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7. fejezet - A vízrendezés, mint a
komplex vízgazdálkodás része:
Hidrológiai és hidraulikai alapok
1. 1.1 Bevezetés
Jelen modul a „Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai” tantárgy hetedik fejezete, amely a 8. és 9. fejezet
megalapozását szolgáló hidraulikai és hidrológiai ismereteket foglalja össze egyszerűsített, tömör formában.
A fejezetben a víz fontosabb fizikai jellemzőit ismertető rövid bevezető után a hidraulikai alapfogalmakkal
ismerkedhet meg az olvasó. A hidrológiai rész a vízkörzés és vízháztartás fogalmainak tisztázásával kezdődik,
majd a vízháztartási mérleg egyes elemeit, a vízkörzés fontosabb folyamatait tekinti át tömörítve. A fejezet
végén a felszíni és felszín alatti vízformákról kapunk rövid ismertetést.
Az ábrák többsége a szakirodalomból hivatkozással, de változtatás nélkül átvett ábra, ezért stílusuk nem
egységes.

2. 1.2 A víz főbb fizikai jellemzői
A víz a Föld felszíni régióiban található egyik legközönségesebb vegyület, s egyszersmind az egyik
legkülönlegesebb anyag. Közönségesnek tartjuk, mert globális értelemben sok van belőle, s a vele való
kapcsolat mindennapos, amit többnyire magától értetődőnek is tekintünk. 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 (hidrogénhíd kötések)
okozhatják (Licskó 2003).
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”. Jelen tananyagban azonban
csak a víz fontosabb fizikai sajátosságaival foglalkozunk.
Termikus jellemzők
A termikus jellemzők az anyag hőmérsékletének és halmazállapotának változásával kapcsolatosak, amelyek
hőfelvétellel, illetve hőleadással járnak együtt. Olvadásnál a jégből víz keletkezik, az anyagi szerkezet
megváltozik, amelyhez 333,85 kJ/kg energiamennyiség szükséges, s amelyet olvadáshőnek nevezünk. 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 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.
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.
Sűrűség Fontos fizikai jellemző a sűrűség, a térfogategységnyi anyag tömege (kg/m 3). A sűrűség függ a
hőmérsékletétől, 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, pl. a tavak rétegződésénél.
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
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hőmérséklete lecsökken +4°C-ra. A felszíni réteg hőmérsékletének további csökkenésekor a sűrűség már nem
növekszik tovább, hanem csökken. A +4°C-nál hidegebb vízréteg 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 víz megfagyásakor meglehetősen nagy mértékben, mintegy 8%-kal növekszik a térfogata. E sajátosságnak
szerepe van a felszínalakító folyamatok közül az egyik legfontosabban, a kőzetek aprózódásában.
A víz sűrűsége a hőmérsékletváltozás mellett függ a benne oldott anyagok, például sók koncentrációjától is,
amint azt a 1. táblázat szemlélteti:

1. táblázat - A sűrűség növekedése a sótartalom függvényében (Lovász 2000)
Sótartalom

Sűrűség 4 °C-on

(g/l)

(g/m3)

0

1,00000

1

1,00085

2

1,00169

3

1,00251

10

1,00818

35

1,02822

A vízben, különösen a mozgásban lévő vízben nemcsak oldott, hanem lebegő állapotban is lehetnek anyagok,
amelyek ugyancsak növelik a víz sűrűségét.
Felületi feszültség
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 (1. ábra). 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. ábra A felületi feszültség értelmezése
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. A
folyadékfelszín kerületének egységnyi hosszán ható húzóerőt nevezzük felületi feszültségnek (Öllős, 1965).
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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.
Kapilláris vízemelés
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 (2. ábra). Az előbbit nedvesítő, az utóbbit pedig nem nedvesítő folyadéknak nevezzük.
A klasszikus példa: az üveggel érintkező víz nedvesítő, a higany pedig nem nedvesítő módon viselkedik. A
folyadék felületének a szilárd tartóedény felületével bezárt érintkezési szöget illeszkedési szögnek nevezzük.

2. ábra Nedvesítő és nem nedvesítő folyadék szélének erőegyensúlya (Szalay, 1979).
A víz felszíne a kis átmérőjű csövekben, a kapillárisokban felemelkedik, ami a felületi feszültség
következménye. A kapillárisban kialakuló görbült felszínt fenntartó molekuláris erők eredője ugyanis a homorú
oldal felé mutat. Ez a kapilláris nyomóerő a megemelt folyadék súlyerejével tart egyensúlyt. Ennek megfelelően
minél kisebb a kapilláris átmérője, annál magasabb lehet az emelkedés. A víz kapilláris emelkedésére a
gyakorlatban jó közelítésként alkalmazható egyszerű formula:

ahol, d, a hatékony szemcseátmérő (mm).
A kapilláris vízemelés a vegetáció szempontjából igen fontos jelenség, mivel a gyökérzóna vízutánpótlásának
egyik fontos lehetősége.
Viszkozitás
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 ébred (3. ábra), amelyet belső súrlódási erőnek is nevezünk. Ha
az azonos irányba, de eltérő sebességgel mozgó két felület eléggé közel (Δh) van egymáshoz, akkor a sebesség
változását lineárisnak lehet tekinteni. Ekkor a reakcióerő (F) arányos a sebesség irányára merőleges egységnyi
hosszra eső sebességváltozással (Δv/ΔH), a felülettel (A), valamint a folyadék viszkozitásával, anyagi
sajátosságával, (Öllős, 1965).

(N)
E nyíróerő egységnyi felületre vonatkoztatott értékét nevezzük csúsztatófeszültségnek.
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3. ábra A függély-menti sebességeloszlás és a belső súrlódás értelmezése

2. táblázat - A viszkozitás változása a hőmérséklettel (Molnárné, 1997)
Hőmérséklet

Viszkozitás

Hőmérséklet

Viszkozitás

°C

10-6 Pa s

°C

10-6 Pa s

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

A viszkozitás hatással van a folyadékban való úszásra, illetve lebegésre is, s ennek kapcsán például az áramló
víz hordalékmozgató képességére is. Az erdei patakokon figyelhető meg, hogy télen a patak vize tisztább,
áttetszőbb, mint nyáron.

3. 1.3 Hidraulika
A Hidraulika a folyadékok mechanikája, amely a Hidrosztatika keretében egyrészt a nyugalomban lévő, a
Hidraulika keretében pedig a mozgásban lévő folyadékok sajátosságaival foglalkozik.
A valóságos folyadék nem homogén (anyagában nem egynemű) és nem izotróp (nem azonos fizikai
tulajdonságú, mert idegen anyagokat is tartalmaz (levegőbuborék, hordalék stb.), sőt némileg összenyomható is.
Ezzel szemben, ugyan nem létezik, de használjuk az un. ideális folyadék fogalmát, melyben belső súrlódás,
kohézió nincs, nyúlóssága zérus, teljesen homogén és összenyomhatatlan.
Az ideális folyadékot hidraulikai alaptörvények levezetésénél alkalmazzuk, s az előállított összefüggéseket
tényezők segítségével vonatkoztatjuk a valóságos folyadékokra , vagyis alkalmassá tesszük gyakorlati feladatok
megoldására is.

3.1. 1.3.1 Hidrosztatikai nyomás
A nyugvó folyadéknak a tárolótér falára, vagy a tárolótérben lévő felületre gyakorolt nyomása (felületegységre
jutó ető) a hidrosztatikai nyomás.
A hidrosztatikai nyomással kapcsolatban két alapvető, s így axióma-szerű megállapítást lehet tenni :
1. A folyadéktér belsejében lévő pontban a nyomás minden irányban azonos .
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2. A folyadékteret határoló, vagy a folyadéktérben lévő felületre a nyomás minden pontban merőleges.
A „χ” fajsúlyú folyadéktér belsejében a felszíntől „h” mélységben lévő pontban a hidrosztatikai nyomás (p)
értéke (4. ábra ):

ahol: p0, a folyadékra ható nyomás (N/m2), leggyakrabban az atmoszférikus nyomás. Ezt a hidrosztatikai nyomás
számításánál sokszor nem vesszük figyelembe, mert a testekre minden irányban hat. Egyszerűbben tehát:

4. ábra A hidrosztatikai nyomás értelmezése (Pankotai-Rácz 1975)
A nyomás formuláját h-ra kifejezve az un. nyomómagasságot kapjuk, azaz a nyomást helyettesítő
folyadékoszlop magasságát. Ennek látványos illusztrálása a Torrichelli-féle kísérlet, amelynek során az
atmoszférikus nyomással egy mintegy 760 mm magas higanyoszlop tart egyensúlyt.

