jellegű. Ilyen a Balaton is.
Kopolyák:

Kicsi, rendszerint csak néhány hektár területű, de ehhez képest viszonylag
mély, 3-10 méter mélységű, hirtelen lejtésű, gyakran kútszerű medencék. Ide
tartozhatnak a kavicsbánya-tavak és a hegyvidéki mesterséges víztározók, de
esetleg egy-egy holtág is.

Kistavak:

Közepes vagy kis vízfelületű (legfeljebb 10 km2), sekély állóvizek.
Vízforgalmuk többnyire labilis, esetenként ki is száradhatnak.

Fertők:

Nagy vagy közepes kiterjedésű, sekély (1-2 m) területének 1/3-án dús mocsári
és helyenként lápi növényzettel borított. Rendszerint a sekélytavak, vagy a
közepes méretű kistavak feltöltődésével keletkeznek. Vízforgalmuk labilis,
időnként ki is száradhatnak.

Lápok:

Kis kiterjedésű, többnyire állandó vízborítású, változó vízforgalmú területek.
Általában kopolyák, vagy kistavak feltöltődésével keletkeznek. Felületük több
mint 2/3-át lápi növényzet borítja.

Mocsarak:

Változó kiterjedésű, sekély, labilis vízforgalmú, időnként kiszáradó, esetleg
rendszeresen átöblítődő vízterek, amelyek általában kistavak feltöltődésével
keletkeznek. Felületük több mint 2/3-át mocsári növényzet borítja.

Kisvizek:
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Ide tartoznak a tömpölyök, pocsolyák, dagonyák, tocsogók, telmák.

A Dévai-féle víztér-tipológia kisvíz típusai
Tömpölyök: Kis területű, 0,5-1,0 méter mélységű, labilis vízforgalmú vízterek, változóan
nyíltvizes, hinaras, mocsaras részekkel.

Pocsolyák: Kis kiterjedésű, sekély, legfeljebb 0,5 m mély, átmeneti vízgyülemlések,
legfeljebb tócsavegetációval.
Dagonyák: kis kiterjedésű, 0,1-0,3 m mély, időszakos, de újrakeletkező kisvizek, mivel a
dagonyázó nagyvad (szarvas, vaddisznó) használja ezeket, rendszerint vastag
üledékkel.
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Tocsogók:

Apró, efemer vízgyülemlések, léprétek, mocsárrétek növényzete között,
legelők, erdők apró talajmélyedéseiben, süppedékeiben, többnyire tavasszal
láthatók.

Telmák:

Legfeljebb néhány literes, gyakran csak deciliteres kisvizek, a helyüket jelölő
előnévvel (fito-, dendro-, lito-, malako-, technotelmák).

14. SÍKVIDÉKI VÍZGAZDÁLKODÁS
A folyószabályozás és ármentesítés történeti háttere
A Tisza szabályozása a XIX. század második felében
A folyószabályozási, ármentesítési és lecsapolási munkálatok oka és célja fogalmazódik meg az
1846-ban megalakult Tiszavölgyi Társulat alapszabályában, amelyről a 2.§.-ban az alábbi olvasható
(Botár, Károlyi, 1971):
„A társulat célja a Tiszavölgyet akkép szabályozni, hogy folyóink káros kiöntései a lehetőségig
megszüntessenek, mocsárai kiszáríttasanak, sőt vizei mindennemű hasznosítás által a mezőgazdaság
és mennyiben a közállomány által továbbra is gyámolítatnék a kereskedés főeszközévé váljanak …”
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Az ármentesítés fogalma és eszközei
Az ármentesítés értelmezése
Ármentesítésnek nevezhető mindazon tevékenységek és rendszabályok összessége, amelyeknek
eredményeként a vízfolyás természetes árterének egy része mentesül a nagyvízi kiöntésekkor
történő rendszeres elárasztástól. Az ármentesítés tevékenysége megelőző jellegű és folyamatos, azaz
a várható árvízi jelenségekre való felkészülést jelenti, az árvizek keletkezését és lefolyását
befolyásoló intézkedések megtételét és műszaki létesítmények megépítését.
Az ármentesítés célja a mentesített területek mezőgazdasági, ipari, közlekedési, települési, stb.
céllal történő használatának lehetővé tétele, s annak tartós fenntartása.
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Az ármentesítés főbb eszközei
Az árvízi helyzet a vízfolyások természetes sajátossága, de a fölső vízgyűjtőn történő
vízvisszatartással, a felszíni lefolyás késleltetésével mérsékelhető az árvíz mértéke, erélye. Az árvíz
kialakulásának szabályozása átgondolt területhasználattal (rétegvonalas művelés, növényi
borítottság), és műszaki létesítményekkel (vízmosáskötés, teraszírozás, hegy- és dombvidéki
víztározás) lehetséges.
Az árvíz lefolyásának a szabályozása, azaz az árterület egy részének mentesítése az elöntéstől,
elsősorban a vízfolyás töltésezésével, a nagyvízi meder kialakításával történhet. Az árvédelmi
töltésrendszer fenntartása és fejlesztése az ármentesítés legfontosabb feladata. A középvízi meder és
közvetlen környezete a nagyvizek levezetésének is lényeges eleme, amelynek vízátbocsátó
képessége folyószabályozási művekkel tartható fenn.
A vízfolyást szakaszoló vízlépcsők, bár többnyire energetikai célúak, de nem jelentéktelen az
árhullámcsúcs csökkentő hatásuk sem.
Árapasztó mederrel csökkenthető az árvíz szintje, ahol a védendő, vagyis ármentesítendő terület egy
csak árvízi helyzetekben funkcionáló mederrel megkerülhető. Ilyen megoldást valósítottak meg
Szentgotthard mellett a Lapincs-patak árvizei egy részének elvezetése céljával.
Az árvízszint csökkentése árhullámcsúcs-csökkentő tározókkal is lehetséges. Ezek olyan vízfolyásmenti területek, amelyekre az árhullám egy részét kivezetve csökkenthető a vízfolyás vízszintje, és
mérsékelhető a nem tervezett kiöntés veszélye. Ezek olyan területek, amelyek időnkénti elárasztása
nem okoz jelentősebb anyagi kárt. Árhullámcsúcs csökkentő tározók találhatók például a Körösök
és a Rába mentén is, s a „Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése” elnevezésű program is tartalmaz
újabbak építését.
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A vízfolyás nagyvízi szabályozása
A vízfolyásmeder, amely a partok közötti mélyedésként értelmezhető, általában csak a közepes és
annál kisebb vizek áramlásának színtere, ezért középvízi medernek is nevezhető. A közepesnél
nagyobb vizek, a kisebb-nagyobb árvizek a mederből kiöntenek, s a domborzati adottságoktól
függően elárasztják a vízfolyás szűkebb vagy tágabb környezetét. Az árvizek által elöntött terület a
természetes ártér, amelynek szélét a legnagyobb árvizek jelölik ki. Síkvidéki területen az ártér akár
több tíz kilométer szélességű is lehet. Az ártér tekinthető a vízfolyás nagyvízi medrének. Az ártér
határát un. magaspart, azaz a legnagyobb vízszintet is meghaladó magasságú tereptörés, is
alkothatja.
A folyóvölgy nagyvízi szabályozása a természetes árterület egy részének árvízi elöntésektől való
mentesítését jelenti, amelyet árvízvédelmi töltések építésével lehet megvalósítani. A töltéseken
belüli terület a hullámtér, amelyet az árvizek továbbra is rendszeresen elöntenek. Az árvízvédelmi
töltések a vízfolyástól hol közelebb, hol távolabb épültek meg, ezért a hullámtér hol keskenyebb,
hol pedig szélesebb. A töltéseken kívüli terület az un. mentesített ártér, amelyen az árvízi
elöntésektől és károktól mentes területhasználatot lehet folytatni. Előfordul, hogy a hullámtér egyes
részeinek részleges védelmére un. nyári gát is épül, amely természetesen mindig alacsonyabb az
árvízvédelmi töltésnél.
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10.1. ábra. Folyóvölgy nagyvízi szabályozása, a vízfolyás töltésezése

A hullámtéri véderdő
A közepesnél nagyobb vizek, amelyek már viszonylag több hordalékot is szállítanak, a mederből
kilépve szétterülnek a hullámtéren, ezért a víz mozgása lelassul, s a hordalék egy részét a part
közelében rögtön le is teszik. Ilyen módon alakul ki a part mentén az un. övzátony, amely az
árhullám elvonulását követően akadályozhatja a hullámtér leürülését.
A part mentén elvileg van egy szabadon tartandó sáv, amelyet vegetációmentesen kell tartani annak
érdekében, hogy kedvezőbb legyen a nagyvizek áramlási lehetősége. A gyakorlatban ez ritkán van
így, általában inkább azt látni, hogy a növényzet egészen a partélig tart.
Ahol a hullámtér széles, ott van egy középső sáv, amelyen erdő- vagy mezőgazdasági tevékenység
folyhat. Ezek többnyire, az időnkénti elöntést elviselő, erdőtársulások találhatók.
Ahol a hullámtér viszonylag keskenyebb, vagy a középső sávban nincsen erdő, ott az árvízvédelmi
töltés közelében egy olyan erdősávot alakítanak ki, amely kifejezetten a töltés védelmét szolgálja,
elsősorban a hullámzás erodáló hatása ellen. Ez az erdősáv a hullámtéri véderdő, amely mivel

vízügyi létesítményt véd, ezért vízügyi rendeltetésű. A hullámtéri véderdők vízügyi kezelésben
vannak.
A hullámtéri véderdő általában 30-100 m széles, és két részből áll. A vízfolyás felöli oldalt, a szélés jégtörő pásztát, szálerdő üzemmódban kezelt faállományként alakítják ki olyan fafajokból (hazaiés nemesnyár, kocsányos tölgy, amerikai kőris), amelyek az időleges elöntést elviselik. A töltés
felöli oldalt, a hullámtörő pásztát, un. fejesfa üzemmódban tartott fűz állományként alakítják ki. A
füzek visszametszését úgy alakítják, hogy a vékony vesszők és gallyak sűrű szövevénye a
legnagyobb víz szintjében legyen, s így mérsékelhesse a hullámzást.
A hullámtéri véderdő és a töltésláb között 10-15 m-es gyepes sávot kell fenntartani, részben a fás
növények (különösen a gyökerek) töltéstől való távoltartása érdekében, részben pedig azért, hogy
árvízi védekezési munkálatok során a töltés a hullámtér, azaz a víz felöl is megközelíthető legyen.
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10-2. ábra. A hullámtér és a hullámtéri véderdő szerkezete (Pankotai, Rácz, 1975. nyomán)

Az árvízi védekezés feladatai
Az árvízvédekezés értelmezése
Árvízi védekezéskor, az árvízi helyzet bekövetkezése és fennállása során, biztosítani kell az
ármentesítési céllal korábban létrehozott, az árvíz elleni védelmet szolgáló művek működését,
funkcionálásuk fenntartását és állapotuk védelmét, elsősorban a víz okozta káros hatások ellen.
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Hullámverés, elhabolás
A szél és a víz együttes hatására az átázott töltésoldal erodálódhat. A hullámtéri véderdő mérsékli a
hullámzást, de ha annak hatása egy-egy szakaszon nem elégséges, akkor kiegészítő megoldásokat is
kell alkalmazni. Régebben gyakrabban használták a rőzséből (fűz vesszőből) készült szerkezeteket
(rőzsekolbász, -henger, -szőnyeg), manapság a fóliák alkalmazása került előtérbe.
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Szivárgás

A hullámtéri magas vízállás miatt a töltésben szivárgás jöhet létre, amely átáztatja és statikailag
bizonytalanná teszi a töltést, különösen, ha a szivárgási vonal kilép a mentett oldali rézsűre. Az
árvízvédelmi töltések általában nem vízzáróak, mert alapvetően helyi anyagokból építették, mivel
csak időnként vannak vízhatásnak kitéve, ezért alakulhatnak ki szivárgások. A szivárgás ellen,
megelőző jelleggel, a töltés szélesítésével lehet védekezni. Aktuális jelleggel a vízoldali fóliaterítés
lehet hatásos.
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Megcsúszás
Az átázott, instabillá vált töltés víznyomás hatására történő elmozdulása, amely az adott helyen a
gátkorona szintjének csökkenésével is jár. Az elmúlt évszázadban az árvédelmi töltések jelentős
mértékű szélesítése nemcsak a szivárgás, hanem a megcsúszás lehetőségét is mérsékelte. Ha egyegy helyen mégis kialakul a megcsúszás lehetősége, akkor a mentett oldali megtámasztással lehet
azt ellensúlyozni.
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Csurgás
Csurgás jön létre, amikor a víz valamilyen járatot talál a töltésben, s a vízmozgás ekkor már nem
lassú szivárgás, hanem áramlás jellegű, amikor már nagyobb a sebesség és nagyobb a víz elragadó
ereje is. A járat kibővülése, üregelődése, beomlása gátszakadáshoz vezethet. Az árvédelmi töltés
fenntartásának ezért az egyik igen fontos feladata, hogy sem növényi (kikorhadó gyökerek), sem
állati (ürge, róka) eredetű járatok a töltésben ne keletkezhessenek.
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Buzgár
Nagyvízi időszakban a töltés mentett oldala közelében, a víznyomás hatására feltörő víz. Az
árvédelmi töltés alatt vízzáró és vízvezető rétegek egyaránt lehetnek, amelyek önmagukban nem
jelentenek problémát, csak esetleg akkor, amikor a hullámtéren magas a vízállás. A víznyomás
hatása, csökkenő mértékben, de a mentett oldalon is érvényesül, s ha a víz utat talál, akkor a
felszínre tör. A buzgár elleni védekezés a nyomásvonalnak megfelelő szintű ellennyomó
medencével történhet, az árvízi helyzet elmúltával pedig a járat eltömésével.
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A gátkoronát meghaladó vízszint
A gátkoronát meghaladó vízszintek esetén töltésmagasítással lehet védekezni, amelynek alapvető
eszköze a homokzsák, de adott esetben bármi felhasználható erre a célra. Az alkalmi
töltésmagasítást nyúlgátnak is nevezik.
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Az árvízvédelmi készültség
A fokozatok elrendelése
Az árvíz- és belvízvédelemmel kapcsolatos szabályokat a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
tartalmazza, egyebek mellett, az árvízvédelmi készültség elrendelését és annak megszüntetését is.
„12. § (1) A készültség egyes fokozatait (I-III.) és az ezeknek megfelelő intézkedések
végrehajtását akkor kell elrendelni, ha az áradó víz az adott fokozatra mértékadó vízállást
elérte, és további áradás várható.”

Rendkívüli esetben, amikor az áradó víz az addig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és
további jelentős áradás várható, ha elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, ha töltésszakadás veszélye
fenyeget vagy az bekövetkezett, akkor az un. rendkívüli készültséget rendelik el.
„12. § (4) A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az apadó víz a fokozatra
mértékadó vízállás alá csökkent, és újabb áradás nem várható, illetőleg a készültség
elrendelésének oka megszűnt.”
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Feladatok az egyes készültségi fokozatokban
A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet előírja az árvízvédekezési feladatokat is az egyes készültségi
fokozatokban:
I. fokú készültség. Be kell járni a védelmi szakaszt és ellenőrizni kell a védőművek, zsilipek és
egyéb műtárgyak állapotát. 12 órás nappali őrszolgálatot kell tartani, és a vízállásokat szükség
szerint, de naponta legalább 6 és 18 órakor fel kell jegyezni és jelenteni.
II. fokú készültség. 24 órás őrszolgálatot kell tartani. A vízállásokat naponta 6, 12, 18, 24 órakor
kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni. Ha további jelentős áradástól kell tartani, akkor mozgósítják
a VIZIG védelmi osztagát.
III. fokú készültség. Vészőröket kell állítani a védmű veszélyeztetett pontjaihoz és műtárgyaihoz. A
vízállásokat kétóránként kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni. A veszélyeztetett helyeket fehér
színű jelzőzászlóval, a fokozott megfigyelés alatt tartandó helyeket sárga, az azonnali beavatkozást
igénylő helyeket piros zászlóval kell ellátni.
Rendkívüli készültség. Gátszakadás veszélye esetén elrendelik a lokalizációs tevékenységet. A
veszély mértékének megfelelő számú, de legalább két árvízvédelmi osztag, valamint a töltések és a
műtárgyak vizsgálatára különleges felszerelésű csoportok állnak készenlétben. Rendkívüli
helyzetben felmerülhet a védvonalak őrzésének és megvilágításának igénye, valamint a személyi és
anyagi mentés szükségessége is.
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A „Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése” elnevezésű program
A program indítéka és célja
A program kidolgozását az ezredforduló közeli években bekövetkezett jelentős Tiszai árvizek
ösztönözték, amikor több alkalommal is igen jelentős anyagi erőket kellett az árvízi védekezésre
fordítani. Ekkor erősödött meg az a gondolat és vált elhatározássá, hogy időszerű átgondolni és
elemezni a Tisza mentén csaknem százötven éve folyó árvízmentesítési és árvízvédekezési
tevékenységet, s a hagyományos műszaki lehetőségek mellett ki kell dolgozni új hatékonyabb
megoldásokat is.
A töltésezett vízfolyások árvízi biztonságának fokozására számos lehetőség van, amelyeknek
vízfolyás-szakaszonként történő elemzése és együttes mérlegelése eredményeként lehet a hatékony
és megbízható megoldásokat kiválasztani.

!

#
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10-3. ábra. Az árvíz biztonságosabb levonulása érdekében alkalmazható lehetőségek.

Az árvízvédelmi töltések magasítása
Az elmúlt mintegy százötven évben az árvízvédelmi töltések építése, majd magasítása és szélesítése
volt a legjellemzőbb ármentesítési tevékenység. Ennek legfőbb oka, – az árvízi biztonsággal
kapcsolatos növekvő igények mellett –, a hullámtér vízátbocsátó képességének csökkenése,
egyebek mellett a beerdősülés és a feltöltődés miatt. A töltések magasítását azonban nem lehet
korlátlan mértékben folytatni. Vannak olyan szakaszok, ahol még lehet, sőt célszerű is, de vannak
olyan szakaszok is, ahol más megoldásokat kell választani.
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Az árvízvédelmi töltések áthelyezése
Az árvízvédelmi töltések nem párhuzamosak a mederrel, hanem néhol egészen közel, másutt
egészen távol haladnak attól. Ennek következtében a hullámtér szélessége a vízfolyás mentén
meglehetősen változatos. A széles szakaszokat gyakran szűkületek követik, amelyek akadályozzák a
nagyvizek levonulását, sőt helyenként ellenáramlatok okozói is lehetnek. A nagyvizek levonulása
szempontjából legkritikusabb helyeket a hullámtér szélesítése lehet a megoldás.
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A hullámtér mélyítése kotrással
Konkrét terepi megfigyelések és mérések is igazolták, hogy a hullámtér feltöltődése, különösen
százötven éves időszakra vonatkoztatva, helyenként jelentős, amely minden más körülmény
változatlansága esetén is, a töltések magasítását igényelte. A hullámtér kotrása azonban
természetvédelmi aggályokat vet fel, ezért legfeljebb csak lokálisan lehet indokolható.
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A folyószabályozási művek átalakítása
A középvízi meder alakítására és fenntartására szolgáló művek típusának és méretének
meghatározásakor a hajózás, partvédelem, stb. érdekek figyelembe vétele mellett, az árvízi
biztonságot is szempontnak kell tekinteni, sőt egyes szakaszokon akár elsődleges szempontnak.
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A főmeder mélyítése kotrással
A meder mélyítésével ugyan növelhető a vízátbocsátó képesség, de ha az egyúttal a vízszint
csökkenésével is jár, akkor annak kihatása lehet a mellékágakra és a környező területek
talajvízszintjére is. A mederkotrás olyan helyeken lehet indokolt, ahol a folyamatos zátonyképződés
és feltöltődés kedvezőtlenül befolyásolja, esetleg folyamatosan mérsékli az áramlás lehetőségét.
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A mellékágak kotrása és rehabilitálása
Korábbi időszakokban a mellékágak főmedertől való elválasztása és mielőbbi feltöltődése volt a
cél. Az 1990-es évek elejétől kezdődően azonban, a természetvédelem előtérbe kerülésével, immár
programok sora foglalkozik a mellékágak rehabilitálásával és revitalizálásával, amelynek egyik
eszköze a mellékágak kotrása. A főmederrel való kapcsolat helyreállítása nemcsak ökológiai
szempontból, hanem az árvizek szétterülése és levonulási lehetősége vonatkozásában is előnyös.
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A nyári gátak eltávolítása
A hullámtéren, gyakran a nagyvízi áramlásra merőleges szakaszokkal is bíró nyári gátak
egyértelműen akadályozzák a nagyvizek levonulását. A nyári gátak többnyire valamely lokális
érdeket szolgálnak, amelyet természetesen alá kell rendelni az árvízi biztonság növelése érdekének.
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Erdőgazdálkodás módosítása, korlátozása
A hullámterek jelentős részét erdő borítja, amelyek részben spontán módon, részben pedig
szándékoltan jöttek létre. Nem vitatható, hogy az erdei vegetáció, még a nemesnyár ültetvény is,
jelentős mértékben hat a nagyvizek levonulási lehetőségére. A nagyvizek fő áramvonalai, az árvízi
lefolyási sávok ugyanis nem, vagy nem mindenhol azonosak a középvízi mederrel. Ahol eltérnek
attól, ott a hullámtéri erdők akadályt jelenthetnek. Ezekben a sávokban olyan területhasználatot
lehet csak folytatni, amely a nagyvizek levonulását nem akadályozza. Az új erdőtörvénybe (2009.
évi XXXVII. törvény) ez okból került be az un. vízgazdálkodási rendeltetés, amely kifejezetten az
árvízi lefolyási sávokra vonatkozik.
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Szükségtározók létesítése
Korábbi árvízi védekezések során többször előfordult, hogy vészhelyzetben ad-hoc jelleggel, egyegy kisebb értékű terület szándékos elárasztásával (a töltés átvágásával) mentesítettek nagyobb
értékű területeket az árvízi elöntéstől. Ezért ezeket a helyeket vésztározóknak is nevezték. Az ilyen
tapasztalatok nyomán formálódott az olyan szükségtározó fogalma, amelynek helyszínét a
körülmények gondos feltárásával, elemzésével, mérlegelésével határozzák meg, s amelyeket
műszaki előmunkálatokkal (kisebb töltésekkel, műtárgyakkal) is alkalmasabbá tesznek arra, hogy
adott helyzetben, időlegesen nagyobb víztömeg befogadására legyen alkalmas. Az ilyen alkalmi
tározás alapvető célja, hogy az alatta lévő vízfolyás-szakaszon kialakuló árhullám magassága
csökkenjen, ezért ezeket árhullámcsúcs-csökkentő tározóknak is nevezik. A Rába és a Körösök
mentén már korábban létesültek árhullámcsúcs-csökkentő tározók.

!

A belvíz

A belvíz értelmezése
Sík és mérsékelt lefolyási lehetőséggel bíró területeken, a csapadékból, hóolvadásból, vagy
szivárgásból származó vizek, helyenként és időnként olyan mennyiségben gyülekezhetnek össze,
hogy a talaj teljesen telítődik vízzel, sőt időszakos felszíni vízállások is keletkeznek. Ezek az
időszakos „többletvizek” az un. belvizek. Megjelenésük elsősorban tavasszal jellemző. Folyók
árvédelmi töltései mentén, a tartós árvízi helyzet miatti átszivárgás is okozhat belvizes helyzetet.
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A belvízkár
Az időleges felszíni vízállások és a felszínig telített vizek miatt keletkezett károk a belvízkárok. A
belvízkár jellemzően külterületeket érint, ahol egyrészt az őszi vetések tartós vízborítása miatti
károsodása, másrészt a tavaszi mezőgazdasági munkák hátráltatása formájában mutatkozik meg.
Belvízkár ugyanakkor a külterülettel határos belterületen is keletkezhet, elsősorban az épületek, a
falazatok nedvesedése formájában.
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A belvízi veszélyeztetettség
Magyarország területének csaknem a fele síkvidéki jellegű, ahol a vízrendezés szükségessége és
mértéke a belvizektől való veszélyeztetettségtől is függ. Egy vizsgálat során (Pálfai, 1985) 20 év
(1961-1980) tényleges belvizes adatait feldolgozva, meghatározták és az előfordulási gyakoriság
szerinti kategóriákba sorolták az egyes síkvidéki területrészeket.
Az I. kategória (24800 km2), a vizsgált 20 évet tekintve, belvízmentesnek vehető. A III. kategóriába
tartozó területek (1860 km2) viszont, a vizsgált 20 évben, ötször vagy annál többször kerültek
belvízi elöntés alá. A III. kategóriás, tehát a leginkább veszélyeztetett területek kiterjedése
tekinthető jelentősnek is, meg nem is. Mondható nem túl jelentősnek, mert az ország területének
mindössze 2 %-a, a síkvidéki területeknek pedig mintegy 4,2 %-a. De jelentősnek is tekinthető,
mert a Balaton vízfelszínénél több mint háromszor nagyobb a kiterjedése, s ezen kívül zömében
szántóföldi művelés alatt álló, mezőgazdasági szempontból értékes területekről van szó.
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10-1. táblázat. A belvízi veszélyeztetettség kategóriái és arányai (Pálfai, 1985. nyomán)
Veszélyeztetettségi
kategória

Relatív
gyakoriság

Előfordulási gyakoriság
(esemény / 20év)

Terület (km

I.

< 0,05

< 1

24 800

II.

0,05 - 0,20

1–5

17 200

III.