3.2. 1.3.2 Bernoulli tétele
Bernoulli tétele szerint az ideális folyadék permanens, örvénymentes mozgása közben egy áramlási vonal
mentén a geodéziai, nyomási és sebességmagasságok összege állandó. Egyenletben kifejezve, altalános alakban:

Az 5. ábra egy folyadéktér ABC áramlási vonalára vonatkoztatott Bernoulli-tételt szemlélteti. Az ábra
szerkesztési lépései a következők:
• Az A pont a tetszőlegesen kijelölt viszonyító sík felett ZA= A0-A geodéziai magasságban van.
• Az A pontból kiindulva felmérhető a pA/χ=A-AP nyomómagasság, amely az AP pontot eredményezi.
• Ide felmérve a vA2/2·g=AP-AE sebességmagasságot, akkor az AE pont a viszonyító sík felett E
energiamagassággal elhelyezkedő vízszintes síkban, az un. energiasíkban lesz.
• Ugyanezen műveleteket a B és C pontokban is elvégezve, megszerkeszthető az ABC áramvonalhoz tartozó
AP, BP, CP pontokon átmenő nyomásvonal, valamint az AE, BE, CE pontokon átmenő, vízszintes helyzetű
energiavonal.
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5. ábra Folyadéktér a Bernoulli egyenlet értelmezéséhez (Pankotai-Rácz 1975)
Ha a Bernoulli egyenlet minden tagját 1 N-al megszorozzuk, akkor az egyenletnek munka, ill. energia értelme
van, vagyis egységnyi súlyú folyadék energiatartalmát fejezi ki, ami három részből áll:
1. Z (Nm) helyzeti;
2. p/χ (Nm) nyomási; és
3. v2/(2·g) (Nm) mozgási energiából.
Valóságos folyadék valóságos áramlása közben a mozgást fenntartó energia egy része a belső és külső surlódási
ellenállás miatt felemésztődik. Ezt a helyzetet illusztrálja a 6. ábra. Az 1. és 2. pont között az energiatartalmat az
E1>E2 arányt fejezi ki, azaz az 1-2 úton E1-E2 energia felemésztődik. Az egyenlet ekkor az alábbiak szerint írható
fel:

Ahol, hv az egységnyi súlyú folyadék energiavesztesége „l” úton, amit veszteségmagasságnak nevezünk.

6. ábra A veszteségmagasság értelmezése (Pankotai-Rácz 1975)
A Bernoulli féle egyenlet általános alakja tehát:

6
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vízrendezés, mint a komplex
vízgazdálkodás része: Hidrológiai és
hidraulikai alapok

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

Az energiavonal esése általában nem azonos a vízfelszín relatív esésével. A kettő akkor egyezik meg, ha a
sebesség és a légnyomás az áramlás mentén nem változik, de különbözik, ha a sebesség vagy a légnyomás
változik (Haszpra, 2002).

3.3. 1.3.3 Folyadékok áramlása
A folyadékok áramlása (mozgása) többféle szempont szerint többféle lehet. Az áramlás permanens
(stacionárius), ha jellemző mennyiségei (vízhozam, sebesség) az időtől függetlenek, ellenkező esetben nem
permanens (instacionárius). Ha az áramlás jellemző mennyiségei a hely függvényében változnak, akkor változó,
ha nem változnak, akkor állandó áramlásról van szó .Ha a folyadékrészek pályái egymással párhuzamosak,
akkor az áramlás laminális (folyadékszálas), ha összefonódnak, akkor turbulens (örvénylő). Más szempont
szerint a szabad felszínű vízfolyás folyadékmozgása áramló, ha az áramlás sebessége kisebb, mint a gravitációs
hullámok terjedési sebessége, ellenkező esetben pedig rohanó. A rétegenként változó, egy rétegen belül állandó
jellemzőkkel történő mozgás a réteges áramlás (pl. különböző sűrűségű rétegeknél) (Pankota-Rácz, 1975).

7. ábra Sebességeloszlás a keresztszelvényben (Pankotai–Rácz 1975)
A természetes vízfolyásban az áramlás nem egyenletes, a keresztszelvény különböző pontjaiban más és más
sebességértékek érvényesülnel. A mederfenékkel való súrlódás miatt legkisebb a vízsebesség a mederfenék és a
partok közelében, legnagyobb a mélyebb részeken a víztükör közelében. A keresztszelvényben a
sebességeloszlás izotach-vonalakkal szemléltethető, amelyek az azonos sebességű pontokat kötik össze (7.
ábra).
A mederrel való érintkezés (súrlódás) és az áramlás sebessége kapcsolatának összefüggése miatt vezették be az
un. hidraulikus sugár (R) fogalmat, amely a keresztszelvény területének (A) és a keresztszelvény nedvesített
kerületének (P) az aránya:

Hidraulikai szempontból akkor tekinthető legkedvezőbbnek a mederszelvény, , ha az adott átfolyási felülethez
tartozó nedvesített kerület a legkisebb, azaz, ha adott keresztszelvény felület mellett a hidraulikus sugár a
legnagyobb.
Mivel az átfolyási szelvény különböző pontjaiban a sebesség eltérő, ezért be kellett vezetni a középsebesség (v k)
fogalmát. A középsebesség az a képzelt sebesség, amellyel egyenletes sebességeloszlás mellett ugyanannyi víz
haladna át az átfolyási szelvényen egységnyi idő alatt, mint amennyi valójában áthalad.
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A középsebesség és az átfolyási szelvény szorzataként számítható a vízhozam, amely tehát a vizsgált átfolyási
szelvényen időegység alatt átfolyó víz mennyisége(m3/sec):

3.4. 1.3.4 A Chezy-féle képlet
Lejtőn történő mozgásnál (8. ábra #_Ref271001270) a mozgást előidéző erő (P) a súlyerő (G) lejtő irányú
komponenseként vehető számításba:

Mivel az áramlási medrek lejtőszöge kicsi, ezért a szinusz-alfa tangens-alfával helyettesíthető, amelyet a
mérnöki gyakorlatban egyszerűen csak I-vel szoktak jelölni.
Chézy eredeti gondolata az áramló víz mozgását akadályozó erő megfogalmazásában van, amely szerint az
egyenesen arányos a mozgási energiával és fordítottan arányos a hidraulikus sugárral:

Egyenletes mozgás esetén a kettő egyenlőnek tekinthető:

8. ábra A Chézy-képlet magyarázata (Kontur et al. 2001)
Egyszerűsítve m-mel, majd a vk középsebességet kifejezve:
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A C sebesség-tényezőre különféle formulák léteznek, amelyek közül az egyik leggyakrabban használt a
Manning-féle sebesség-tényező:

Behelyettesítve ezt a Chézy-képletbe, az alábbi formula adódik:

Ahol , n, a mederérdesség; R, a hidrauilus sugár; I, a meder esése.

4. 1.4 Hidrológia
4.1. 1.4.1 Vízkörforgás, vízkészletek
A Föld teljes vízkészlete 1386 millió km3. Ennek 97,5 %-a sósvíz és csak 2,5 %-a édesvíz. Az édesvíz nagy
része, 68,9 %-a állandó jég- és hótakaró formájában a sarkvidékeken (túlnyomórészt az Antarktiszon) és a
magashegyi régiókban található. A mintegy 2000 m-es mélységig vett felszín alatti vízkészleteket 29,9 %
alkotja. A maradék 1,2 %-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.
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 sorozata.
Az óceánokból és a tengerekből (T) elpárolgó víz a légkörbe (L) kerül, amelyet a légáramlatok más térségek felé
szállítanak. Amikor a pára kondenzálódik, a csapadék egy része a tengerekre hullik vissza (), más része a
szárazföldekre (), s van olyan rész is, amely mielőtt még elérné a felszínt, ismét elpárolog (). A szárazföldre (F)
hulló csapadék egy része benedvesíti a felszínt és elpárolog, más része beszivárog a talajba, harmadik része
pedig a felszínen lefolyva a patakokba, folyókba, s végső soron a tengerekbe kerül vissza. A talajba került
víznek is több további útja lehetséges: források formájában ismét a felszínre bukkanhat, a vegetáció révén
elpárologhat, vagy továbbszivároghat mélyebb rétegek felé (9. ábra #_Ref271001395).

9. ábra A víz földi körforgása (Németh 1954)
A vízkészletek alapvető sajátossága, hogy helyileg és időben is állandó mozgásban vannak, s egy adott térséget
is időszakot tekintve folyamatosan megújulnak (Starosolszky 1997). Amikor számszerű értékkel a víz
pillanatnyi mennyiségét fejezzük ki , esetleg egy időszakra vonatkozó átlagos tárolt mennyiségét (m3-ben, vagy
km3-ben), akkor statikus készletről beszélünk. A természetes vízkészletek pillanatnyi mennyisége mellett igen
fontos sajátossága az utánpótlódás, a cserélődés üteme, amit a dinamikus vízkészlettel számszerűsíthetünk,
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amely egy adott időtartam alatt érkező vagy távozó vizek mennyiségét (m3/hó, vagy km3/év) jelenti. A
dinamikus készlettel tehát a vízforgalmat számszerűsítjünk, amely ugyancsak lehet aktuális és átlagos.
Valamely készlet megújulásának gyakorisága a statikus és a dinamikus készlet arányával fejezhető ki. Minél
nagyobb a vízforgalmat kifejező dinamikus készlet a statikus készlethez képest, annál gyorsabb az adott
vízkészlet cserélődése, annál rövidebb a víz tartózkodási ideje.