0,20 <

5<

1 860

!
A belvízvédekezés
A belvízvédekezés a belvizek elvezetésére, a belvízi kár mérséklésére irányuló tevékenység,
elsősorban a belvízelvezető rendszer működtetésével, amely a vizek elvezetését, zsilipekkel történő
terelését, átszivattyúzását, tárolását jelenti. Lokális jelleggel, egy-egy kisebb terület, vagy épület
védelme érdekében sor kerülhet kisebb ideiglenes töltések építésére is.
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A belvízvédekezési készültség
A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet tartalmazza, egyebek mellett, a belvízvédelmi készültség
elrendelésének és megszüntetésének szabályait.
„19. § (1) Az I. fokú készültséget kell elrendelni, ha
a) a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a
belvízvédelmi szakasz főcsatornái befogadóképesek legyenek;
b) a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését
vagy a hóval betemetett szakaszok tisztítását kell elvégezni;
c) a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt.
(2) A II. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha az odavezetett belvizek
következtében a szivattyútelepeket és egyéb vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos
üzemben kell működtetni.
(3) A III. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha a védelmi szakasz területén a
szivattyútelepek névleges összteljesítményük legalább 75%-ával folyamatosan
üzemelnek, vagy a levezető kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását,
illetőleg szükségtározását kell elrendelni.”
A rendkívüli készültséget akkor rendelik el, ha a belvízi elöntés lakott területet, ipartelepet, fő
közlekedési utat, vagy vasutat veszélyeztet.
Abban az esetben, ha a csatornák és tározók vízbefogadó képessége, kapacitása korlátozott, akkor a
vízelvezetésben a következő sorrendet kell érvényesíteni: lakott területek, ipari létesítmények,
közlekedési vonalak, mezőgazdasági területek, azon belül ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő,
egyéb.
A belvízvédelmi készültséget, illetve annak egyes fokozatait, akkor kell megszüntetni, amikor az
elrendelés oka megszűnt.
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Belvízvédekezési feladatok az egyes készültségi fokozatokban
A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet előírja a belvízvédekezési feladatokat is az egyes készültségi
fokozatokban:
I. fokú készültség. Ellenőrizni kell a főcsatornák, zsilipek, szivattyútelepek állapotát és biztosítani
kell azok üzemeltetését. Őrszolgálatot kell tartani. A mértékadó vízmércék vízállását 6 óránként le
kell olvasni.
II. fokú készültség. Gondoskodni kell a mobil szivattyúk üzembehelyezéséről. Sor kerülhet az
állandó jellegű belvíztározók igénybevételére.
III. fokú készültség. Elrendelhetik a vízelvezetés korlátozását és rangsorolását, valamint a
belvíztározásra kijelölt területek igénybevételét, tehát a szükségtározást.
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A belvízrendszer
Az öblözet, a belvízártér és a külvízártér

A belvízrendszer tulajdonképpen, – a vízelvezetés lehetősége szempontjából –, önálló síkvidéki
vízgyűjtő terület, amelynek lehatárolásában nemcsak a természetes domborzati vízválasztóknak van
szerepe, hanem a kis térszíni különbségek miatt, a kismagasságú töltéseknek, az utaknak, a
vasutaknak és a csatornáknak is. Magyarország síkvidéki területei 83 önálló belvízrendszerhez
tartoznak.
A belvízrendszer részvízgyűjtőkre, un. belvízöblözetekre, vagy egyszerűbb szóhasználattal,
öblözetekre tagolható. A belvízöblözet mélyebb fekvésű része a belvízártér, ahol a belvizek
összegyülekeznek és többletvizek, illetve vízállások formájában tényleges belvízkárt okoznak. A
belvízöblözet magasabb fekvésű része a külvízártér, ahol belvízkár nem keletkezik, mert a víz
lefolyik a belvízártérbe. A külvízártérről lefolyó vizeket külvíznek nevezik.
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A belvízelvezető rendszer térbeli kialakítása és létesítményei
A belvíz az adott terület használhatóságát korlátozza, amely hatást a belvíz elvezetésével lehet
mérsékelni. A belvízelvezető rendszer kialakítása öblözetenként történik. A térbeli elrendezést a
terepviszonyok és a művi létesítmények egyaránt befolyásolják.
Az öblözet magasabb fekvésű része, a külvízártér övcsatornával elválasztható a belvízártértől, s
ezzel a belvízártér némileg tehermentesíthető. Az övárokkal, a külvízártér természetes vízfolyásai és
mesterséges csatornái által szállított vizeket, az un. külvizeket lehet összegyűjteni, s a mélyebb
fekvésű területeket kikerülve, olyan irányba vezetni, ahol a víz gravitációs úton vezethető a
befogadóba. Mivel a befogadó vízfolyások jellemzően töltésezettek, ezért a gravitációs vízbevezetés
csak a töltésekbe épített műtárgyakkal (csappantyúkkal vagy zsilipekkel) lehetséges, és
természetesen csak árvízmentes időszakokban. Amikor a hullámtér víz alá kerül, a műtárgyakat
zárva kell tartani, s akkor a gravitációs vízbevezetés nem lehetséges.

#

!

10-4. ábra. A belvízelvezető rendszer elrendezése és elemei (Vermes, 1997. nyomán)

A csatornahálózat
A belvízelvezető rendszer alapvetően egy nyíltfelszínű csatornarendszer, amely a terület legmélyebb
pontja felé gravitál. A rendszer kiinduló pontjai, kiinduló területrészletei a mezőgazdasági táblák és
az azokat övező mezőgazdasági utak. A táblák és utak menti árkok gyűjtik össze a talajba
beszivárogni már nem tudó vizeket, a belvizeket. A táblacsatornák többnyire automatikusan,
műtárgyakkal való befolyásolás nélkül vezetik le a vizeket a belvízcsatornákba. A táblacsatornák
kialakítása és állapotának fenntartása a gazdálkodó feladata.
A belvízcsatornák számos táblacsatorna vizét gyűjtik össze és továbbítják a belvízi főcsatorna felé.
A mellék- és főcsatornák méreteit és vízszállító képességét az adott szakaszra gravitáló mértékadó
vízhozamnak megfelelően kell meghatározni. Az összegyülekezésnek megfelelően, a
csatornarendszer mentén haladva a befogadó felé, fokozatosan kell növelni a vízbefogadó és
vízszállító kapacitást, amelynek azonban a terepviszonyok, különösen a lejtési viszonyok, korlátot
szabhatnak.

!

A műtárgyak
A csatornahálózaton műtárgyak találhatók, amelyek alapvetően két célt szolgálnak, egyrészt a
területen való közlekedés lehetőségét, másrészt a vizek kormányzását. Az utak és csatornák
kereszteződésiben különböző méretű beton és hullámacél áteresztők, valamint kishidak találhatók.
Adott esetben megoldás lehet a mederátjáró is. A méretek a keresztezett csatorna méretéhez
igazodnak.
A vízkormányzást, azaz a vízvisszatartást és a vízátvezetést szolgáló műtárgyak alapvetően zsilipek,
különféle kialakítási módokban. A zsilip lényegében egy olyan keretszerkezet, amelyen való
vízáthaladás táblákkal szabályozható. A táblák kézi vagy gépi erővel, egyben vagy elemenként
behelyezhetők és kivehetők, leereszthetők és felemelhetők, vagy billenthetők. A keretszerkezet úgy
illeszkedik a csatornához, hogy a víz csak a táblák által zárható zsilipkapun folyhasson át.
Gyakori műtárgytípus a csőáteresztő, amely a zsilip és az áteresztő egybeépítése, amellyel a
csatornán való átjárás és a vízkormányzás is megoldható.
A zsilipek szakaszolják a belvízelvezető rendszert, s ezzel lehetőséget adnak a különböző vízszintek
tartására. Ezáltal jobban lehet alkalmazkodni a különböző területrészeken felmerülő
vízgazdálkodási igényekhez.

!

A szivattyúk
A síkvidéken történő vízelvezetés nem mindig valósítható meg gravitációs úton, ezért a
belvízelvezető rendszer elemei a szivattyúk is. Az előre tervezett, vagy gyakran várható alkalmazási
helyeken állandóra beépített szivattyúk találhatók. Általában ilyen helyek a belvizek befogadóba
juttatásának pontjai, mivel gyakran előfordulhat, hogy a belvizes időszakok árvizes helyzetekkel
esnek egybe. A belvízelvezetésben az állandóra építettek mellett a mobil szivattyúknak is igen
fontos szerepe van, amelyek az aktuális helyzeteknek és feladatoknak megfelelő helyeken és
kapacitással telepíthetők és működtethetők.

!

A belvíztározók
A belvízelvezető rendszer elemei a belvíztározók, amelyek a belvízártér mélypontjain szolgálhatják
a befogadóba való vízátemelés késleltetését, de biztosíthatják a későbbi vízhasznosítás (öntözés)
lehetőségét is. A belvízzel érintett területek ugyanis, az év más időszakában akár vízhiányosakká is
válhatnak.

!
A talajcsövezés
A felszín alatti vízelvezetés
A talaj víztartalmának és a talajvíz szintjének szabályozása a nyílt felszínű csatornák mellett felszín
alatti művekkel, talajcsövekkel is megoldható, amely felszín alatti vízelvezetésnek, vagy
talajcsövezésnek, idegen, de közhasználatú szóval drénezésnek nevezhető. A talajcsövezés
technológiáját már az ókorban is ismerték és alkalmazták, például sírok víztelenítésére, illetve
szárazon tartására.

!

A talajcsövezés célja
A talajcsövezés célja a talajbeli vízviszonyok szabályozása, amely cél többféle is lehet.
Leggyakrabban a talajvíz szintjének csökkentése és a „felesleges” víz elvezetése a cél annak
érdekében, hogy a terület mezőgazdasági hasznosíthatósága kedvezőbb legyen. A talajcsövezés
célja, funkciója lehet a talajvíz távoltartása valamely műszaki építménytől, például épület
lábazatától. A talajcsövezés célja lehet a felszín alatti vizek összegyűjtése is, valamely további
felhasználás érdekében, például a forrásfoglalatokban. Mindezek mellett a talajcsövekkel nemcsak
összegyűjteni lehet a vizet, hanem ellentétes lejtések kialakításával, a vizet a talajba is lehet juttatni,
ha valamely oknál fogva az a cél.

!

A felszín alatti vízszabályozás előnyei a felszíni vízelvezetéshez viszonyítva

!

•

Az egymástól viszonylag kis távolságokban lévő talajcsövekkel a kedvezőnek tartott
talajvízszint egyenletesebben és gyorsabban biztosítható, így hamarabb kialakítható az
optimális víztartalom, kedvezőbb a talajszellőzöttség és mindezért hosszabbodik a
vegetációs időszak.

•

Mivel a létesítmények nagy része a felszín alatt van, ezért kis területveszteséggel jár, nem
tagolja a területet, nincs szükség az átjárhatóságot biztosító műtárgyakra (hidakra,
áteresztőkre).

#
10.5. ábra. A talajvízszint csökkentése nyílt árokkal és drénezéssel
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A felszín alatti vízszabályozás hátrányai a felszíni vízelvezetéshez viszonyítva

!
!

•

A felszín alatti csőrendszer megbízható működése érdekében nagyobb lejtéseket kell
alkalmazni, mint a felszíni vízelvezető rendszerben, tehát nagyobb szintkülönbséget igényel.

•

A talajcső-rendszer a felszíni vizek elvezetésére kevéssé alkalmas, mert az csak a felszíni víz
beszivárgását követően valósulhat meg, ami jelentős időtartamot vehet igénybe.

•

A csőrendszerben keletkező hiba (például eltömődés) felderítése és elhárítása, valamint
általában a karbantartás is nehézségekbe ütközhet.

•

A tervezési és kivitelezési pontatlanságok lényegesen nagyobb gondot okozhatnak. A
felszíni vízelvezető rendszer hiányosságai ugyanis szembe ötlőek, a felszín alattié azonban
sokáig rejtve maradnak.

A drénezés műszaki megoldásai és gyakorlati alkalmazásai
A vízszintes és a függőleges drén
A felszín alatti vízelvezetés irányultsága, kissé leegyszerűsített megnevezésekkel illetve, lehet
vízszintes és függőleges. A vízszintes nem szó szerinti vízszintest jelent, hanem inkább
horizontálist, azaz kis eséssel kialakítottat. A vízszintes drénezés a terepfelszín alatti kis esésű
csőrendszer alkalmazását jelenti.
A függőleges drénezés a talaj fölső rétegében lévő „felesleges” vizeknek a mélyebb rétegekbe
juttatását jelenti, pontszerű víznyelők révén. A függőleges drénezéshez speciális talajadottságok
szükségesek. Akkor alkalmazható, ha a terepfelszíntől nem túl mélyen lévő és nem túl vastag
vízzáró réteg alatt, egy nem telített vízbefogadó, vízvezető réteg van. Ekkor a vízzáró rétegbe épített
víznyelőkön keresztül a víz a mélyebb rétegbe juttatható. A talajvíz süllyesztésének mértéke a
víznyelők peremmagasságától függ. Igen fontos elvárás, hogy a víznyelők palástja mentén ne
lehessen mélybeszivárgás, mert akkor a vízzáró réteg fölötti talajvíz teljes egészében leürülhet.

!

#
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10-6. ábra. A vízszintes és a függőleges drénezés

A mezőgazdasági célú területi talajcsövezés szerkezeti elemei
A talajcső-rendszer szívócsövekből, azokat összefogó gyűjtőcsövekből és azokat egyesítő főgyűjtő
csőből áll, amely utóbbi egy torkolati műtárggyal csatlakozik a befogadóhoz, amely általában
valamely nyílt vízfolyás vagy csatorna.
A csövek anyaga régebben égetett agyag volt, amelyből 33 cm hosszúságú, különböző átmérőjű
(5-25 cm) csövek készültek. A víz befogadása a csődarabok közötti illesztési hézagokon történt. Az
agyagcsövek helyett manapság a flekszibilis (gégecsőhöz hasonlatos) és perforált (átlyuggatott)
műanyag cső használatos. A csövek átmérője a hálózat mentén fokozatosan nő. A szívócsövek
egymástól való távolsága 5-30 m lehet (kötött talajban kevesebb, szemcsés talajban több), a
hosszúságuk 100-250 m. A gyűjtők hossza maximum 500 m, a főgyűjtőké pedig legfeljebb 1000 m.
A gyűjtők-főgyűjtők csomópontjaiban elhelyezett tisztító-ellenőrző aknák biztosítják a rendszer
szakaszolhatóságát, a hibás részek felderítését és a karbantartást. Egy terület drénezettségét a
terepfelszínből „észrevehetően” (80-100 cm-re) kiemelkedő beton kútgyűrűkből kialakított tisztítóellenőrző aknák jelzik.
A főgyűjtő befogadóhoz csatlakoztatását a torkolati műtárgy oldja meg. A befogadónak viszonylag
mélynek kell lennie ahhoz, hogy a főgyűjtő torkolata a kisvízi szint fölött lehessen. A torkolati
műtárgy legfontosabb funkciója, hogy a befogadóban időnként előforduló magasabb vízállás esetén
a főgyűjtőben ne legyen visszaduzzasztás. Ez a cél a torkolati műtárgy búvárharang-szerű
kialakításával valósítható meg.

!
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10-7. ábra. Mezőgazdasági terület talajcső-rendszerének kialakítása

!
A vakond-drén

A vakond-drén kötött talajokban alkalmazható. Lényege, hogy egy arra alkalmas gép, ároknyitás
nélkül, egy 6-8 cm átmérőjű járatot, azaz kis alagutat présel a talajba, amely kötött talajban néhány
évig, béléscső nélkül is megmarad.

!

A műszaki drénezés
A mezőgazdasági alkalmazás mellett a drénezés másik jelentős ága, a műszaki drénezés, amely
valamely műszaki létesítményhez kötődően, annak részeként, a talajvíz távol tartása, vagy bizonyos
szinten tartása érdekében kerül megvalósításra.
A drénezési technológiát számos építménytípus esetében alkalmazzák, például:

!

•

épületek lábazatának és alagsorának szárazon tartása érdekében,

•

utak pályaszerkezetének víztelenítésére, vagy a szegélyárok kiváltására.

•

hídfők, támfalak és bélésfalak mögötti vizek összegyűjtésére és elvezetésére,

•

sportpályák (salakos teniszpályák, gyepesített futballpályák) víztelenítésére,

•

forrásfoglalatokban a felszín alatti szivárgó vizek összegyűjtésére.

#
10-8. ábra. Pályaszerkezet és szegélyárok drénezése.

!

Egyéb drénezési feladatok
A felszín alatti csőrendszereknek, vagyis a talajcsövezésnek lehetnek olyan gyakorlati alkalmazásai
is, amelyek a mezőgazdasági célú, és a műszaki drénezések csoportjába sem illenek. Ezek
tekinthetők egyéb drénezési lehetőségeknek. Erre egy példa a vízi-növényzetes gyökérzónás
szennyvíztisztítás.
A szennyvíztisztításnak a kisebb településeken alkalmazható egyik változata a vízi-növényzetes
gyökérzónás szennyvíztisztítás, amikor a mechanikailag szűrt tisztítatlan szennyvizet dréncsőhálózattal egy vízinövényekkel beültetett parcellába, pontosabban a gyökérzónába vezetik, majd a
parcellán átszivárgó és időközben „megtisztult”, vagyis átalakult (elsősorban a vízinövények
gyökérzónájában élő baktériumok révén) tisztított szennyvizet egy másik dréncső-hálózattal
összegyűjtik és az utótisztító tóba vagy egyenesen a befogadóba vezetik. A gyökérzónán való
átszivárogtatás lehet függőleges és vízszintes irányú.

!

#
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10-9. ábra. Függőleges és vízszintes átfolyási irányú gyökérzónás szűrőmező kialakítása (Juhász,
2003. nyomán)

12. HIDROMETRIA MÓDSZEREK

!

A hidrometriáról általában
A hidrometria értelmezése
A hidrometria szószerinti értelmezésben vízmérést jelent, de valóságos tárgyköre ennél jóval
szélesebb, mert egyrészt olyan dolgok számszerűsítésével is foglalkozik, amelyekkel a víz
valamilyen módon kapcsolatban van (pl. a meder, a hordalék), másrészt olyan körülmények
megfigyelésével is, amelyek a vízzel kapcsolatos adatok értelmezéséhez szükségesek (pl.
hidrometeorológiai adatok).

!

Hidrometriai témakörök
Hazánkban leggyakoribb mérési feladatok:

!

További mérési feladatok:

Hidrometeorológiai adatok

Hóréteg vastagsága és sűrűsége

Vízállás

Jegesedés, jégárak

Vízsebesség

Tavak (tengerek) áramlásai

Vízhozam

Hullámzás

Hordalék szállítása és lerakódása

Vízminőség

Talajvíz szintje és áramlása

Hidrometeorológiai adatok
Az elnevezés arra utal, hogy eme adatkör (csapadék, léghőmérséklet, légnedvesség, légmozgás,
stb.) igen nagy átfedést mutat a meteorológiai adatkörrel, s ennek megfelelően a mérési módszerek
és eszközök is túlnyomórészt hasonlóak. Az elnevezés ugyanakkor arra is utal, hogy bár az adatkör
hasonló, de az adatok felhasználása és feldolgozása kifejezetten hidrológiai (vízforgalmi,
vízháztartási) szempontú. A hidrometeorológiai adatok meghatározásakor általános szabálynak lehet
tekinteni, hogy ahol lehetséges, ott a meteorológia szabályai szerint kell eljárni. Lehetnek persze
olyan körülmények, amikor a műszerkert, vagy a műszerek elhelyezése vonatkozásában a
meteorológiai előírásoktól némileg el lehet, vagy el kell térni. Például azért, mert egy erdészeti
hidrometeorológiai állomás helyének megválasztásakor nem egy kistérség, hanem csak egy
erdőterület meteorológiai viszonyainak jellemzése a cél.
A hidrometeorológia tárgyát is képező alapvető meteorológiai adatok meghatározási módjával és
eszközeivel a Meteorológia című tantárgy foglalkozik.

!

Erdészeti hidrometriai feladatok
A vízháztartási jelenségeknek vannak olyan elemei, amelyek kifejezetten az erdőhöz, az erdei
vegetációhoz kötődnek. Ilyen például az intercepció, a lombkorona és az avar vízvisszatartása,
valamint a transzapiráció, a vegetáció párologtatása is. Ezekkel az általános értelemben vett
hidrometria többnyire nem, vagy csak érintőlegesen foglalkozik. Az ezek észlelésével és mérésével
kapcsolatos feladatokat, illetve tevékenységet lehet erdészeti hidrometriának tekinteni.

!

!
A vízállás mérése vízmércével
A vízszint megfigyelésének kezdetei
A vízfolyások vagy tavak vízállása, s különösen a vízszint szélsőségesen magas helyzete alapvetően
befolyásolja a part-menti és part-közeli, valamint a mély fekvésű területek használhatóságát. Ezért
bizonyos vízszintmegfigyelések már a mai értelem vett vízállásmérések előtt is történtek, amelyek
közül a nevezetesebb szinteket, – egy-egy épületen elhelyezett táblával –, az utókor számára is
megörökítették. A rendszeres vízállásmérések Magyarországon a tizenkilencedik század első
felében kezdődtek.

!

A vízállás értelmezése
Hidrometriai értelemben a vízmércéről leolvasott érték nevezhető vízállásnak. Mivel a vízmércéket,
még ugyanazon vízfolyás esetében sem helyezik el egységes magassági rendszerben, ezért a
vízállás értékek közvetlenül csak az adott helyre vonatkozóan jelentenek információt. A
vízmércéket többnyire úgy helyezik el, hogy a mérce nulla pontját az elhelyezésükig észlelt
legkisebb vízszinthez illesztik. Ha a későbbiekben ennél kisebb vízszint adódik, – a természetes
vízjárás következtében, vagy a meder mélyülése miatt –, akkor nem a nulla-pontot helyezik át,
hanem a vízmércét megtoldják egy negatív tartománnyal. Ezért a későbbiek során előfordulhatnak
negatív vízállás értékek is. Ennek ellenére előfordul, hogy egy-egy vízmérce áthelyezésre kerül,
megsemmisülés vagy egyéb ok miatt, s a nulla-pont helyzete is módosul. Hosszú távú adatsorok
feldolgozásakor erre figyelemmel kell lenni.

!

A vízszint érzékelésének módja és gyakorisága
A vízállás megfigyelése automatizált módon is történhet. Ekkor a vízfolyás vízszintjét egy
összekötő cső vetíti be egy, a vízfolyás mellett elhelyezett, kifejezetten mérési célra kialakított
oszlopba, amelyben valamilyen módon érzékelni és rögzíteni lehet a vízszintet. Ezt a feladatot
korábban úszós, mechanikus, rajzoló műszerekkel oldották meg, manapság viszont a hidrosztatikai
nyomás érzékelésén alapuló szenzorokat és elektronikus adatgyűjtőket alkalmaznak. Ezek a
műszerek akár távjelző, adattovábbító módban is kialakíthatók és üzemeltethetők.
Az automatizált vízállás észlelés nagy gyakoriságú adatgyűjtést tesz lehetővé, amely például a
kisvízfolyásokon rövid idő alatt (akár tizenöt-húsz perc alatt) kialakuló árhullámok bemérését is
lehetővé teszi. Ez okból történik az erdei patakokon percenkénti gyakorisággal a vízszintek
észlelése és az adatok tárolása a hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatóhelyen.
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A keresztszelvény felvétele
A keresztszelvény ismeretének szükségessége
A vízfolyás keresztszelvényének felvétele a vízsebesség mérési helyek (függélyesek és
vízmélységek) kiosztása, valamint a középsebesség számítása miatt is, de a vízhozam (Q)
meghatározása miatt is szükséges, amelyet a középsebesség (vk) és a keresztszelvény területe (A)
szorzataként lehet számítani.
# Q = vk ∗ A

!
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A keresztszelvény felvételének módja
A keresztszelvény felmérése különféle geodéziai eszközökkel (mérőszalag, libellás léc, szintező
műszer, mérőállomás, stb.) is megtehető, de patakok esetében két, deciméter illetve centiméter
beosztású rúddal is megoldható. A felmérés tulajdonképpen egymástól adott távolságra lévő
függélyesek mérésével történik. Az egyik, deciméter beosztású rudat a víztükör fölött vízszintesen
kell a két part között átfektetni. A másik, nemcsak deciméter, hanem centiméter beosztással is
rendelkező rudat a vízszintes rúd meghatározott osztásainál kell függőlegesen a mederfenékre
állítani, majd a víztükörnél leolvasni.

#
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12-1. ábra. A keresztszelvény felvételezésének sémája

A keresztszelvény területének számítása
Az egymástól Δsz távolságra lévő hi függélyesek alapján a keresztszelvény megrajzolható, s a
keresztszelvény területének (A) közelítő értéke számítható.
h + hn $
' h + h1 h1 + h2
A = Δsz ∗ ∑ % 0
+
+ ... + n −1
"
2
2
2
&
#
#

Mivel h0 és hn a víztükör és a partok közös pontjai, ezért számértékük nulla, s ezért a
keresztszelvény területe, – jó közelítéssel –, az alábbi egyszerűbb formulával is számítható:
n

#

A = Δsz ∗ ∑ hi
i =0

ahol: A, a keresztszelvény területe (m2)
Δsz, a függélyesek távolsága (m)
hi, vízmélységek a függélyesekben (m)
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i, a függélyesek száma, 0-tól tart n-ig

A keresztszelvény felmérése nagyobb vízfolyásokon
Szélesebb vízfolyások esetében a partok között átfeszített drótkötél mentén haladó csónakból lehet a
függélyeseket, a vízmélységeket mérni. Nagyobb vízfolyások keresztszelvényének felmérése

kishajóval, drótkötélen leeresztett mérősúllyal, vagy ultrahangos mélységmérő alkalmazásával
történhet.

!
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A vízsebesség meghatározása
Vízsebesség mérése Pitot-csővel
Már meglehetősen régóta ismeretes, hogy a „v” sebességgel áramló vízben, az áramlással
szembefordított hajlított csőben a vízszint az áramló víz szintjéhez képest egy „h” magassággal
megemelkedik.
A jelenség a mozgási energia (Em) és a helyzeti energia (Eh) egyensúlyával magyarázható.
#

m ∗ v2
= m ∗ g ∗ h = Eh
2

Em =

Egyszerűsítve és az egyenletet v-re átrendezve:
#

v = 2∗ g ∗h

A mérési célra készített eszközhöz, a kialakítás módjától függően, műszerállandó is tartozik, amely
laboratóriumi körülmények között határozható meg.
#

v = k ∗ 2∗ g ∗h

Egyszerűbben:
# v = k '∗ h
ahol: v, a vízsebesség (m/sec)
h, a Pitot-csőben érzékelhető vízszint fölötti vízoszlopmagasság (m)

!

k’, a műszerállandó

#
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12-2. ábra. Vízsebesség mérése Pitot-csővel

Vízsebesség mérése felszíni úszóval
Az egyik legegyszerűbb eljárás, amikor a víz felszínén, vagy a vízbe merülve úszó tárgy
sebességéből történik következtetés a víz sebességére. A méréshez egy egyenes, az áramlás

szempontjából viszonylag egyenletes szakaszt érdemes választani, ahol a vízi növényzet sem
akadályozza az úszó mozgását.
Felszíni sebesség mérésére bármilyen anyag alkalmas (apróra összetört száraz levelek, vagy például
a konfetti is), amely nem süllyed el azonnal. A sebesség, egy függélyes felszíni sebessége (vff), az
adott (kimért és kijelölt) távolság (l) megtételéhez szükséges idő (t) alapján számítható.
#

v ff =

l
t

Gyakorlati tapasztalatok szerint a felszíni sebességből egy 0,85-ös szorzóval kalkulálható a
függélyes középsebessége (vfk).
#

!

v fk = 0,85 ∗ v ff

Vízsebesség mérése botúszóval
A felszíni úszónál pontosabb eredményt ad a botúszó, amely a vízbe merülve, mintegy a függélymenti sebességeloszlás eredőjének hatására úszik. A botúszó lassú, egyenletes áramlású és legalább
fél méter mély vízfolyásban alkalmazható. A botúszó akkor ad megfelelő képet a függélyes
középsebességéről, ha a vízbe helyezve mintegy 5-10 cm-re van az alsó vége a mederfenéktől, a
fölső vége pedig a víztükörtől.
A botúszót úgy alakítják ki, hogy a hosszúsága és a merülése is változtatható legyen, annak
érdekében, hogy a különböző vízmélységek esetén is alkalmazható legyen. Ilyen konstrukció
például a Tarnótzky-féle botúszó, amely különböző hosszúságú, egymáshoz illeszthető, vékony falú
alumínium rudakból és egy nehezékből áll (Kontur et al., 1993).
Mivel a vízfolyások keresztszelvényében a sebességeloszlás nem egyenletes, ezért több
függélyesben elvégzett mérések adataiból kalkulálható a keresztszelvényre vonatkoztatható
középsebesség.