4.2. 1.4.2 Vízháztartási egyenlet (vízmérleg)
A vízkörzés valamely térrészre és időszakra eső folyamatainak jellegét és mennyiségi jellemzőit a vízháztartási
egyenlet fejezi ki, amelyet a bevételek és a kiadások egyenlegeként írhatunk fel.
A vízháztartási egyenlet általában azt rögzíti, hogy a kérdéses részrendszerbe egy adott T időszak alatt belépő I
(input) vízmennyiségek összegének és a részrendszert ugyanezen T időszak alatt elhagyó Q (output)
vízmennyiségek összegének a különbségével a részrendszerben tárolt S vízkészlet ΔS értékkel megváltozik
(növekszik, vagy csökken), azaz:
ΣI – ΣQ = ΔS = S(t1) – S(t2)
Egy vízgyűjtő területre:
ΣP – ΣE – ΣQ = ΔS
Egy vízgyűjtőre részletesebben:
ΣP + Σ Pm + ΣGb – ΣI – ΣEn – ΣEt – ΣEv – ΣQk – ΣGk = ΔS
ahol, a már használt jelölések mellett: Σpm, a vízgyűjtőre hulló mikrocsapadék; ΣQk, a vízgyűjtőról a felszínen
kifolyó víz; ΣGb, a vízgyűjtőre a felszín alatt beszivárgó víz; ΣGk, a vízgyűjtőről a felszín alatt kiszivárgó víz;
ΣEi, az intercepció; ΣEn; ΣEt ; ΣEv , a növényzet párologtatása, a talaj és a vízfelület párolgása.
Vízfolyás egy szakaszára:
ΣIb + ΣIi + ΣR + ΣP + ΣGb – ΣQk – ΣE – ΣGk = ΔS
ahol, a már használt jelölések mellett: ΣR, a vízfolyásszakasz partvonalaihoz tartozó közvetlen vízgyűjtőről
felszíni lefolyással a vízfolyásba jutó víz; ΣIb, a vízfolyásszakasz felső szelvényébe érkező vízhozamok; ΣIi, a
vízfolyásszakaszon a mellékvízfolyások vízhozam összege; ΣQ k, a vízfolyásszakasz alsó szelvényében távozó
vízhozamok; ΣGb; a vízfolyásszakaszba a felszín alatt beszivárgó víz; ΣGk, a vízfolyásszakaszból a felszín alatt
kiszivárgó víz; ΣE, a vízfelszínről (itt vízfolyásszakasz felszínéről) elpárolgó víz.
Vízfolyásra egyszerűbben:
ΣIb + ΣIi + ΣL – ΣQk = ΔS
Állóvízre (tóra vagy víztározóra):
ΣIb + ΣP + ΣGb + ΣR – ΣQk – ΣE – ΣGk = ΔS

4.3. 1.4.3 A csapadék
A csapadékosság egyik alapvető jellemzője a valamely időtartam alatt hulló mennyisége, amelyet a
csapadékmagasság (h) fejez ki, s amelynek számszerű értékét mm-ben adjuk meg. A csapadékmagasság azonos
annak a vízrétegnek a vastagságával, amely akkor borítaná a felszínt, ha a lehulló csapadék helyben maradna, ha
a csapadékhullással egy időben nem lenne párolgás, beszivárgás és felszíni elfolyás sem.
A csapadékhullás kezdeti és befejező időpontja között értelmezhető a csapadékesemény időtartama (T).
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).
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Az időegységre eső csapadékmennyiséget (dh/dt) csapadékintenzitásnak nevezzük, amely a csapadékhullás
során folyamatosan változhat. Ezért egy csapadékeseményre vonatkoztatva a csapadék magasságának és
időtartamának hányadosa átlagos intenzitásnak nevezhető:

Az eső hevessége, intenzitása szerint beszélünk csendes esőről (i<0,1 mm/perc), záporról (i=0,1-1,0 mm/perc)
és felhőszakadásról (i>1,0 mm/perc).
A hosszabb időtartamra, azaz nagyobb időegységre vonatkoztatott csapadékmagasságot intenzitás helyett
csapadékösszegnek is nevezik. Leggyakrabban a napi, a havi és az évi csapadékösszegek használatosak
(mm/nap, mm/hónap, mm/év).
Műszaki hidrológiai számítások során alkalmazzuk a fajlagos esővízhozam (q) kifejezést, 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 nevezünk, s qval jelölünk. Kisebb hozamok esetén a l/perc∗ ha, nagyobbak esetén a m3/sec∗ km2 dimenziót használjuk.
Mindezek alapján például az 1 mm/óra intenzitású eső 166,7 l/perc∗ ha, illetve 0,28 m3/sec∗ km2 fajlagos
esővízhozamot eredményez.
A csapadékesemény időbeliségét a csapadékmagasság összegző vonala jellemzi, amelyet esőkarakterisztikának,
vagy csapadék-karakterisztikának nevezünk.
Különféle, de elsősorban a lefolyással kapcsolatos hidrológia számítások igénye miatt, a kutatók régi törekvése
a csapadék időtartama és magassága, s egyben átlagos intenzitása közötti matematikai összefüggés
megfogalmazása. A műszaki hidrológiai feladatok, például méretezések szempontjából különösen az adott
időtartamhoz tartózó legnagyobb csapadékmagasságok érdekesek. Magyarországon a múlt század harmincas
éveitől kezdődően, a Montanari-féle klimatikus valószínűségi függvény nyert teret a hidrológiai
szakirodalomban (Németh, 1954), amely azután éghajlati valószínűségi függvény elnevezéssel terjedt el a
gyakorlatban:

ahol: 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:

Az immár száz évet meghaladó csapadékmérési adatsorok lehetővé teszik, hogy az éghajlat valószínűségi
függvények meghatározásánál a különböző csapadékesemények előfordulásának relatív gyakoriságát, s ennek
kapcsán bekövetkezésének valószínűségét is figyelembe lehessen venni.

ahol: hp,a p (év) visszatérési idejű csapadék magassága
A p visszatérési idő pedig azt jelenti, hogy az adott eseményre átlagosan p évente lehet számítani. Logaritmikus
beosztású koordináta rendszerben ábrázolva a csapadék-függvények egyenes vonalakként jelennek meg (6.
ábra)
Az éghajlat valószínűségi függvény előzőekben ismertetett formája tulajdonképpen a valamely valószínűséggel
bekövetkező, adott időtartamú csapadékesemény várható legnagyobb csapadékmagasságát fejezi ki, ezért ezt
csapadékmaximum-függvénynek is nevezik. Magyarországon jelenleg az ország egész területére egy
csapadékmaximum függvény van érvényben (10. ábra #_Ref271001414).
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10. ábra Magyarország területére vonatkozó csapadék maximum függvények

4.3.1. 1.4.3.1 A területi csapadék meghatározása
A csapadék területi eloszlása meglehetősen mozaikos. Ezért amikor egy területre vonatkozóan kell a csapadék
mennyiségét meghatározni, akkor több, az adott területen, vagy annak közelében lévő mérőhely adatát
felhasználva állapíthatjuk azt meg. Az alábbi eljárásokat alkalmazhatjuk.
Egyszerű átlag. Ez tekinthető a legegyszerűbb módszernek, amely a figyelembe vett mérőhelyek adatainak
egyszerű számtani átlagának számítását jelenti.
Háromszögekre bontás. A csapadékmérő helyeket vonalakkal összekötve egy háromszög háló keletkezik. A
háromszögek csúcspontjai a mérőhelyek. A háromszögekre a csúcspontokban lévő állomások számtani átlagát
vonatkoztatjuk. A területi csapadék a háromszögekre vonatkozó számtani átlagoknak a háromszögek területével
súlyozott átlagaként számítható.
Thiessen-sokszögek módszere. Ezt az eljárást medián módszernek is nevezik, mert a mérőhelyeket összekötő
vonalszakaszok szakaszfelező merőlegesei alakítják ki a részterületeket. Minden mérőhelyhez egy sokszög
tartozik, amelyre az adott mérőhely adata vonatkozik. A területi átlag a mérőhelyek adatainak a sokszögek
területeivel súlyozott átlagaként számítható.
Izohiétás módszer. A különböző csapadékmagasság adatokkal rendelkező szomszédos mérőhelyek között, a
változást lineárisnak feltételezve, vagy egy szinoptikus szakember tapasztalatai alapján vett súlyozást, például a
domborzat hatását is figyelembe véve , kijelölhetők a közbenső csapadékmagasságok pontjai, amelyek közül az
azonosakat görbe vonallal összekötve rajzolhatók meg az izohiéták. A területi átlag az izohiéták közötti
területekkel súlyozva számítható.
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4.4. 1.4.4 Párolgás
A párolgás a vízháztartási mérleg legjelentősebb „kiadási” tagja (Stelczer 2000).
A párolgás a levegő párabefogadó képessége miatt lehetséges, amely jelentős mértékben függ a levegő
hőmérsékletétől. A léghőmérséklethez kötött maximális páratartalmat a „E” telítettségi páratartalomnak (telítési
nedvességtartalomnak) nevezzük. A tényleges „e” páratartalom a lehetségesnél többnyire kevesebb. A kettő
különbsége a telítési hiány.
A levegő telítettségének mértékét gyakran relatív értékként adják meg. Valamely „t” időpontban az „r(t)” relatív
páratartalom az akkor mért e(t) tényleges páratartalom és az akkor mért T(t) léghőmérséklethez tartozó E(t)
telítési páratartalom hányadosa:

Az óceánok, tengerek, tavak, mocsarak, folyók és patakok vízfelületei mellett a növénnyel fedett, vagy fedetlen,
de átnedvesedett szárazföldi területek is párologtatnak vizet. A fizikai folyamat valamely határfelületen (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,
amelyet párologtatásnak nevezünk.
A párolgás fizikai (evaporáció, szublimáció), valamint fiziológiai (transzspiráció) folyamat révén is
megvalósulhat.
A különféle párolgások és párologtatások egy adott területre vonatkoztatott összességét evapotranszspirációnak
nevezzük (11. ábra). (#_Ref271001432).
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11. ábra A párolgás folyamata (Stelczer 2000)
Az evapotranszspiráció mértéke függ a rendelkezésre álló víz mennyiségétől és a felhasználható energiától,
valamint a párát szolgáltató és a párát befogadó alrendszer szállítási kapacitásától.
Egy terület, térség valamely időtartamra vonatkoztatott tényleges (aktuális) párolgása, evapotranszspirációja
(területi párolgása) a párabefogadó közeg szabad kapacitása és az energetikai lehetőség mellett elsősorban a
rendelkezésre álló vízmennyiségtől függ. Ez a természetben gyakran nem áll korlátlanul rendelkezésre. Ha
14
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viszont a párolgás számára a víz nem jelent korlátot, például vízfelületek esetében, akkor az adott helyen a
lehetséges maximális párolgásról beszélünk, amelyet ezért potenciális párolgásnak is nevezünk.