!

#
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12-3. ábra. Vízsebesség mérése botúszóval (Kontur et al., 1993. nyomán)

Forgószárnyas sebességmérés

Az egyik legelterjedtebb és legáltalánosabban alkalmazott eljárás a forgószárnyas sebességmérés,
amely megfelelő kialakítással, a kis patakoktól a nagyobb folyókig egyaránt alkalmazható. A mérés
alapelve, hogy a forgórész fordulatainak száma (n) egyenesen arányos a vízsebességgel (v).
#v = a + b∗n
Az első forgószárnyas sebességmérőt Woltmann szerkesztette 1790-ben. Azóta ez az eszköz, a
kialakítását tekintve, jelentős fejlődésen ment át. A mai eszközök forgószárnyai áramvonalasak, a
tengely csapágyazása révén érzékenyek, a fordulatok számlálása, s az adatok tárolása automatizált.
A forgószárnyas vízsebesség méréskor az első teendő mindig a keresztszelvény felvétele. Ezt
követően a sebességméréseket a vízfolyás keresztszelvényének mérete függvényében kijelölt
függélyesekben kell mérni, a vízmélységnek megfelelő mélységekben. A keresztszelvény
különböző pontjaira meghatározott sebességi értékekből megszerkeszthetők a sebesség eloszlását
szemléltető izotacheák, másrészt számítható a keresztszelvényre vonatkoztatható középsebesség.

#
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12-4. ábra. Sebességmérési pontok kiosztása a függélyesek és a vízmélységek szerint

Ultrahanggal történő sebességmérés
A hordozható ultrahangos sebességmérő ugyanúgy pontbeli, s egyszersmind függély-menti
sebességek mérésére alkalmas a nyílt felszínű vízfolyásokban, mint a forgószárnyas sebességmérők,
de lényegesen korszerűbb (forgórész nélküli, távérzékelésen alapuló) technológiával.
Az ultrahangos sebességmérő két adó-vevő fejjel rendelkezik, amelyek ultrahang jeleket bocsátanak
ki, s azután a vízben úszó részecskékről (szemcsék, buborékok) visszaverődő visszhang-jeleket
érzékelik. A visszhang jeleket egy digitális jelátalakító processzor visszhang diagrammá alakítja.
Kis idő eltéréssel a folyamat ismétlődik, s így egy újabb diagram keletkezik. A processzor
matematikai módszerekkel vizsgálja a diagrammok hasonlóságát és jellemző pontokat azonosít.
Ennek révén meghatározható a Δt időkülönbséghez tartozó Δl elmozdulás, amelyekből számítható a
sebesség. A sebességmérő hőmérséklet szenzorral is felszerelt, mivel az ultrahang terjedési
sebessége a hőmérséklettől is függ.
A keresztszelvény automatikus felvételezése érdekében az ultrahangos sebességmérés során a
vízmélység meghatározása a műszerbe épített, a víznyomás érzékelésén alapuló, membrános
érzékelővel történik.

!

A vízhozam meghatározása
Vízhozam meghatározása köbözéssel

A mérés során egy ismert „V” térfogatú edény megtöltéséhez szükséges „t” időtartamot kell
meghatározni stopper-órával, majd a térfogat és az idő hányadosából számítható a „Q” vízhozam (l/
sec, vagy l/perc). A mérési időtartamnak legalább 10 másodpercnek kell lenni, az óra indítása és
megállítása pillanatának bizonytalansága miatt. A mérési időszak rövidülése növeli a
hibalehetőséget. A köbözéses vízhozam meghatározásnak ezen kívül az alkalmazható edény
nagysága (maximum 100 liter) szabhat határt. Mindezek miatt ez a módszer források és kisebb
vízhozamú patakok vízhozamának meghatározására alkalmas, hozzávetőlegesen 10 l/sec
vízhozamig. A véletlenszerű mérési hiba többszöri méréssel kiszűrhető.
#
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Q=

V
t

ahol: Q, vízhozam (l/sec vagy l/perc)
V, a méréshez használt edény térfogata (l)
t, a mérőedény megteléséhez szükséges idő (sec vagy perc)

Vízhozam meghatározása sózással
Az un. sózásos vízhozam-meghatározás két módon is történhet, egyrészt a sóoldat állandó
intenzitású folyamatos adagolásával és ezzel a sótöménység változásának meghatározásával,
másrészt a sóoldat hirtelen vízbejuttatásával okozott jelzőanyag-hullám bemérésével.

!

Vízhozam meghatározása sóoldat állandó intenzitású adagolásával
Sózásnál az ismeretlen vízhozamú (Q), megmérhető sótöménységű (c1) patakba ismert
vízhozammal (q), ismert töménységű (c2) sóoldatot bocsátanak, állandó intenzitású folyamatos
adagolással. A beadagolt sóoldat elkeveredik a patak vizével és megváltoztatja annak töménységét
(c3), amely szintén mérhető. A sótöménységgel súlyozott vízhozamok összege az elkeveredés előtt
éppen annyi, mint az elkeveredés után. Ezért felírható, hogy

(
)
# Q ∗ c1 + q ∗ c 2 = Q + q ∗ c3
Ebből a vízhozamot kifejezve:

Q = q∗
#

c 2 − c3
c3 − c1

Az eredmény megbízhatóságát több körülmény befolyásolhatja (Szlávik, 1955):
•
A sótöménység mérésének pontossága.
•
A q adagolási vízhozam meghatározott mennyiségének és állandóságának biztosítása.
•
Az adagolt sóoldat megfelelő töménysége.
•
A tömény sóoldat adagolásának időtartama.
•
Az adagolási és mintavételi hely távolsága.
A sótöménység meghatározása vezetőképesség mérésével történhet. A vezetőképesség azonban
nemcsak a töménységtől, hanem az oldott anyagtól és az oldat hőmérsékletétől is függ.
A konyhasó (NaCl) esetében az 1 µS/cm vezetőképesség jó közelítéssel 0,58 mg/l
sókoncentrációnak felel meg.
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Vízhozam meghatározása jelzőanyag-hullám segítségével
A sóoldat patakba juttatása ebben az esetben nem folyamatosan, hanem egyszerre, „egy
löttyintéssel” történik. Az elkeveredésnek és a mederben érvényesülő sebességeloszlásnak, azaz a
sebességkülönbségeknek megfelelően a sóoldat nem egy tömbben, hanem egyre elnyújtottabban,
egy jelzőanyag-hullám formájában halad a mintavételi, illetve mérési hely felé. A jelzőanyaghullám a sókoncentrációk idősoraként ábrázolható, amely az elektromos vezetőképesség
folyamatos, azaz Δt időközönkénti mérésével állítható elő.
Adott Δt időszakban mért (és időszakra vonatkozó) sókoncentráció (ci) és a vízhozam (Q)
szorzataként, az adott Δt időszakban átáramló sómennyiség adódik. Az egymást követő Δt
időszakokban átáramló sómennyiségek összege megegyezik a beadagolt sómennyiséggel (E).
Figyelembe véve, hogy a sókoncentráció változik, a vízhozam azonban állandó, felírható, hogy
Q∗c1 + Q∗c2 + … + Q∗cn = Q∗Σci = E
A Δt időegységenkénti sókoncentrációk összege (Σci) azonos a sókoncentrációk idősora, azaz a
jelzőanyag-hullám alatti területtel (A), amelyet behelyettesítve, s az egyenletet vízhozamra kifejezve
írható, hogy
Q=E/A
Mivel a jelzőanyag-hullám alatti terület (A) a jelzőanyag-hullám időtartama (T) és az átlagos
sókoncentráció (cátl) szorzataként is kifejezhető, ezért a gyakorlatban is elegendő az átlagos értéket
meghatározni. Ez a mintavételezéses sótartalom-meghatározás esetében lehetséges, amikor az
azonos időközönként vett azonos mennyiségű minták összeöntött keverékéből történik a
sókoncentráció meghatározása, amely érték átlagosnak tekinthető.
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Vízhozammérés bukóval
A mérés lehetősége azon alapszik, hogy összefüggés írható fel a különféle alakú nyíláson átbukó víz
magassága és a vízhozam között. A különféle alakú nyílásokra felírt összefüggések az un.
bukóképletek.
A bukóval történő mérés egyik legegyszerűbb módja a bukólemez alkalmazása, amikor a víz
áramlási útjában elhelyezett lemezen kialakított nyíláson bukhat át a víz. Az átbukó vízréteg
magassága a bukólemezre szerelt, vagy egy alkalmi mércéről olvasható le.
Az eszköz bukóládának nevezhető, ha ládaként kerül kialakításra, amikor a ládába vezetett és terelő
lemezekkel csillapított hullámzású víz a láda végén megformált nyíláson átbukva juthat tovább. A
bukónyílás többnyire négyszög, háromszög, vagy trapéz formájú.
Bukóláda esetén az átbukó vízréteg magasságának észlelése automatizálható is. Ennek egy
lehetséges módja, amikor a ládában lévő vízszint egy összekötő cső révén egy mérőoszlopban is
megjelenik, amelyben a vízszint érzékelését a talajvízszint méréséhez hasonló módon lehet
megoldani. E feladatra jelenleg az elektronikus adatgyűjtővel ellátott nyomásszondák a
legelterjedtebbek, amelyek tetszőleges észlelési gyakorisággal működtethetők. Az erdei patakokon,
– nagycsapadékok hatására –, rendkívül gyorsan kialakuló árhullámok megfelelő bemérése 1-2
perces gyakoriságú észlelési idősorokkal lehetséges.
Különlegesen kialakított nyílású az un. lineáris-bukó, amely esetében az átbukó víz magassága és a
vízhozam között lineáris összefüggés írható fel.
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Vízhozammérés mérőszelvényben
Olyan kisvízfolyáson alkalmazható eljárás, amely nem túl nagy ahhoz, hogy medre egy rövid, 15-20
m-es szakaszon burkolattal rögzíthető legyen. A változatlan keresztmetszet lehetőséget ad arra,
hogy a különböző vízoszlop magasságokhoz sebességmérések révén, például forgószárnyas
sebességméréssel, vízhozamok legyenek rendelhetők. Kellő számú adatból meghatározható a
mérőszelvényhez tartozó Q-h görbe (függvény). A Q-h függvény segítségével bármilyen számú,
gyakoriságú vízszint adatból meghatározható a vízhozam.
A kisvízfolyások viszonylag szélsőséges vízjárása miatt a kisvízfolyások mérőszelvényei általában
olyan kialakításúak, hogy a kis- és nagyvizek mérésére egyaránt alkalmasak legyenek. E célt a
mérőhely szűkített és összetett szelvényként való kialakításával lehet elérni. A széles mérési
tartomány mellett alapvető elvárás még, hogy a mérőszelvénynél ne lehessen se hordalék lerakódás,
sem pedig kimosódás.

!
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A hordalék meghatározása
A vízfolyás által szállított hordalék mérése
A vízfolyások mindig szállítanak hordalékot, van amelyik többet, van amelyik kevesebbet. A
vízhozam (és a vízsebesség) növekedésével jelentősen növekszik a hordalékszállító képesség, s így
a nagyvizes időszakokban, a mederfenék egyes szakaszain deponálódott rétegek is felszakadhatnak,
továbbsodródhatnak. A víz a hordalékot részben lebegtetve, részben pedig görgetve mozgatja
tovább.
A lebegtetett hordalék meghatározása a vízfolyásból vett vízmintából történik, szűrés, bepárlás
révén.
A vízminta kisebb vízfolyásból egyszerűen merítéssel vehető ki. Nagyobb vízfolyás esetében
figyelembe kell venni az adott keresztszelvényre jellemző sebességeloszlást. A mintavételezés több
függélyesből, több mélységből, csónak és megfelelő vízminta-vevő eszköz alkalmazásával
történhet. Ekkor az egyes adatok súlyozott átlagaként képezhető az adott keresztszelvényre
vonatkoztatott érték. Mivel a lebegtetett hordalék mennyisége függ a vízsebességtől, a vízhozamtól,
ezért azt különféle vízállások esetében is meg kell vizsgálni.
A görgetett hordalék mintavételezése sokkal problémásabb, mivel a vízfolyás fenekére időlegesen
lehelyezett „hordalékcsapda” nemcsak a hordalékot tartja vissza, hanem egyszersmind befolyásolja
a hordalékmozgás körülményeit, ami torzíthatja a mérési eredményt.
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Állóvízben lerakódó hordalék mérése
Az állóvízben lerakódó hordalék meghatározásának lehetőségét példázza a Soproni-hegység egy
mellékvölgyében, a Tacsi-árokban található hordalékfogó kistó rendszeres felmérése.
A kétévente ismétlődő felmérések összevethetősége érdekében, a felmérések ugyanabban az előre
meghatározott és a helyszínen (kövekkel és facövekekkel) állandósított, rendszerben történtek. Az 5
m-ként kijelölt keresztszelvényekben a víztükör fölött átfeszített kötél méterenkénti beosztásai
jelölték ki a mérési helyeket. A kötél mentén haladó csónakból méterenként letett szintezőléc
leolvasása a parton felállított műszerrel történt. Az egymást követő felmérések grafikus ábrázolásai
jól szemléltetik a hordalék lerakódásának a helyeit és a mértékét.

Az egymást követő felmérésből szerkesztett keresztszelvény vonalak által közbezárt terület az
időközben lerakódott hordalék keresztmetszetével azonos. Ezen területek és a keresztszelvények
közötti távolságok alapján, a hordalék térfogata a köbözés szabályai szerint számítható.
Az 1985-ös felmérés idején a Tacsi-ároki hordalékfogó-tó víztérfogata 539 m3 volt. Az 1985-1993
közötti időszakban 115 m3 hordalék rakódott a tóba, amely a 160 ha-os vízgyűjtő területre
vonatkoztatva 0,13 t/ha.év fajlagos eróziós talajveszteségnek felel meg. Az 1993-2001-es
időszakban 188 m3 hordalékot tartott vissza a kistó, amely 0,22 t/ha.év fajlagos mennyiséget jelent.
Tizenhat év alatt a negyven méter hosszúságú kistó mintegy tíz métert rövidült, s a tómeder
legmélyebb része 1 métert töltődött fel.
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12-5. ábra. A Tacsi-ároki hordalékfogó tó felmérési vázlata
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12-6. ábra. A Tacsi-ároki hordalékfogó tó 10 m-es keresztszelvény

#
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12-7. ábra. A Tacsi-ároki hordalékfogó tó 10 m-es keresztszelvény

A talajvízzel kapcsolatos mérések
A talajvízszint megfigyelése
A talajvízszint magasságának megfigyelése többnyire az erre a célra kialakított megfigyelő
kutakban történik. A megfigyelő kút kialakítása különféle lehet, a rendelkezésre álló eszközöktől is
függően. Általánosnak tekinthető, hogy a fúrólyukba egy annál 4-5 cm-rel kisebb átmérőjű béléscső
kerül, annak érdekében, hogy a kettő közötti hézagot szűrőrétegként, durva homokkal vagy finom
homokoskaviccsal lehessen kitölteni. A béléscsövet a talajvíznek megfelelő mélységi tartományban
lyukakkal kell ellátni. A perforált részt finom szitaszövettel célszerű beburkolni a finom iszap
bejutásának korlátozása érdekében. Ki kell zárni a felszíni vizek közvetlen befolyási lehetőségét is.
A kútperem szokásos magassága 80-100 cm, a „rejtetten” való telepítés esetén csak 10-20 cm. Ez
utóbbi kialakítási mód a kevésbé védett helyen, többnyire rövidebb időtartamra tervezett
megfigyelésre, kutatási céllal telepített megfigyelő kútnál alkalmazható.
A talajvízszint megfigyelésére nemcsak a kifejezetten arra a célra létesített mérő-kutak alkalmasak,
hanem az olyan vízhasznosítási célú kutak is, amelyekben nincs állandó vagy véletlenszerű
vízkiemelés sem.
A vízszint észlelése régebben mérőlánccal, majd úszós mércével történt, amely utóbbit már
mechanikus működésű regisztrálóval is össze lehetett kapcsolni. Manapság az egyik legelterjedtebb
módszer a vízbe merülő szonda membránja fölötti vízoszlop hidrosztatikai nyomásának érzékelésén
alapuló eljárás, amely elektronikus adatgyűjtővel kiegészítve, tetszőleges gyakoriságú, folyamatos
adatsorral jellemzi a talajvíz szintjének akár napi, akár hosszabb távú változásait.
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12-8. ábra. Talajvízszint érzékelő és mérő kút kialakítása

A talajvíz áramlási irányának meghatározása
A talajvíz felszíne nem mindig vízszintes, s a lejtés irányában áramlás jöhet létre. Az áramlás
irányának meghatározásához, megközelítőleg egyenlő oldalú háromszöget alkotó három megfigyelő
kútra van szükség. A kutakban azonos időpontban mért értékek alapján, a szintvonalszerkesztés
általános szabályai szerint, meghatározhatók a talajvíz felszínén értelmezhető szintvonalak. A
kutakban mért vízszintek és a szintvonalak magassági értékeinek geodéziai rendszerben (tengerszint
feletti magasságban) való megadása esetén a szintvonalak hidroizohipszáknak nevezhetők.
Gyakorlati megfontolásból a vízszintek helyzetének számszerű megadása un. batimetrikus
rendszerben is szokásos, amely a vízszintek terepfelszíntől való mélységét jelenti, függetlenül attól,
hogy a terepfelszín vízszintes vagy lejtős, illetve sík vagy görbe felület. Batimetrikus rendszerben a
szintvonalak izobatoknak nevezhetők.
A szintvonalra húzott merőleges jelenti az esést, s egyben a talajvíz áramlási irányát. Az áramlás
irányában, egymástól nem túl nagy távolságban elhelyezett két kút között mérhető az áramlás
sebessége is, az egyik kútba juttatott jelzőanyagnak a másik kútban történő észlelése révén.

#
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12-9. ábra. A talajvíz szintvonalainak ábrázolása hidroizohipszákkal, illetve izobatokkal

12. VÍZTÁROZÁS, VÍZGAZDÁLKODÁS
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A víztározás értelmezése és célja
A víztározás szükségessége
A víz iránti társadalmi-gazdasági igények tér- és időbelisége gyakran eltér a vízi-környezetből
adódó lehetőségektől. Ezért, ahogy mindenféle gazdálkodásnak szüksége van a tárolásra, bizonyos
anyagok készletezésére, úgy a vízgazdálkodásnak is szüksége van bizonyos vízkészletek tárolására.
A víztározók azonban nemcsak a vizek hasznosítását célzó gazdálkodáshoz kötődő tárolási igény
kielégítését szolgálják, hanem a vizek kártételei elleni védekezésnek, valamint a természetes
vízkészletek védelmének is hatékony eszközei. Víztározókban történő vízvisszatartással lehet a
társadalmi-gazdasági szempontból káros szélsőséges vízviszonyok (a túlságosan kevés vagy a
túlságosan sok) ellen védekezni. A természetes vízkészletek vízminőségének védelmét, azaz a
vízszennyezések elhárítását is szolgálhatják a víztározók.
A víztározás a vízgazdálkodásnak olyan eszköze, amely nem önálló, hanem szinte valamennyi
vízgazdálkodási ágazatnak szerves eleme. A vízgazdálkodás számos feladata csak víztározó
létrehozásával és fenntartásával oldható meg.

!

Víztározás
A víztározás a vizek tartós vagy időleges tárolását készletezését, visszatartását jelenti, valamely
vízgazdálkodási cél elérése vagy teljesülése érdekében.

!

Víztározó
A víztározó mesterségesen kialakított tér a vizek vízgazdálkodási célú tartós vagy időleges
tárolására. A mesterséges tavak jelentős része víztározónak tekinthető, de nem minden mesterséges
tó nevezhető víztározónak. Például a bányatavak, a halastavak, a folyószabályozás eredményeként
kialakított holtágak, vagy a mesterségesen létrehozott vizes élőhelyek ugyan mind mesterséges
tavak, de nem nevezhetők víztározóknak
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A víztározók tipizálási módjai
Víztározó típusok és tipizálási szempontok
Mivel víztározó szinte valamennyi vízgazdálkodási feladat megoldásához kapcsolódhat, ezért a
víztározóknak számos típusa különböztethető meg, amelyek egyetlen tipizálási rendszerbe nem is
rendezhetők. Ezért a tipizálást különféle tipizálási szempont szerint lehet megtenni, s lehet a
víztározókat különféle kategóriákba sorolni.
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A víztérfogat szerint
A víztérfogat szerint: Törpe tározó
Kis tározó
Közepes tározó
Nagy tározó

V < 100.000 m3
100.000 – 1.000.000 m3
1.000.000 – 3.000.000 m3
V > 3.000.000 m3

A víztérfogat, azaz a nagyság szerinti csoportosítás azért nem egyszerű, mert igen nagy az a
tartomány, amelyet kategóriákba kell osztani. Magyarországi viszonylatban nagynak tekinthető a
Rakaca-tározó, amelynek víztérfogata 5 millió m3, de a világban ennél nagyságrendekkel nagyobb,
energetikai vagy öntözési célú tározók is vannak. Hazai vonatkozásban a legnagyobb tározók a
„Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése” elnevezésű program keretében részben már megépült, részben
pedig épülő árhullámcsúcs-csökkentő tározók, amelyek a nagy árvizek idején 100-200 millió m3
vizet képesek visszatartani.
A kistározó tipikus példája a 600.000 m3-es Hámori-tó, amelynek az elnevezése is utal arra, hogy
eredetileg ipari vízhasznosítási céllal létesítették. A számszerű értelemben legszűkebb tartományú
törpe tározó kategóriája igényli talán leginkább a további nagyságrendi csoportokra bontást. Ebbe a
kategóriába tartozik a Soproni-hegységben közjóléti céllal és horgászati hasznosításra létesített
Görbehalmi-tó, amely 75000 m3-es és az éppen egy nagyságrenddel kisebb, 7500 m3-es
Szalamandra-tó is. Ennél további nagyságrenddel kisebb víztározók is léteznek, például ivóvíz,
vagy tűzi-víz tárolási céllal.
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A vízmélység szerint
A vízmélység szerint: Sekély
Kis mélységű
Közepes mélységű
Nagy mélységű

h < 1,50 m
1,50 – 6,00 m
6,00 – 10,00 m
h > 10,00 m

A vízmélységet tekintve a síkvidéken található tározók általában sekélyek, a domb- és hegyvidéki
környezetben lévők pedig mélyebbek.
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A víztér és a terepszint viszonya szerint
A víztér és a terepszint viszonya szerint:

Felszíni tározó
Térszín alatti tározó
Felszín alatti tározó

A felszíni tározó esetében a víztér teljes egészében az eredeti terepfelszín fölött helyezkedik el, még
a térszín alattiban részben, vagy egészben az eredeti terepszínt alatt. Ez utóbbi esetben a tározó
medre többnyire földkiemeléssel alakul ki, a kikerülő föld pedig töltésépítéshez használható fel. A
térszín alatti tározó vize gyakran közvetlen kapcsolatban lehet a talajvízzel is. A felszín alatti tározó
teljes egészében a felszín alatt van, a környezeti hatásoktól, szennyeződési lehetőségektől
mentesítve. Ilyen kialakítású lehet például az ivóvíz hálózat részét képező fedett, felszín alá épített
víztározó.
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A töltés kialakítási módja szerint
A töltés kialakítási módja szerint:

Völgyzárógátas tározó
Hossztöltéses tározó
Körtöltéses tározó

Domb- és hegyvidéken, vízfolyás völgyében vagy medrében a mesterséges víztér kialakításának
leggyakrabban alkalmazott megoldása a völgyzárógát, vagy más szóhasználattal a keresztgát. Ekkor
a gáttal elzárt völgyben lévő vízfolyás átfolyik a víztározón, s a hordalékának nagy része leülepedik
abban, ami nem feltétlen előnyös. Hossztöltéses tározó esetében ez nem áll fenn, legalábbis nem
olyan mértékben, mert a tározó a vízfolyás mellett kerül kialakításra, a vízfolyást és a tározót egy
„hosszirányú” töltés választja el. Állandó vízfolyás esetén a völgyzárógátas tározó vízterének

utánpótlása automatikus és folyamatos. A hossztöltéses tározóba történő vízbevezetés
szabályozható.
A körtöltés elvileg körkörös töltést jelent, vagyis ha nem is teljesen, de jelentős részben körkörös
töltésezést. A síkvidéki vízfolyások mellett kialakított árhullámcsúcs-csökkentő tározót lehet
ilyennek tekinteni, amelyet részben a vízfolyás árvédelmi töltése, részben közúti vagy vasúti töltés,
részben pedig a kör zárásaként épített töltés határol. A körtöltés kifejezés egyébként elsősorban a
települések árvízi elöntés elleni védelmét biztosító töltésrendszer megnevezésére használatos.
Például Békéscsaba és Győr egy részét is körtöltés védi az árvízi elöntéstől.
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A szabályozott vízrendszer szerint
A szabályozott vízrendszer szerint: Természetes vízrendszert szabályozó tározó
Mesterséges vízrendszert szabályozó tározó
A természetes vízfolyáson épített gátak, vízlépcsők sora, – az energetikai, hajózási, öntözési, stb.
vízhasznosítási lehetőségek biztosítása mellett –, hatással van a vízfolyás vízjárására is. A gátak
mögötti vízterek ugyanis a tárolási vízszint és az árvízszint közötti szintkülönbségnek megfelelő
vízvisszatartó képességgel rendelkeznek. Minden gát mögötti víztér visszatartja az árhullám egy
részét, s a gátak sora ilyen módon mérsékli a nagyvizek szélsőséges értékeit.
A mesterséges vízrendszert szabályozó tározók tipikus példái a városi víztározók. A felszín alatti
vízbázisból történő vízkiemelés viszonylagos egyenletessége mellett a vízfelhasználás nem
egyenletes. Egy településen a kommunális vízigény reggel és este nagyobb, mint napközben vagy
éjjel, szombat délelőtt nagyobb, mint vasárnap délután. A víztermelés és a vízfelhasználás időbeli
eltéréseit a víztározók egyenlítik ki.
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Mennyiségi szabályozásra létesített tározó
Mennyiségi szabályozásra létesített tározó: Vízkárelhárítási tározó
Vízhasznosítási tározó
Különleges tározó
A túlságosan nagy vizek elleni védekezést szolgálja a mennyiségi vízkárelhárítási tározó. Ide
tartozik az árhulláncsúcs-csökkentő tározó is, valamint a napjainkban egyre-inkább előtérbe kerülő,
a kisvízfolyások, patakok okozta árvízi jelenségek kezelését célzó, un. csapadékvíz tározó, vagy
más szóhasználattal záportározó. Ahol a településen áthaladó patakmeder vízátbocsátó képessége
nem elegendő és nem növelhető, ott a település előtt lehet az árvízi árhullám egy részét
visszatartani. Záportározó szükségessége merült fel például a Sopront átszelő Ikva-patak esetében
is, amelynek belvárosi szakasza az évszázadok során meglehetősen beszűkült.
A vízhasznosítási célú víztározásnak egy ősi példája a vízimalom működtetését szolgáló malomtó,
amely révén a kis vízhozamú, sőt néha esetleg vízhiányos patakok vize is felhasználható volt malmi
célokra. A viszonylag kis vízhozamú patakok vizének visszatartásával és összegyűjtésével akár
nagyobb víztározó is létrehozható, amelyet a Rakaca- vagy a Lázbérci-víztározó is példáz.
A különleges víztározó is valamely vízgazdálkodási célt szolgál, de kialakítási módja, vagy sajátos
működtetése miatt különlegesnek nevezhető. Erre példa az un. energia-tározó, amely a
csúcsfogyasztási időszakban szükséges többlet energiai előállítását segíti. Az energiaigény ugyanis
a vízigénynél is nagyobb napszakos hullámzást mutat, amelyet a viszonylag monoton működő
erőművekkel nem lehet követni. A monotonműködésű erőmű, mint amilyen az atomerőmű,
teljesítménye éjszaka kihasználatlan, a csúcsfogyasztási időszakban pedig nem elégséges. Az
energia-tározó lényege, hogy a viszonylagos magaslaton létesített víztározót napközben