4.4.1. 1.4.4.1 A vízfelület párolgásának becslése
A vízfelületekről történő párolgás sokévi átlagos értékének meghatározására izovonalas térkép használható (12.
ábra #_Ref271001448), amelyről mm/év dimenzióban olvasható le a párolgás értéke. A térkép elsősorban
síkvidékre és alacsonyabb dombvidékre alkalmazható. Magasabb domb- és hegyvidéken elhelyezkedő szabad
vízfelületek esetén grafikont használhatunk. A grafikonról a tengerszint feletti magasság függvényében a
párolgás közvetlenül leolvasható.
A növényzettel benőtt vízfelületek párolgására tájékoztató jelleggel az alábbi megjegyzéseket lehet figyelembe
venni (Kontur et al. 2001):
• A víz felületén fekvő növényzet esetén a párolgás egyenlőnek vehető a szabad vízfelület párolgásával.
• A víz fölé magasan nyúló növényzet (pl. nád) esetén a növényzet és a víz együttes párolgásának nyári félévi
összege 1,5-2,0 szerese is lehet a szabad vízfelület nyári párolgásösszegének.
• Téli félévben a szabad és a növényzettel benőtt vízfelületek párolgása közötti különbség gyakorlatilag
elhanyagolható.

12. ábra A vízfelületek párolgásának eloszlása Magyarországon (Kontur et al. 2001)

4.4.2. 1.4.4.2 Vízfelület párolgásának számítása a Meyer-eljárással.
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: E [g/m3] a közvetlenül a vízfelszín felett lévő levegő telítési páratartalma, amely a t’ [°C] havi közepes
vízhőmérséklet alapján határozható meg, e [g/m3] a vízfelszín feletti levegő tényleges páratartalmának havi
középértéke, w [m/sec] a havi közepes szélsebesség, a és b állandók, amelyek magukban foglalják a
dimenzióátszámítást, a magassági redukciót és az éghajlati-földrajzi viszonyokat
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Az a és b tapasztalati állandók értéke a mérési körülményektől függ, így elsősorban attól, hogy a vízfelszín
fölött milyen magasságban mérünk. A hazai meteorológiai hálózatban szabványosított mérési magasságok és
havi időegységekben végzett számítások esetén a=11,0 és b=0,20 értékekkel számolhatunk.
Ebben az esetben az alábbi módon számíthatók a tényleges havi párolgási értékek:
P=11,0∗ [E(t’)-e]∗ (1+0,20∗ w)
A számítás táblázatos formában történik

4.4.3. 1.4.4.3 Transzspiráció
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 különféle mutatószámokkal jellemezhető:
• A transzspiráció intenzitása: az 1 m2 felületről időegység alatt elpárologtatott vizet jelenti (mm/m2∗ nap)
• Relatív transzspiráció: a leveleken keresztül és a kopár talajfelszínről elpárologtatott, illetve elpárolgott
víznek a viszonya.
• Transzspirációs együttható: az egységnyi tömegű szárazanyag képződéséhez elpárologtatott víz tömege.
A transzspiráció mérése liziméterekkel (talajjal megtöltött, szabványosított méretű és elhelyezésű mérőedény)
lehetséges, amikor a növényzetet is tartalmazó talajtest evapotranszspirációja és a csupasz talajtest evaporációja
összevetése alapján lehet következtetni a növényzet párologtatására.
A transzspiráció szempontjából lényeges szerepe lehet a levélfelület nagyságának, és a levélfelület
területegységre vonatkoztatott értékének is (LAI), amely fás vegetáció esetében nemcsak egy adott éven belül
változik, hanem az évek során is.

4.4.4. 1.4.4.4 Intercepció
Amikor csapadék hull a faállománnyal (vagy egyéb növényzettel) borított területre, akkor ennek csak egy része
éri el közvetlenül a talajt. Másik része először a levelekre, gallyakra, ágakra, törzsekre tapad. Ez az átmenetileg
visszatartott víz ott részben azonnal párologni kezd, részben lecsöpög, részben a törzseken lefolyva éri el a
talajt, részben pedig megtapad a növényi felületeken, s csak a csapadékhullás után párolog el. A csapadéknak
azt a részét, amely a növényi felületről párolog el, intercepciónak nevezzük. E vízvisszatartás miatt a
vegetációval borított területen a talaj felszínét elérő csapadék mennyisége lényegesen eltér a szabad területen
mérhetőtől.
Az Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézete hidegvíz-völgyi erdészeti
hidrológiai kísérleti területén 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, arányát számos tényező együttese befolyásolja:
• A csapadékviszonyok, különösen a csapadékesemények nagyság szerinti eloszlása.
• A klimatikus viszonyok, azaz a hőmérséklet, a páratartalom, a légmozgás.
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• A fafaj jellemzői, a habitus, a levélfelület nagysága, minősége.
• A faállomány jellemzői, az elegyarány, a kor, a szintezettség, a záródás.
Az intercepció (Esu) úgy számítható, hogy az állomány koronafelszíne fölött mérhető ún. szabad téri csapadékból
(P) levonjuk az állományi csapadékot (Patot). Az állományi csapadék a törzsön lefolyó (TL) ás a koronán áthulló
(ATH) csapadék összege.

4.4.5. 1.4.4.5 Területi párolgás
A vízgyűjtő területek párolgását, ha a párolgás kivételével a többi vízháztartási elem mérhető, vagy számítható,
akkor közvetett úton, a terület vízháztartási egyenletéből, maradék tagként lehet számítani. Az adott tájegységen
belül több vízrendszerre is elvégezett számítások empirikus összefüggések kidolgozására adnak lehetőséget. Az
ilyen tapasztalati összefüggésekkel hidrometeorológiai adatokból közelítő pontossággal becsülhető a területi
párolgás.
Egy vízgyűjtő terület hosszú időre vonatkozó vízháztartartási egyenlege mm/év dimenzióban az alábbi:

ahol, C, az évi csapadék hosszú időre vonatkozó átlaga; L, a területről lefolyó víz mennyiségének átlaga
[mm/év];a két értékből pedig a vízgyűjtő területről évente elpárolgó vízmennyiség hosszú időre vonatkozó
átlaga (P) számítható (P=C-L).

4.5. 1.4.5 Beszivárgás és szivárgás
4.5.1. 1.4.5.1 A beszivárgás folyamata
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 függőleges irányú és általában a kezdeti háromfázisú szivárgás elég rövid idő alatt kétfázisúvá
válik.
A beszivárgásnak három szakaszát különböztethetjük 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. Ezzel egy
időben, esetleg időben kissé eltolódva történik a kapilláris beszivárgás a kisebb járatokba.
3. Beszivárgás a réteg teljes telítődése esetén, amikor a beszivárgás minimumra csökken, lassan megállapodik és
gyakorlatilag egy állandó értéket vesz fel.
A beszivárgás időbeliségét az intenzitás időbeli változásával, valamint az ezt ábrázoló ún. beszivárgási görbével
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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13. ábra A Horton féle beszivárgási modell (Stelczer 2000).
A 13. ábra a Horton-féle beszivárgási modellt szemlélteti, ahol: Ii,0, a kezdeti maximális beszivárgási intenzitás,
a kd, a talaj telített állapotban jellemző szivárgási tényezője, α, a beszivárgás intenzitás csökkenésének
rohamosságát kifejező tényező, t, idő (Stelczer 2000).

4.5.2. 1.4.5.2 A víz elhelyezkedése a talajban
A beszivárgás révén keletkező felszín alatti vizek a talaj, ill. a kőzetek pórusaiban helyezkednek el. A kőzetek
vízraktározási és vízáteresztő képessége a pórusok sajátosságaitól függ, amelyek közül a legfontosabbak, hogy:
• korlátozott keresztmetszetükhöz képest hosszuk végtelennek tekinthető,
• összefüggő rendszert alkotnak,
• keresztmetszeti méretük egyszemcsés szerkezetnél a szemcseméret függvénye,
• homogén összletben az átlagos keresztmetszetük lényegesen nem változik.
A talajok ill. kőzetek vízbefogadó képességét a hézagtérfogattal, vagy porozitással jellemezhetjük. A
hézagtérfogat (n) egy arányszám, mégpedig a pórusok térfogatának (V h) a teljes (szemcsék vagy kőzettömbök
plusz pórusok térfogata) térfogathoz (V) viszonyított aránya:

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 felszín alatti vizek megnevezése és osztályozása figyelembe veszi a talajszemcsékben és a szemcsék közötti
pórusokban érvényesülő erőhatásokat (adhézió , gravitáció, kapillaritás) is. Ezek alapján a háromfázisú talajban
a 14. ábra #_Ref271001469 szerinti vízformák jellemzőek. Az erők érvényesülését kötési energiájuk,
hatástávolságuk, hatásmechanizmusuk, valamint a kifejtéshez szükséges idő szabja meg. Mindezek döntő
mértékben a talajszemcsék és a pórusok méretétől, illetve méret szerinti eloszlásától függenek (Stefanovits
1992).
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14. ábra A talajnedvesség megjelenési formái: 1, szerkezeti víz (kristályvíz); 2 – adszorbeált víz (erősen kötött
vízburok); 3, talajrészecske; 4, szolvátvízburok (gyengén kötött vízhártya); 5, pórusvíz (pórusszegletvíz,
kapilláris víz).

4.5.3. 1.4.5.3 Víztartalom és víztartó képesség
A talajból fizikai eszközökkel elvonható víz mennyiségét a víztartalom számértékével fejezzük ki . Ez annak a
vízmennyiségnek a súlya, amely a vizsgálati körülményeknek megfelelő – természetes vagy meghatározott
állapotú – mintából 105°-on tartós szárítással elvonható, viszonyítva az így kiszárított szemcsehalmaz ún.
száraz súlyához. Meghatározásához tehát a kiindulásul választott minta nedves (mn) és a szárítás utáni
tömegének (md) az ismerete szükséges.

Minthogy 105°C-on a kristályvíz és az erősen kötött víz még a halmazban marad, ez az adat nem a rétegben
lévő teljes vízmennyiséget méri. A meghatározás módja azonban helyesen szolgálja a gyakorlat célját, mert az
így kapott érték ténylegesen azt a vízmennyiséget adja meg, amely a természetben fellépő tényezők hatására
mozgásba jöhet (Kovács 1972).
A talajnedvesség mértékének meghatározása nem történhet a minta víztartalmának, mint egyetlen adatnak az
ismeretében. Ugyanaz a víztartalom ugyanis más mértékben telíti a mintát, ha az tömött vagy laza, ha szemcséi
nagyok vagy kicsik, ha a szemcsék és a víz közötti tapadóerő vastag vagy vékony hidrátburkot képes lekötni.
Ezért vezették be a víztartalom jellemzésére a telítettségi tényező használatát, amely a térfogatra vonatkoztatott
víztartalom és a hézagtérfogat hányadosa:

Értéke, tehát kétfázisú talajban st=1, teljesen száraz talajban pedig zérus, míg a kötött víztartalomig kiszáradt
(ún. légszáraz) talaj telítettségét jellemző értéket s0-al jelöljük (Kovács 1972).

4.5.4. 1.4.5.4 Víztartó képességi és a pF-érték
A talaj víztartó képessége egy vízvisszatartó erőként érvényesül, s az így visszatartott víz talajból való elvétele,
vagy felvétele csak legalább akkora elszívó erővel lehetséges. Ez a szívóerő egy cm-ben kifejezett magasságú
vízoszlop nyomásaként is számszerűsíthető, a nyomás mértékegységében, azaz Pa-ban. A gyakorlatban
azonban, Schofield javaslatára, a szívóerő kifejezésére a cm-ben kifejezett vízoszlopmagasság 10-es alapú
logaritmusát használjuk, amit pF-értéknek nevezünk. Mint ismeretes a légköri nyomás jó közelítéssel megfelel
az 1000 cm-es vízoszlop nyomásának, így az 1 atm szívóerő megfelel 1000 cm-es vízoszlop szívóhatásának,
ami 3-as pF-nek felel meg. A vízzel telített talaj pF-értéke 0, a kiszárított talaj pF-értéke 7, vagy annál nagyobb
(Stefanovits 1992).
A talajban lévő vízformák esetében a következő pF értékek jellemzők:
• Az adhéziós erőkkel kötött un. higroszkópos víz pF=4,2- nél nagyobb szívóerővel távolítható el a talajból, ez
az erősen kötött víz az ún. holtvíz-tartalom (Hy) értékének megfelelő nedvességtartalommal jellemezhető. A
kötött víz a Hy felének megfelelő további vízmennyiséggel arányos. A növények számára nem, csak egyes
mikroszervezetek számára vehető fel.• A kapilláris vizet a talajban a kapilláris erők pF=2,3 és 4,2 közötti
energiával kötik. Ez a vízmennyiség a növények számára nagyrészt hozzáférhető.
• Kapilláris-gravitációs erőkkel kötött víz 1,8 és 2,3 pF közötti energiával kötött. Értékét úgy kapjuk, hogy a
kapilláris vízkapacitás értékéből kivonjuk a minimális vízkapacitás értékét. Ez a vízforma könnyebben
mozog, mozgása azonban lassú. A növények számára felvehető.
• Gravitációs víz. Az a víz, amelyet a nagy pórusokban az 1,8 pF nél kisebb energiájú gravitációs erő mozdít el
helyéről. Értékét úgy kapjuk, hogy a maximális vízkapacitás értékéből levonjuk a kapilláris vízkapacitást.
Mozgása gyors.

4.5.5. 1.4.5.5 A felszín alatti közeg vízzáró és vízvezető tulajdonsága
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A kőzet vízzáróságát a pórus, illetve hasadékmentes tömör kőzet, vagy a kisméretű pórusokkal, esetleg
mikrorepedésekkel rendelkező kőzet pórusainak kötött vize okozza. A vízáteresztő és vízzáró eseteket a 15. ábra
#_Ref271001510 illusztrálja:
a) A kötött víz között van szabad víz. Az ilyen pórusban bármilyen kis nyomáskülönbség hatására megindul a
szivárgás. A kőzet jó áteresztő.
b) Már csak kötött víz van a pórusban, de a kötőerő a szemcsefaltól távolabbi vízmolekulákra kicsiny. Így kis
küszöbesés mellett már megindul a szivárgás az aktív keresztmetszeten. Ez a kőzet félig áteresztő
(szemipermeábilis).
c) A pórusvíz kötöttsége a kis pórusméret miatt nagy. Az ilyen kis pórusméretű (és nem hézagtérfogatú)
kőzetben a víz mozgása a legnagyobb járatok középvonalában csak akkor indul meg, ha a hidraulikus esés
nagyobb lesz a küszöbesésnél, egyébként a kőzet vízzáró.

15. ábra A pórusméret és a vízvezetőképesség összefüggése (Juhász 2002)
Ha ugyanaz a plasztikus agyag adott pórusméret mellett már nem teljesen vízzáró – azaz csak vízrekesztő –, a
pórusméret csökkentése – azaz tömörítés – révén még vízzáróvá tehető. Ugyanez nem igaz laza homokok és
kavicsok esetében, mert ezek tömörítve sem lesznek vízzárók , mivel még ekkor is marad a pórusokban szabad
hézagtérfogat.

4.5.6. 1.4.5.6 Vízmozgás, szivárgás a talajban
A talaj vagy kőzet víztartalma, nedvességtartalma és nedvességformái állandóan változnak. A csapadékvíz, az
öntözővíz, a felszíni hozzáfolyás és a felszín alatti hozzászivárgás növeli, a párolgás (evaporáció +
transzspiráció), a felszín alatti elszivárgás csökkenti egy adott területen a felszín alatti térrész vízkészletét. Ezek
a változások csak vízmozgás útján mehetnek végbe.
A felszín alatti közegben a vízmozgásra ható erők közül a legfontosabbak: a gravitáció, a hidraulikus
nyomáskülönbség, a kapilláris potenciálkülönbség, a páranyomás különbség.
Hogy ezen erők közül melyek, milyen mértékben hatnak, azt a talaj vagy kőzet víztartalma és vízformái
határozzák meg. Ennek alapján a vízmozgás három alapvető típusa különböztethető meg:
• vízmozgás vízzel telített (kétfázisú) talajban vagy kőzetben,
• vízmozgás vízzel nem telített (háromfázisú) talajban vagy kőzetben,
• páramozgás (ez utóbbival itt nem foglalkozunk).
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Ha a felszín alatti közeg szilárd fázisának valamennyi pórusát kitölti a folyadékfázis (kétfázisú szivárgás), tehát
nincs levegő a közegben, a víz mozgását a gravitációs erő és a hidraulikus nyomáskülönbség határozza meg. Ez
elsősorban a talajvízszint alatti rétegekben fordul elő, de tartós elárasztás, vízborítás esetén a felsőbb ún.
pangóvizes rétegekben is.
A szivárgás sebességét úgy definiáljuk, mint az áramvonalakra merőleges egységnyi keresztmetszeten az
időegység alatt átfolyt vízmennyiséget (Q/A [m3/s/m2] = v[m/s]) (Kézdy 1977).
Laboratóriumi kísérletekkel igazolták, hogy a talaj vízáteresztő képessége, azaz a talajban szivárgó víz
sebessége arányos az adott áramlási szakaszon (s) érvényesülő nyomásveszteséggel (dh/ds), vagyis a hidraulikus
gradienssel (I), valamint a talajra jellemző arányossági tényezővel (k), amelyet szivárgási tényezőnek neveznek.