atomenergia felhasználásával feltöltik, a csúcsfogyasztási időszakban pedig a vizet leeresztik, s a
helyzeti energiát vízi-energiaként visszanyerik. A feltöltés-leeresztés közben fellépő veszteséget az
éjszakai- és a csúcsfogyasztási időszak energiaárának különbözete fedezi.
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Minőségi szabályozásra létesített tározó
Minőségi szabályozásra létesített tározó:

Ülepítő tározó
Szennyvíztározó
Hűtővíz tározó

Ülepítési célú tározókat általában a használt és szennyezett vizek kezelése, megtisztítása céljával
létesítenek, többnyire a különféle bányászati és ipari tevékenységekhez kötődően. A befogadó
vízfolyás védelme érdekében, a településekről lefolyó vizek vonatkozásában is felmerülhet az
ülepítési igény. Köztudott, hogy a hosszabb csapadékmentes időszak utáni záporból összegyülekező
víz igen szennyezett, amikor mintegy lemossa a város burkolt felületeit, az utcákat és tetőket. Az
ilyen szennyezett víz hatása a befogadó vízfolyásra, ülepítő tározó közbeiktatásával mérsékelhető.
Sopronban is ilyen ülepítő tavon, az Ibolyréti-tavon keresztül jut a Jereván-lakótelep csapadékvize
az Ikva-patakba.
Ma már egyre elterjedtebb a szennyvizek összegyűjtése és tisztítása, s a tisztított szennyvíz
befogadóba (vízfolyásba) vezetése. A szennyvíz keletkezésének egyenetlen időbeliségéből, valamint
a szennyvíztisztítás technológiájából adódóan azonban lehetnek olyan időszakok a szennyvíztisztító
telepen, amikor a folyamatosan érkező szennyvizet nem lehet a tisztító sorra vezetni. Ilyen
helyzetekben a tisztítatlan szennyvíz vagy közvetlen a befogadóba kerül, vagy ha van
szennyvíztározó, akkor időlegesen ott tárolható addig, amíg a tisztító sorra nem bocsátható. Ez a
tározótípus tehát a befogadó vízfolyás vízminőségének védelmét szolgálja.
Nemcsak a vízben lévő anyagok, hanem a víz hőmérsékletének megváltozása is szennyezésnek
tekinthető, un. hő-szennyezésnek. Bizonyos ipari tevékenységek felmelegedett víz kibocsátásával
járnak, amelyek visszahűlésének helyszíne a hűtővíz tározó.
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Üzemrend szerint
Üzemrend szerint:

Folyamatos üzemű
Szakaszos üzemű

Szabályos szakaszos
Szabálytalan szakaszos

Folyamatos üzemrendűnek nevezhető az olyan víztározó, amelynek vízutánpótlása és a tárolási
szintnek megfelelő túlfolyása is folyamatos. Ilyen működésű tározó az állandó vízfolyásra
keresztgáttal kialakított tározó.
A szabályos szakaszos üzemrendű tározó feltöltése és leürítése rendszeres időközönként vagy
időtartamokban történik, ahogy az a városi víztározókra is jellemző.
A vízi-energia termelési céllal a valamely vízfolyásra épített vízlépcső (duzzasztómű és erőmű)
működtethető folyamatos üzemrendben, de szabályos szakaszos üzemrendben is. A Bősi-erőművet
eredetileg csúcsra-járatásos üzemrendre tervezték, vagyis a víz egy részét a kis energiafogyasztási
időszakban visszatartva, majd a csúcsfogyasztási időszakban elengedve, tervezték az
energiatermelési kapacitás időbeliségét szabályozni.
Szabálytalan szakaszos a víztározó működése, ha az üzemrendje előre nem tervezhető, nem
határozható meg, mert az azt befolyásoló körülmények is szabálytalan szakaszosak. Ilyenek az
árvízi védekezésekhez kapcsolódó víztározók.

!
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Az együttműködtetés szerint
Az együttműködtetés szerint: Egyedi, önálló működésű tározó
Tározó-rendszer elemeként működő tározó
Egyedi működésű például egy kisvízfolyáson létesített közjóléti és horgászati célokat szolgáló
kistározó.
Rendszerben, egymással összehangoltan szükséges működtetni, üzemeltetni például egy adott
vízfolyás-mentén elhelyezkedő árhullámcsúcs-csökkentő tározókat, vagy például egy település
ivóvízellátást szolgáló víztározókat.

!

Közjóléti kistó (víztározó) létesítése
Kistó létesítésének célja és a megvalósítás munkaműveletei
Jelen értelmezésben közjóléti kistó (víztározó) alatt az olyan mesterségesen kialakított kisméretű
vízfelületet, vízteret kell érteni, amelynek elsődleges és szinte egyetlen rendeltetése, hogy turisztikai
cél és látványosság legyen, és az éppen arra járók, a kirándulók pihenését és kikapcsolódását
szolgálja. Mindemellett az ilyen kistavak is vizes élőhelyek, azaz természetvédelmi értéket
jelentenek, valamint lehetőséget kínálnak bizonyos mértékű horgászati hasznosításra is.
A jelen értelmezésnek megfelelő kistó általában földanyagú völgyzáró gáttal épül, a felülete nem
nagyobb 1-2 ha-nál, a legnagyobb mélysége nem nagyobb 3-4 m-nél, s a térfogata nem nagyobb
30-40 ezer m3-nél.
A közjóléti kistó létesítésének lépései:
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•

A kistó létesítésének gondolata

•

Térképek beszerzése és a terepbejárások

•

Helyszíni geodéziai felmérés

•

Geológiai és talajtani adottságok feltárása

•

Vízháztartási számítások és megfontolások

•

A mértékadó vízhozam meghatározása

A kistó létesítésének gondolata
Egy közjóléti kistó létesítésének első eleme az ötlet, a helyszín kiválasztása, a lehetőség észrevétele.
Kistó létesítésének gondolata általában és értelemszerűen a területet jól ismerő fejében születhet
meg.
A földanyagú keresztgáttal kialakított kistó létesítésére általában az olyan helyszín kedvező, ahol a
gáttest helyi völgyszűkületbe kerül, hogy a gát hosszúsága minél kisebb legyen, ahol a helyi
völgyszűkület fölött egy kiszélesedő és kis hosszeséssel bíró völgyszakasz található, ahol a talaj
viszonylag vízzáró, s ahol a vízfolyás ha nem is nagy vízhozammal, de állandó.
A gondolat megfogalmazódását követően meg kell vizsgálni annak megvalósíthatóságát.

!
!
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Térképek beszerzése és a terepbejárások
A kistó létesítésére kiszemelt helyszínről és az ahhoz tartozó vízgyűjtő területről a lehető
legrészletesebb térképeket kell beszerezni. A térképek tanulmányozása révén szerezhető
alapismeretek birtokában lehet a területbejárásokat megtenni. A terepbejárások során
értelemszerűen a vízrajzi adottságok megismerése a legfontosabb, de figyelmet kell fordítani
minden olyan területi jellemzőre is, amely a leendő kistóra hatással lehet, például a vizek felszíni
összegyülekezése, vagy az eróziós jelenségek, a hordalékképződés révén. A terepbejárások során fel
kell tárni minden olyan körülményt is, amely a vizek minőségét esetlegesen befolyásolhatja.

!

Helyszíni geodéziai felmérés
A tervezett kistó helyszínének véglegesítését követően történhet meg annak részletes geodéziai
felmérése. Mivel ekkor a kistó és a műtárgyak méretei még nem ismertek, a méretek még nem
eldöntöttek, ezért a helyszíni geodéziai felmérést az elvileg lehetséges maximális eshetőségeket
figyelembe véve kell elvégezni. A leendő tómeder helyét olyan kiterjedéssel kell felmérni, hogy a
vízmélység-vízfelület, illetve a vízmélység-víztérfogat grafikon szerkesztéséhez szükséges adatokat
meg lehessen határozni.
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Geológiai és talajtani adottságok feltárása
A geológiai és talajtani viszonyok ismerete elsősorban a tómeder kialakításához, a helyszíni
földanyag töltésépítésre való alkalmasságának megítéléséhez, a mederbeli szivárgási viszonyok
feltárásához, a szigetelés (töltés és meder) szükségességének eldöntéséhez nélkülözhetetlen. A
mintavételezést olyan helyszínrajzi hálózatban és mélységi szintekben kell elvégezni, amellyel a
helyszíni geológiai és talajviszonyok megfelelően jellemezhetők. A kistó leendő létével kapcsolatos
egyik legfontosabb kérdés, a mederben és a földtöltésben történő szivárgás lehetőségének
minimalizálása, ezért a talajmechanikai szakvéleményben ezzel súlypontosan kell foglalkozni.
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Vízháztartási számítások és megfontolások
A kistó létesítési lehetősége nemcsak a domborzati adottságok, hanem a hidrológiai viszonyok
függvénye is. A vízgyűjtő terület sajátosságaiból is adódó hidrológiai viszonyokat adatgyűjtés,
számítások, becslések, megfontolások révén kell feltárni.
Minden hozzáférhető adat felhasználásával vizsgálni kell a leendő kistó leendő vízháztartási
egyenlegét, a bevételi és kiadási tételek számszerű értékeit, annak időbeli változatosságát és az
egymás közötti arányokat. Kistó esetén a bevételi elemek a vízfelületre hulló csapadék (C) és a
vízfolyáson érkező vízmennyiség (L), vagyis a vízgyűjtő felszíni és felszín alatti lefolyása. A
kiadási oldalon a vízfelület párolgása (P), a felszín alatti elszivárgás (Hfa) és a felszíni elfolyás (Hf)
találhatók.
#

C + L = P + H fa + H f

A vízháztartási vizsgálatok egyik szokásos eleme a vízfelületre hulló csapadék és a párolgás
összevetése, mivel elvileg, ha a kistóból nincs elszivárgás, akkor a csapadék és a párolgás
egyenlegeként is létezhet kistó, vagy ha nem, akkor a kettő különbségeként számszerűsíthető a
minimálisan szükséges hozzáfolyás mennyisége.

A csapadék és a párolgás év közbeni egymáshoz való viszonyát a havi számértékek összegző
görbéivel lehet szemléltetni.
A közjóléti kistavak esetében kiemelt figyelmet érdemel a felszín alatti elszivárgásból származó
vízveszteség, amelyet csak a folyamatos felszíni hozzáfolyás ellentételezhet. Mivel a kistavak
általában a fölső vízgyűjtőkön létesültek vagy létesülnek, ahol a kisvízfolyás, a patak
alapvízhozama általában igen kicsi, ezért az elszivárgás is csak kicsi lehet. Ha a meder és a
földtöltés vízzárósága nem megfelelő, akkor szigetelésről kell gondoskodni, amely költségnövelő
hatású.
A nem megfelelő szivárgási viszonyok esetén történő szigetelés a tómedrek vonatkozásában csak a
kisebb tavaknál szokásos, a földtöltések esetében viszont gyakoribb megoldásnak tekinthető. A
töltés szigetelése kötött, vízzáró talajréteg, vagy szigetelő fólia beépítésével történhet.
Az előzetes vízháztartási elemzések során az átlagos és a szélsőséges helyzeteket egyaránt érdemes
figyelembe venni.