Az összefüggés Darcy-féle törvény néven ismeretes, amellyel az egyenletesnek feltételezett, laminális szivárgás
jellemezhető (Kézdy 1977).
A szivárgási tényező, minta a közeg egyik fő jellemzője a következő tényezőktől függ: a szemátmérőtől és a
szemeloszlástól, a hézagtérfogattól, illetve a hézagtényezőtől, az aktív keresztmetszettől, a pórusokban szivárgó
folyadék viszkozitásától és sűrűségétől, amelyek egyúttal a hőmérséklettől is függnek, a szemcsék alakjától és
elrendeződésétől, a kőzetfajtától, a pórusokban lévő oldatlan gáz mennyiségétől. A porózus felszín alatti
közegek jellemző típusaiban a szivárgási tényező következő értékei jellemzőek.

3. táblázat - A szivárgási tényező számszerű értékei
Talaj

k (m/s)

Kavics

10-1 – 10-3

Homok

10-3 – 10-5

Homokliszt

10-5 – 10-6

Iszap

10-6 – 10-7

Agyag

< 10-7

Ha a felszín alatti közeg szilárd fázisának pórusait részben víz, részben levegő tölti ki (háromfázisú, telítetlen
közeg), a víz mozgását a gravitáció mellett elsősorban a kapilláris potenciálkülönbség (tenziógradiens)
határozza meg.
A tenziógradiens és a gravitáció azonos iránya lehet azonos vagy eltérő, előjelhelyes összegük megadja a
vízmozgás irányát. A szivárgási sebesség (v) tehát háromfázisú esetben a következőképpen számítható:

Ahol, v, a szivárgási sebesség; Δs, a két mérési pont közötti távolság; Δψ, tenziókülönbség, k θ, a víztartalomtól
függő, telítetlen közegen jellemző szivárgási tényező.
Vízzel telített talajban miden pórus részt vesz a víz vezetésében, vízzel telítetlen talajban természetesen csak az
adott tenzió mellett vízzel telt pórusok. Következik ebből, hogy a háromfázisú talaj kapilláris vezető képessége
(kθ), mindig kisebb, mint a kétfázisú talajban mért hidraulikus vezetőképesség (k), továbbá ez utóbbi egyetlen
értékel definiálható, az előbbi csupán egy k=f(ψ vagy θ) ún. talaj vízvezetőképességi függvénnyel jellemezhető.

4.6. 1.4.6 Lefolyás
4.6.1. 1.4.6.1 Alapfogalmak
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A vízháztartási egyenleg kiadási oldalának eleme a lefolyás, azaz a vízgyűjtő területről felszínen és felszín alatt
összegyülekező víz. A vízháztartás többi eleméhez viszonyítva a lefolyás többnyire kisebb arányt képvisel,
időlegesen azonban ez a helyzet jelentősen megváltozhat. Ezért a lefolyás a műszaki hidrológia legfontosabb
eleme, a csapadék-lefolyás kapcsolat pedig a hidrológia egyik alapkérdése. Műszaki hidrológiai szempontból a
lefolyás szélsőségei érdekesebbek, ökológiai szempontból azonban az egésze.
Vízgyűjtő területnek, vagy röviden csak vízgyűjtőnek a terepfelszín ama részét nevezzük, amely a völgyfenék,
vagy vízfolyás valamely kiválasztott szelvényéhez gravitál, azaz azt a területet, amelyről a felszínen és a felszín
alatt összegyülekező vizek az adott mélyponthoz folynak le. Hasonló megfogalmazással rendelhető vízgyűjtő
terület a 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 lefolyással kapcsolatos legfontosabb fogalmak az alábbiak (Stelczer 2000):
Térfelszíni (felületi) lefolyás: a vízgyűjtő terület felszínén lefolyó víz (területi jelenség), még mielőtt elérné a
befogadót, azaz egy jól meghatározott medret . Általában gyors mozgású.
Felszíni lefolyás: ennek során a víz egy jól körülhatárolható mederben folyik és jellemzően vonal-menti
jelenség. A térfelszíni lefolyás amennyiben már elérte a befogadót.
Felszín alatti hozzáfolyás, vagy felszín közeli lefolyás a csapadéknak az a része, amely beszivárgás után nem jut
el a talajvíz felszínéig, hanem felszín közeli áramlásként, a felszíni lefolyásnál lassabban, de a felszín alatti
lefolyásnál gyorsabban közvetlenül a befogadóba kerül.
Felszín alatti lefolyás (talajvíz utánpótlás): A csapadéknak az a része, amely beszivárgás után eléri a talajvizet
(vagy karsztvizet), majd forrás (közvetlenül mérhető), vagy szivárgóvíz (nem pontszerűen és közvetlenül nem
mérhetően) alakjában kerül a befogadóba .
Alapvízhozam: A vízfolyások vízhozamának az a része, mely a felszín alatti vizekből származik. Hosszabb
csapadékmentes időszak alatt a vízfolyás teljes hozama felszín alatti lefolyásból képződik.
Árhullám: A nagyobb csapadékesemény, vagy az intenzív hóolvadás a vízfolyásban árhullámot indít el.
Természetes vízfolyásokban a vízhozam időbeli változása következtében keletkező teljes hullámnak áradó és
apadó ága van.

4.6.2. 1.4.6.2 A lefolyás számítása
A valamely területre, s adott időtartamra vonatkoztatott lefolyás (L) és csapadék (C) arányát nevezzük lefolyási
tényezőnek:

A lefolyási tényező értékére hatással van az összegyülekezést befolyásoló minden körülmény, a domborzat, a
talaj és a vegetáció jellemzői, s ezen kívül a csapadékviszonyok sajátosságai, a mennyiség, az intenzitás, a
csapadékesemények eloszlása. Ezért a lefolyási tényező értéke és hidrológiai értelmezése jelentősen függ attól
is, hogy milyen időtartamra írjuk fel.
A terepről lefolyó esővízhozam meghatározására több módszert dolgoztak ki. Az egyik legelterjedtebben
alkalmazott, ún. racionális módszer lényege, hogy a területre hulló csapadék „i” (mm/óra) intenzitásából
kifejezhető „q” (l/sec·ha) fajlagos esővízhozamot az „A” (ha) teljes területre vonatkoztatjuk, miközben
csökkentjük az „α” lefolyási tényezővel.

A módszer alkalmazásához egy mértékadó csapadékot kell választani. A racionális módszer szerint egy olyan
csapadék tekintendő mértékadónak, amelynek időtartama egyenlő az összegyülekezési idővel. Meghatározzuk
tehát az összegyülekezési időt, amelyet többnyire a vízgyűjtő terület legtávolabbi pontjáról induló víz leérkezési
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idejeként (τmax) határozunk meg, majd ehhez az időtartamhoz egy Montanari-típusú csapadék-függvénnyel
számítunk intenzitást. A mértékadó csapadék kiválasztásakor figyelembe vehető a csapadék bekövetkezésének
valószínűsége is.

4.7. 1.4.7 Források
A felszín alatti vizek (talajvizek, rétegvizek és karsztvizek) többnyire természetes módon történő, állandó, vagy
időszakos jellegű felszínre bukkanásait forrásoknak nevezzük. Három jellemző elemük a vízgyűjtő terület a
vízszállító szakasz és a forráskilépés környezete. Ha a felszínre bukkanás nem túlságosan határozott, hanem
inkább vizesedés jellegű, akkor szivárgónak nevezzük.
A szakirodalomban számos forrástípus és különféle osztályozási rendszer lelhető fel, mivel a szerzők a források
jellegét és legfontosabb jellemzőit egymástól eltérően ítélik meg.
Léczfalvy Sándor szerint a források minőségi, lényegbeli meghatározottsága a következő három tényezőtől
függhet (Léczfalvy 1963):
1. ami a forrásban mozog (víz, víz és gáz illetve víz és gőz keveréke),
2. amiben mozog (a víztartó kőzet minősége) és
3. a víztartó kőzet térbeli elhelyezkedése, azaz a forrás vízgyűjtő területének geológiai felépítettsége
A közfelfogás a források fogalmához bizonyos állandóságot kapcsol, pedig azok lehetnek időszakosak is,
amelyek az év nagyobb részében ugyan működnek, de kiszáradási periódusok is előfordulhatnak.
Nagy esőzések, hóolvadások után rövid ideig megjelenő szivárgásokat álforrásnak nevezzük. Olyan esetben, ha
a forrás viszonylag rövid ideig szokott működni – hóolvadás, esőzés után –, de ilyenkor nagy mennyiségű vizet
vezet koncentráltan a felszínre, akkor árvízforrás a neve.
Ha a forrás óránként, naponként, vagy hetenként kiapad, illetőleg megindul és ez a jelenség jól meghatározható
szakaszonként változik, szakaszos forrással van dolgunk. Gyakran előfordul, hogy a források felszínre
bukkanása valamely felszíni víz medrében (tó vagy folyómeder) a víz szintje alatt van. Ezeket
szökevényforrásoknak nevezzük Ha a forrás helyi mélyedésben fakad, rendszerint egy tavat hoz létre fakadási
pontja felett. Az ilyen forrásokat fenékforrásoknak nevezzük (Juhász 2002)

4.8. 1.4.8 Vízfolyások
A felszínen összegyülekező vizek kezdetben a terepen mozognak, lepelszerűen, az esésvonal irányába, azután
barázdák alakulnak ki, majd végül medrek.

16. ábra A vízfolyások medrének részei (Pankotai-Rácz 1975)

4.8.1. 1.4.8.1 Vízfolyások geometriai jellemzői
Geometria alatt a vízfolyások térbeli elhelyezkedését, illetve annak jellemzőit értjük, amelyek hossz-szelvényi,
keresztszelvényi (16. ábra) és helyszínrajzi ábrázolásban jeleníthetők meg.
23
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vízrendezés, mint a komplex
vízgazdálkodás része: Hidrológiai és
hidraulikai alapok
A természetes vízfolyások főbb helyszínrajzi elemei a következők (17. ábra #_Ref271001029)
Part: többnyire a középvízi meder széle, amelyet a közepes vizek alakítanak. A nagyvizek ebből a mederből
kilépnek, az un. nagyvízi mederbe, vagy ha ilyen nincs, akkor a tereptől függően szétterülnek, akár nagyobb
térségeket is elöntve, elárasztva.
Középvonal: A helyszínrajzon (felülnézetben) ábrázolt meder felezőpontjainak sorozata.
Sodorvonal: Helyszínrajzi ábrázolásban a legnagyobb sebességű pontok sorozata.
Inflexiós szakasz: Az ellentétes irányú kanyarulatok találkozási, illetve egymáshoz kapcsolódási szakasza.
Meander: A 180°-nál nagyobb középponti szögű kanyarulat.
Holtág: A folyómedertől elváló, lefűződött kanyarulat.
Izobat: A meder szintvonalai a vízfelszínre vonatkoztatott rétegvonalak, amelyek így vízmélységről adnak
közvetlen információt.
Gázló: Az inflexiós szakaszokon lévő legsekélyebb mederrészek.
Üst: A mederfenék mélyedése, amely többnyire a kanyarulatok homorú oldalán jön létre, a nagyobb vízsbesség
következtében.

17. ábra Vízfolyások helyszínrajzi jellemzői (Pankotai-Rácz 1975)
A vízfolyás hossz-szelvénye a sodorvonalon átfektetett vertikális metszet, melyet magassági torzítással
ábrázolunk. Legfontosabb elemei a fenékvonal, a partok, a műtárgyak, a legkisebb és a legnagyobb vízszintek.
Mivel a vízfolyások szelvényezése mindig a torkolattól kezdődően a folyásiránnyal szemben történik, ezért a
hossz-szelvényi ábrázolás is ennek megfelelő. A hossz-szelvényt a torkolatnál kezdjük, így a víz jobbról balra
folyik rajta.
A vízfolyások keresztszelvényei vízszintes és függőleges értelemben többnyire azonos méretarányban
készülnek. Mivel a jobb és bal partot a folyásirány szerint értelmezzük, ezért a keresztszelvények nem a
szelvényezési, hanem a folyásirányba néznek.

4.8.2. 1.4.8.2 Vízállás és vízjárás
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A természetes vízfolyások vízszintje, s annak változásai a vízállás számértékeivel l jellemezhetők, amelyek a
vízmércéről olvashatók le. Ha a vízállás emelkedik áradásról, ha csökken apadásról beszélünk. A vízállás
változásának időbeliségét vízjárásnak mondjuk.
Valamely időszakra vonatkoztatható az un. vízjáték, amely az észlelt legnagyobb és legkisebb vízállás
különbsége.
A vízmércék kialakítását szabványosították, a vízmércén látható számok pedig mindig helyi rendszerben
értendők. A nulla pontot általában az adott helyen korábban tapasztalt legkisebb vízszinhez illesztik A jellemző
vízállásokat betűjellel látják e:
LKV - legkisebb víz, a mérce létezése óta mért legkisebb érték.
KV - kisvíz, a megfigyelt időszakon belüli legkisebb vízállás.
KÖV - közepes vízállás, valamely vízállás észlelési sorozat tagjainak számtani közepe.
NV - nagy víz, valamely időszakon belül bekövetkezett legnagyobb vízállás.
LNV - legnagyobb víz, a vízmérce felállítása óta észlelt legnagyobb vízállás.
ÁTV — átlagos víz, az a vízmérce leolvasás, amelyet valamelyik évben ugyanannyiszor halad meg a vízállás,
mint ahányszor nem ér el.
A vízállásból lehet a meder vízhozamára következtetni. Ha ugyanis a különböző vízállásoknál megmérjük,
illetve számítjuk az azokhoz tartozó vízhozamot, akkor létrehozhatjuk a két érték kapcsolatát kifejező ún.
vízhozamgörbét (vagy Q-h görbét), amelyet a 18. ábra szemléltet #_Ref271001138. A vízhozamgörbe alapján a
vízállás adatsorból, vízhozam adatsor képezhető. A meder változásával természetesen a vízhozamgörbe is
változik.

18. ábra Vízhozamgörbe (Pankotai-Rácz 1975)

4.8.3. 1.4.8.3 Vízfolyások tipizálásai
A számtalan különféle vízfolyás tipizálására és csoportokba sorolására számos rendszer létezik. Az alábbiakban
egy viszonylag egyszerűbb megoldást mutatunk be, amelyben a vízfolyások hosszúsága, a vízgyűjtőterület
nagysága és a vízhozam a legfontosabb szempontok (Dévai et al.):
Folyam: Vízgyűjtő területe hatalmas, meghaladja az 500 ezer km2-t, hossza több mint 2500 km, közepes vagy
kis esésű, vízhozama igen nagy, több mint 2500 m3/sec. Többnyire egy-egy vízrendszer utolsó tagjaként a
tengerbe (óceánba) ömlik.
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Folyó: Vízgyűjtő területe jelentős, 500 km feletti, hossza meghaladja az 50 km-t, közepes mederméretű, változó
esésű, átlagos vízhozama számottevő, több mint 5 m /sec. Folyamok vagy nagyobb folyók részvízgyűjtőit
alkotják, de torkolhatnak közvetlenül tengerbe (óceánba) vagy szárazföldi állóvízbe, tóba is.
Nagy folyó: 100-500 ezer km2 , 1000-2500 km, 400-2500 m3/sec
Közepes folyó: 10-100 ezer km2, 250-1000 km, 50-400 m3/sec
Kisfolyó: 500-10000 km2, 50-250 km, 5-50 m3/sec
Kisvízfolyás: Vízgyűjtő területe nem éri el az 500 km2-t, hosszúsága kevesebb mint 50 km, 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: Nyílt, lapályos területek, sekély, szétterült, csaknem pangóvizű, homokos, iszapos medrű, esetleg időszakos
vízfolyása.