!
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11-1. ábra. A csapadék és a vízfelület párolgásának aránya Monostorapáti térségében

A mértékadó vízhozam meghatározása
A kistó várható vízháztartásának előrevetítése és elemzése mellett, a hidrológiai sajátosságok
témaköréhez tartozik még a mértékadó nagyvíz, azaz a mértékadó vízhozam meghatározása,
amelyre alapadatként van szükség az árapasztó műtárgy tervezésénél.
Közjóléti kistó esetében az 1 vagy legfeljebb 2 % valószínűséggel bekövetkező, illetve várható
nagyvizet lehet mértékadónak tekinteni. A meghatározáshoz célszerű több módszert is alkalmazni,
célszerű felderíteni és figyelembe venni a korábbi helyi tapasztalatokat, és a vízgyűjtő terület
sajátosságait is súlypontosan kezelve, inkább a biztonság felé eltérve, körültekintően dönteni.
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A kistó méreteinek meghatározása
A helyszín kiválasztását és geodéziai felmérését követően, valamint a hidrológiai lehetőségeket is
figyelembe véve lehet tervezni, mérlegelni a létesítendő kistó méreteit. Ennek támogatására
használható a vízszint és a víztérfogat kapcsolatát szemléltető grafikon.
A vízszint és a víztérfogat kapcsolatát szemléltető görbe alakja alapvetően a helyszín domborzati
adottságaitól függ. Meredek hegyoldalak közötti völgybe tervezett kistó esetén a kapcsolati görbe is
viszonylag meredek, míg lankás határoló területek esetében egyre laposabb.
A kistó méreteinek meghatározásában a vízszint-víztérfogat görbe mellett a vízszint-vízfelület görbe
is támpontul szolgálhat, valamint a lehetséges vízfelületek helyszínrajzi megjelenítése is, amely
utóbbi révén a leendő partvonalának futása és a vízfelület közvetlen környezete is szemléltethető.

!
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11-2. ábra. A kisvíztározó vízszintje és víztérfogata közötti kapcsolat (Pankotai, Rácz, 1975.
nyomán)

Műszaki tervek elkészítése
A műszaki tervek rajzos és szöveges munkarészekből állnak. Rajzos munkarészek a különféle
helyszínrajzok, valamint a gáttest és a műtárgyak tervei. Szöveges munkarészek a műszaki leírás, a
méret és mennyiségi kimutatás, valamint a költségvetési kiírás.
Helyszínrajzok. A létesítmény földrajzi elhelyezkedését, földrajzi objektumokhoz, településekhez
való viszonyát áttekintő térkép mutatja be. Mivel vízügyi létesítményről van szó, ezért be kell
mutatni a vízgyűjtő területet, lehetőleg a domborzati és a vízhálózati viszonyokat is szemléltető
toporgáfiai térképen. Terepi felmérés alapján készített részletes helyszínrajzon kell ábrázolni a
tervezett töltést, medret, vízfelületet és a műtárgyak elhelyezkedését. A méretek (kiterjedés)
véglegesítését követően a tervezett létesítményt az üzemtervi földrészleteket és a tulajdoni
viszonyokat szemléltető térképeken is el kell helyezni.
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A gáttest

Többnyire földgátként készül. A magassága alapvetően a hasznos magasságtól (a tározási szintnek
megfelelő magasság) függ, amelyet az árvízi magassággal (az árvízi és a tározási magasság
különbsége), valamint egy biztonsági magassággal (többnyire 1 m) kell növelni. A koronaszélesség
2,50-3,00 m, amennyiben a gátkoronának nincs valamilyen másodlagos funkciója is. Ha van,
például kerékpárút, lovaglóút, stb. vezet át rajta, akkor annak megfelelően kell módosítani. A rézsűk
hajlása függ a beépített talaj minőségétől, de általában 8/4-es, vagy annál lankásabb. Gondoskodni
kell a gáttestben való szivárgás minimalizálására, vagy a gáttest anyagának minőségével, vagy
pedig vízzáró réteg beépítésével. Kisebb földgátak esetében a rézsűfelszín alá beépített fóliával
történő szigetelés is elképzelhető megoldás lehet. A gáttest erodálás elleni védelme a levegő-oldalon
gyepesítéssel, a víz-oldalon burkolattal, vagy nádsáv telepítésével oldható meg. A nádsáv
elhelyezésére nádpadka kialakítása előnyös.

!
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11-3. ábra. Nádpadka kialakítása (Pankotai, Rácz, 1975. nyomán)

A műtárgyak
A közjóléti kistó estében a tárolási vízszint tartásáról, az árvízi vízhozamok rendezett átvezetéséről,
valamint a tó leürítésének lehetőségéről kell gondoskodni. A vízszint tartásának, és az esetleges
fenékürítés megoldásának, leggyakoribb módja a csőzsilip.
A csőzsilip az elnevezésnek megfelelően, egy zsilipet és egy csőáteresztőt egyesítő műtárgy,
amelyet a belvízelvezető hálózatokban és a halastavakban is igen gyakran alkalmaznak. A négyszög
keresztmetszetű zsilipakna három oldala vasbetonból készül, a negyedik oldalát a zsilippallók
zárják. Mivel a faanyagú pallók idővel elkorhadhatnak, cserére szorulhatnak, ezért a zsilipaknában
mindig kialakítják az ideiglenes elzárás lehetőségét is. A zsilipnek a töltésről való megközelítését
kezelőhíd biztosítja.
A csőáteresztő a zsilipakna fenékszintjéhez illeszkedik. Kifolyási végéhez burkolt utófenék
csatlakozik.
Amennyiben a csőzsilip megfelelő méretekkel készül, akkor az árvízi hozamokat is képes átvezetni.
Ha az adott vízfolyáson tartósak a kisvízi időszakok, de az árhullámok igen nagyok, akkor előfordul
olyan megoldás is, amikor a csőzsilip kisméretű, az árapasztást pedig egy másik műtárgy oldja meg,
például a gátkoronában kialakított nagyméretű, szélesküszöbű bukónyílás.
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11-4. ábra. Csőzsilip fő szerkezeti részei (Pankotai, Rácz, 1975. nyomán)

Szöveges munkarészek
A műszaki leírás tartalmazza mindazokat az előzetes adatokat, megfontolásokat, hidrológiai,
hidraulikai és statikai számításokat, tervezési adatokat, technológiai leírásokat, amelyek a rajzi
munkarészek mellett szükségesek a terv megértéséhez és megvalósításához.
A tervező feladata a méret és mennyiségi kimutatás elkészítése, valamint a költségvetési kiírás
összeállítása.
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Vízgazdálkodás
A vízgazdálkodás feladata és tevékenységi köre
A vízgazdálkodás, általános értelemben és a törvényi megfogalmazás (1995. évi LVII. törvény)
szerint is, a vizek hasznosításával, a hasznosítási lehetőségek megőrzésével, valamint a vizek
kártételei elleni védelemmel és védekezéssel (vízkárelhárítás) összefüggő tevékenységek
összessége.
A vízgazdálkodás áthatja a társadalmi-gazdasági élet egészét, de emellett a fő vízhasznosítási és
kárelhárítási tevékenységek önálló vízgazdálkodási ágazatnak tekinthetők.
A legfontosabb vízhasznosítási ágazatok a lakossági és ipari vízellátás, az öntözés, a haltenyésztés,
a hajózás, a vízi energia hasznosítása.
A legfontosabb vízkárelhárítási ágazatok az erózió elleni védelem, a vízmosáskötés, a
patakszabályozás, az ármentesítés, a belvízelvezetés, a csapadékvizek elvezetése, a
szennyvíztisztítás.
Vannak olyan ágazatok, amelyek a vízhasznosítást és a vízkárelhárítást egyaránt szolgálják, mint a
folyószabályozás, a drénezés és a víztározás.

Egyes vízgazdálkodási tevékenységek már ősidők óta folynak, mint a vízfolyások szabályozása, az
ármentesítés, a haltenyésztés, az öntözés, a hajózás, a vízellátás. Más vízgazdálkodási
tevékenységek csak az utóbbi évszázadban, vagy éppen csak az utóbbi évtizedekben kerültek
előtérbe, mint a szennyvíztisztítás, a csapadékvizek hasznosítása, az ökológiai célú vízgazdálkodás.
Külön kell szólni a vízvédelemről, a vízkészletek védelméről, amely nem egy önálló ágazat, de
áthatja, az összes vízhasznosítási, sőt a vízkárelhárítási ágazatokat is.

!
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11-5. ábra. A vízgazdálkodás ágazatai

A vízgazdálkodás és a környezettudatosság
Az embereknek és közösségeknek (társadalomnak) a természeti környezethez, s azon belül a vízikörnyezethez való viszonya szerint, – kissé leegyszerűsítve a kategorizálást –, a vízgazdálkodás
lehet alkalmazkodó, igénykielégítő és fenntartható.
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Alkalmazkodó vízgazdálkodás
Alkalmazkodó a vízgazdálkodás, amikor a vízzel kapcsolatos igény kielégítése olyan módon
történik, hogy közben a vízi-környezet módosítása fel sem merül. Ilyen csak valamikor a kezdetekkezdetén lehetett, talán csak az „elő napon”, mert miért ne merült volna fel már a „második napon”,
hogy egy kis vízvisszatartással, vagy egy kis vízelvezetéssel a vízigények kielégítése szempontjából
kedvezőbb körülményeket lehet esetleg létrehozni. Azért, hogy az alkalmazkodó vízgazdálkodás ne
csupán egy idea legyen, a természeti vízi-környezetbe való bizonyos fokú, minimális
beavatkozással együtt lehet azt elképzelni, amely valóban csak olyan mértékű, amelynek hatása
jelentéktelen a természeti hatások mellett.
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Igénykielégítő vízgazdálkodás

Igénykielégítő a vízgazdálkodás, amikor az igény megfogalmazódása annyira elsődlegessé válik,
hogy a lehetőség elégtelensége sem képes azt módosítani. Alapvető irányelvé válik, hogy az igényt
a lehetőség bárminemű módosítása, illetve módosulása árán is ki kell elégíteni. A vízi-környezet
esetleges kedvezőtlen változása, ha fel is vetődik, háttérben marad, elsődleges az igény kielégítése.
Ezt a nézetet tükrözi a „hivatalos” definíció is:
„Vízgazdálkodás: 1. a természetben fellelhető vizeknek a társadalmi szükségletekkel való
összehangolására irányuló tervszerű tudományos, műszaki, gazdasági tevékenység.” (Magyar
Nagylexikon, 2004.)
Ez a szemléletmód először lokális, majd regionális szintű, először alkalmi, majd tartós változásokat
okozott a vízi-környezetben, amely változások visszahatásaként gyakran az eredeti cél elérése is
veszélybe került. Ahogy a környezettel általában, úgy a vízi-környezettel kapcsolatosan is, bár
nagyon lassan, de egyre inkább előtérbe kerül a fenntarthatóság gondolatának érvényesítése.
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Fenntartható vízgazdálkodás
Fenntartható a vízgazdálkodás, amikor a mai tevékenység során a jövőbeni tevékenység lehetősége
is szem előtt van. A környezeti változásokat nem lehet elkerülni, mert a Földön a természeti
folyamatok mellett bizonyos emberi, azaz társadalmi-gazdasági tevékenység is folyik. A környezeti
változásokat azonban olyan szinten lehet tartani, amely mellett a jövőbeni lehetőségek is
megmaradnak. Az egyik legszemléletesebb vízgazdálkodási példa erre a felszín alatti vizek
kitermelése, amely akkor tekinthető fenntarthatónak, ha mértéke nem haladja meg az utánpótlódás
mértékét.

!

A vízkészlet-gazdálkodás
A vízkészlet-gazdálkodás a társadalmi-gazdasági vízigények és a vízi-környezetben rendelkezésre
álló és felhasználható vízkészletek közötti kapcsolatot vizsgálja és keresi azokat a megoldásokat,
amelyek az igények és a lehetőségek közötti különbségeket feloldják (Stelczer, 2000).
A vízkészlet-gazdálkodás főbb tevékenységi körei:
•

Készletek tanulmányozása. Vízháztartási vizsgálat.
A vízháztartási elemek mérése, mérőhálózat létesítése és működtetése, az adatok
gyűjtése, a vízháztartási elemek számszerűsítése.
A vízviszonyokat befolyásoló természeti körülmények, tényezők, kapcsolatok,
összefüggések elemzése.
A vízháztartási vizsgálat a konkrét és átlagos, a pillanatnyi és folyamatos helyzetek
elemzése révén történik.

•

A társadalmi-gazdasági tevékenységek, folyamatok hatásának vizsgálata a víz természetes
körforgására és a vízkészletekre.

•

A vízhasználati lehetőségek megfogalmazása a vízháztartási adottságok keretén belül,
figyelembe véve a természetes vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmét, a
fenntartható vízhasználat mértékét, valamint a nem kifejezetten társadalmi-gazdasági
vízigényeket is.

!

•

Vízhasználati igények számbavétele és előre vetítése. A mérleg másik serpenyőjében lévő
vízigényeket is a térbeli és időbeli változatosságnak megfelelően kell feltárni, valamint
prognosztizálni kell az igények közelebbi és távolabbi jövőben várható jellemzőit is.

•

Vízgazdálkodási mérlegek (lokális, regionális, országos) felállítása. A Lehetőségek és az
igények vizsgálata nyomán, e kettő egyenlegeként, felállítható a vízgazdálkodási mérleg,
természetesen különböző térbeli és időbeli megfogalmazásban. A lokális vízgazdálkodási
mérlegek, amelyek nemcsak területiséget, hanem valamely érdekeltséget is jelenthetnek,
alkalmazkodnak más lokális igényekhez is, és a regionális lehetőségekhez is. A regionális
mérlegek egymáshoz való illeszkedése és összegződése révén áll össze az országos
vízgazdálkodási mérleg.

•

A lehetőségek és az igények mennyiségi és minőségi, térbeli és időbeli összehangolása a
vízgazdálkodási tevékenységek sora keretében valósulhat meg.
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