4.9. 1.4.9 Állóvizek
A földfelszín lefolyástalan mélyedéseiben összegyülemlő vizek képezik az állóvizeket. Az állóvizek, tavak tana
a limnológia, amely egyebek mellett a tavak keletkezésével, fejlődésével, morfológiai és geometriai
jellemzőivel, a vízháztartási sajátosságaival, az állóvizek rendszerezésével foglalkozik.
Tómedencék különféle módokon, illetve hatásokra jöhetnek létre, amelyek négy csoportba sorolhatók:
• Endogén medencék: Belső erők (szerkezeti mozgások, vulkanikus tevékenység) hatására alakultak ki.
Endogén medencéknek tekinthetők a meleg forrástavak is.
• Exogén medencék: Külső erők által létrehozott, vagy begátolt medencék. Ilyenek lehetnek a deflációs,
fluviális, glaciális erózió, a karsztosodás, a hegyomlás, illetve földcsuszamlás. Külső hatásnak tekinthető a
meteorok becsapódása is.
• Biogén medencék: Sík, illetve gyengén hullámos felszínen a növényzet (elsősorban mohák és zúzmók)
képezhetnek gátat, s alakíthatnak ki lefolyástalan medencét. Állatok (hód, korall) is szerepet játszhatnak
tómedencék kialakulásában.
• Antropogén medencék: Duzzasztással (főmederben, mellékágakban, hullámtéren, domb- és hegyvidéken a
völgyekben), lemélyítéssel, illetve körülgátolással hozhatók létre mesterséges medencék.
A hazai állóvizek főbb típusai a következők: az un. nagytavak (Balaton, Fertő-tő, Velencei-tó), a természetes és
a folyószabályozások során keletkezett holtágak, a síkvidéki és dombvidéki halastavak, a kisebb részt
dombvidéki, nagyobb részt síkvidéki természetes tavak, a dombvidéki mesterséges tavak (víztározók).
Az állóvíz legfontosabb geometriai sajátosságai a hossza, szélessége (átlagos, legkisebb, legnagyobb), a
kerülete, a területe, a vízgyűjtő terület nagysága és aránya vízfelülethez, a vízmélység (átlagos és legnagyobb), a
víztérfogat, a vízfelület és a víztérfogat viszonya.
A tómeder rétegvonalakkal ábrázolható. Az egyes rétegek térfogata, a rétegvonalak területéből meghatározható.
Az egyes rétegek térfogatát a mederfenéktől fokozatosan összeadva az ún. víztérfogat grafikont kapjuk,
amelynek ordinátái a vízálláshoz tartozó vízmennyiséget adják. Tározók esetében a víztérfogat grafikont a
tározó jelleggörbéjének nevezzük.
Az állóvíz vízforgalmi jellemzői a bevételek (csapadék, hozzáfolyás) és kiadások (párolgás, elfolyás) sokévi
átlagos és aktuális értékei, a vízháztartási elemek arányai, az éves vízforgalom nagysága, az átlagos
vízkicserélődési idő, a vízkészlet és a vízszint ingadozása.
Az állóvíz vízháztartási egyenlege a következők szerint írható fel:
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C+H+B-P-L-E=ΔK
ahol: C, az állóvíz felületére hulló csapadék, H, a patakok, folyók vízszállítása az állóvízbe, B, az állóvízhez
történő felszín alatti hozzászivárgás, P, az állóvíz felületéről történő párolgás, L, az állóvízből induló
vízfolyásban távozó vízmennyiség, E, az állóvízből történő felszín alatti elszivárgás, ΔK, az állóvíz készletének
változása a vizsgált időszakban.
Az állóvizekre kialakulásuktól kezdődően egy folyamatos öregedési folyamat hat, amely végül a
megszűnésükhöz vezet. A vízfolyások ugyanis, 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 befelé haladva a tó egyre nagyobb részét veszi birtokba a vegetáció, amely folyamatot a fajokat és
társulásokat egymáshoz kapcsoló, egymásból következő fejlődési láncolat jellemez. A tavak, vagy a nagyobb
tavak egyes részei így alakulnak először fertővé, majd láppá, végül mocsárrá.
Állóvizek típusai a Dévai-féle víztér-tipológia szerint az alábbiak:
• Nagytavak Magyarországon nincsenek
• Mélytavak Magyarországon nincsenek
• Sekélytavak: Legalább 10 km2 vízfelületű, 12-15 m-nél nem mélyebb, vízforgalmuk általában stabil. Ilyen a
Balaton is.
• Kopolyák: Kicsi, rendszerint csak néhány hektár területű, de ehhez képest viszonylag mély, 3-10 méter
mélységű, hirtelen lejtésű, gyakran kútszerű vízmedencék. 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: Ide tartoznak a tömpölyök, pocsolyák, dagonyák, tocsogók, telmák.
A kisvizek 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.
• 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).
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4.10. 1.4.10 Felszín alatti vizek
A felszín alatti vizek többféle szempont szerint osztályozhatók, amelyek közül az alábbiakban egy
gyakorlatorientált osztályozási módszert mutatunk be:
• Partiszűrésű vizeknek nevezzük a vízfolyások medre alatti és melletti rétegekben található vizeket, amelyek
jórészt felszíni, kisebb részt talajvízből származnak.
• Talajvizek a felszínközeli felső vízadó réteg vizei, maximum 15-20 méter mélységig, lehetnek porózus és
hasadékos kőzetben egyaránt, jellemzően szabadtükrűek.
• Rétegvizek a vízzáró rétegek közötti porózus kőzetekben helyezkednek el, gyakran nyomás alatt.
• Hasadékos tárolókőzetek vize, amelyek közül jelentősége miatt kiemelkedik a karsztvíz.
A talajvíz az első nagy kiterjedésű, hidrogeológiai értelemben vízzáró réteg fölött elhelyezkedő 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, szintjének
változása viszonylag rövid időn belül követi az időjárási, vagy más befolyásoló körülmények hatását.
A talajvíz tükre felett a kapilláris erők által felemelt vizet tartalmazó kapilláris tartomány alakul ki. E felett a víz
hártyavíz vagy esetleg függő víz formájában van jelen (19. ábra #_Ref271001183).

19. ábra A talajvíz és a fölötte lévő kapilláris zóna elhelyezkedése (Pankotai-Rácz 1975)
Egy kisebb-nagyobb térséget tekintve a talajvíz felszíne általában nem vízszintes, hanem részben a
terepfelszíntől, részben pedig a beszivárgási és párolgási viszonyoktól függően domborzattal bír. A talajvíztükör
legmagasabb pontjait összekötő vonal a talajvízválasztó. A talajvíz felszínének domborzatát a talajvíz
rétegvonalaival, az ún. hidroizohipszákkal ábrázoljuk (20. ábra #_Ref271001202). Ezenkívül lehet a
talajvízszintet a terepfelszín alatti egyenlő mélységű pontokat összekötő ún. izobatokkal is ábrázolni, mivel a
gyakorlatban többnyire a talajvíz felszíntől mért elhelyezkedése, mélysége a legfontosabb jellemző.
A talajvízállás többé-kevésbé szabályos – periódikus – menete mindig kialakul, ha a talajvíz egyensúlyi szintjét
döntően a csapadék és a párolgás szabályozza, ha a talajvíz szintje nincs túl mélyen és ha jelentős oldalirányú
hozzáfolyás nincs. Mivel a párolgás a hőmérséklettel (is) szoros kapcsolatban van, a talajvíz periodikus
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szintváltozása a meteorológiai elemeknek (csapadék, hőmérséklet) az adott területen tapasztalható változásaiból
következik. Hazánkban a növényzet párologtatása is jelentős tényező, amelyet – a tenyészidő révén is – döntően
szintén a hőmérséklet szabályoz. Az előzőek miatt a talajvíz szintje napi és évi periódusidővel ingadozik.

20. ábra A talajvíz szintvonalai a hidroizohipszák (Pankotai-Rácz 1975)
A rétegvíz a felszínről a földbelső felé haladva az első nagykiterjedésű vízzáró réteg alatt elhelyezkedő porózus,
vagy hasadékos kőzetekben tárolt víz. Előfordul, hogy nincs regionális vízzáró, de a víztest olyan mélységben
van, ahonnan nincsen párolgás. Ezt is rétegvíznek nevezzük. A rétegvíz jellegzetessége, hogy a porózus kőzetek
összefüggő pórusrendszerét összefüggő víztömeg tölti ki. Általában alulról is vízzáró réteggel határolt,
rendszerint hidrosztatikus- és kőzetnyomás alatt áll.
A rétegvizek több szempont alapján osztályozhatók:
• Hőfok szerint lehetnek hideg és termális vizek (hévizek). A kettő közötti határ a felszínen 30°C körüli érték.
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 vízkészlet megújulása szerint megkülönböztetünk utánpótlódással rendelkező, kismértékű és korlátozott
utánpótlódással rendelkező rétegvizeket.
A hasadékos tárolókőzetek vizén értjük a szilárd kőzetek összetöredezése során kialakult kisebb-nagyobb
hasadékokban tárolt vizet. Ezen belül kiemelt jelentősége van a karsztosodásra hajlamos (elsősorban
karbonátos) kőzetek hézagaiban, járataiban és üregeiben tárolt vizeknek. A fenti meghatározás értelmében
megkülönböztetjük a nem karsztosodott kőzetek hasadékvizét és a karsztvizet.
A hasadékrendszer kialakulásának oka lehet a magmás kőzetek kihűlése, a kéregmozgások, a fizikai és biológiai
(ritkábban kémiai) mállás. A fenti okok miatt általában mikrorepedés-hálózat jön létre. Ennek hatása többnyire a
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kőzettest felső tíz-húsz méterére korlátozódik. A repedések egy része zárt, szélessége kicsiny víztároló
képességük csak a felszín közelében és a nagy szerkezeti vonalak kiüregesedett részeinél jelentős.
A karszt azokat a sajátos morfológiai jelenségeket jelenti, amelyek a tökéletesen oldódó kőzetek (mészkő,
dolomit, gipsz, kősó) sajátosságai. A karsztosodás jelensége kémiai és mechanikai hatásokra jön létre. A
karsztvíz a karsztosodó kőzetek hasadékaiban, üregrendszereiben található gravitációs víz.
Megkülönböztetünk nyílt és fedett karsztot. A nyílt karszt közvetlen a ráhulló csapadékból táplálkozik. A fedett
karszt esetében a karsztosodott kőzetet vízzáró réteg fedi, vize akár nagyobb távolságról is származhat.
Sekély karsztnak nevezzük, ahol a karsztvíz szint az erózióbázis felett van, kicsi a víztároló képessége és a
csapadék késleltetése is rövid, a források hozama erősen csapadékfüggő, a kőzetben a vízszintes járatok
uralkodnak, alakjuk, keresztmetszetük és helyzetük szeszélyes. A mélykarszt vízszintje az erózióbázis alatt van,
tároló képessége nagyobb, járatai uralkodóan függőlegesen alakulnak, a vízmozgás jelentéktelen, a tartózkodási
idő nagy, a csapadék hatása a vízszintre erősen késleltetett.
A tipikus karsztvíz kemény víz, uralkodóak benne a karbonátok. Jellegzetessége a vízkő-lerakódási hajlam
(cseppkőképződés).
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