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Bevezetés

A víz és a vízzel való gazdálkodás jelentősége ma már mindenki előtt nyilvánvaló, ezért
nem szorul különösebb magyarázatra és indoklásra az sem, hogy a vízzel kapcsolatos
ismeretek a szakmai képzés minden szintjén alapvetően fontosak. Kiemelkedően szükséges ez
azokon a szakterületeken, amelyeknek folyamatai és tevékenységének nagy része a természeti
környezetben zajlik, ezáltal közvetlen kapcsolatban vannak a víz különböző megjelenési
formáival és a vízkörforgás szakaszaival.
A mezőgazdaságilag művelt, valamint a természetes növénytakaróval fedett területeken a
víz jelenléte és mozgása sokszor döntő módon meghatározza az ott szükséges és lehetséges
emberi beavatkozásokat, azok mértékét. Minden cselekedetünknek hatása van a vizekre és a
vízforgalomra, tehát a természeti környezetet igénybe vevő, azzal harmóniában működni
kívánó

szakembereknek

tisztában

kell

lenniük

mindazokkal

a

hatásokkal

és

következményeikkel, amelyekkel befolyásolják a vizek járását, mennyiségét és minőségét.
Ez a könyv a vízzel és a vízgazdálkodással kapcsolatos legfontosabb ismereteket foglalja
össze az egyetemeken és a főiskolákon tanuló azon hallgatók számára, akik az agrárfelsőoktatásban kívánnak mérnöki, okleveles mérnöki diplomát szerezni, hogy azután a mezővagy erdőgazdaság valamely területén, a kertészetekben vagy a tájépítészetben hasznosítsák a
megszerzett tudást és a gyakorlatban alkalmazzák az elsajátított ismereteket. A tankönyv
szerzőit az a törekvés vezette, hogy egységes szemlélettel adjanak átfogó képet a
vízgazdálkodás minden fontos területéről és problémájáról, kitérve azokra a módszerekre is,
amelyekkel a szakemberek a mindennapos gyakorlatban találkozhatnak. Szolgálni kívánja ez
az egyetemi és főiskolai tankönyv a műszaki alapképzettségű vízimérnökök és az agrár
alapképzettségű szakemberek - a mezőgazdasági mérnökök, a kertészmérnökök, az
erdőmérnökök és a tájépítész mérnökök - között a jobb megértést és együttműködést, ami
nélkülözhetetlen a jövőbeli közös munkák, fejlesztések tervezésében és megvalósításában.
A könyv a vízgazdálkodás minden területének részletes ismeretanyagát nem ölelheti föl,
hiszen az nem fér bele sem az agrár-felsőoktatási intézményeinkben a rendelkezésre álló
időkeretbe, sem az ott oktatott tananyagba. Ezért inkább vezérfonalat kíván nyújtani a
hallgatóknak ahhoz, hogy az itt nem tárgyalt részletekkel, amelyeket az egyes szakterületek
többnyire bőséges irodalmában találhatnak meg, a jelen tankönyvből megismerteket
7

kiegészíthessék. Ezt szolgálja az egyes fejezetekhez megadott, viszonylag nagyszámú
szakirodalmi hivatkozás is.
A könyv szerzői és szerkesztője számítanak arra, hogy az anyagot, mint tankönyvet
használó tanárok és hallgatók egyaránt megtisztelik őket észrevételeikkel, kívánalmaikkal,
hogy azokat a későbbi kiadásokban érvényesítve még hasznosabb segédanyaggal járuljanak
hozzá minél eredményesebb felkészülésükhöz és későbbi gyakorlati munkájukhoz.
Budapest, 1997 júniusában

a Szerzők
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1. A hidrológia és a hidraulika alapjai
Hidrológiai alapismeretek
A hidrológia tárgya

A közelítően gömb alakú Földet felépítésének geofizikai és geokémiai tulajdonságai
alapján földrajzi övezetekre, szférákra vagy fizioszférákra osztják. A Föld legkülső, zárt
gömbhéjat alkotó földrajzi szférája az alapvetően különböző gázok elegyéből álló atmoszféra.
Az atmoszféra változó mennyiségű vízgőzt, valamint szilárd részeket is tartalmaz. A Föld
külső, mintegy 100 km-es szilárd kőzetöve a litoszféra, amely a földkéregből és a földköpeny
felső részéből áll. A Földön különböző formában megjelenő vizek összessége alkotja a földi
vízkészletet, a hidroszférát, amely a légköri vízburoktól eltérően nem alkot zárt gömbhéjat.
Az atmoszféra alsó, felülről az ózonréteggel határolt része, a hidroszféra és a litoszféra
felső része képezi az ún. földrajzi burkot. A földrajzi buroknak az a tartománya, amelyben a
földi életfolyamatok összpontosulnak, a bioszféra. Az embernek különleges helye van a
bioszférában, mert értelme és munkája révén lehetősége van a mesterséges környezet
megteremtésére és arra, hogy az élet számára egyébként nem kedvező tartományokba is
behatoljon. A földrajzi buroknak az ember tevékenysége által befolyásolt részét
antroposzférának vagy nooszférának nevezik.
Az atmoszféra, a litoszféra, a hidroszféra, a bioszféra és a nooszféra szoros és kölcsönös
egyensúlyi kapcsolatban vannak egymással. A hidroszférában megjelenő vizek, a vizek
keletkezése, időbeli alakulása, területi elhelyezkedése, a vizek tulajdonságai szoros
összefüggésben vannak a földrajzi burok tulajdonságaival. A hidrológia - a víz tudománya általánosságban fogalmazva a hidroszférát, részleteiben
─ a hidroszférában végbemenő folyamatok,
─ a hidroszférában különböző formában megjelenő vizek közötti kapcsolatok,
─ a hidroszférában és más szférában végbemenő folyamatok közötti kapcsolatok,
─ az emberi tevékenységek hidroszférára gyakorolt hatásainak törvényszerűségeit
vizsgálja.
9

A víz megjelenési formájától függően a hidrológián belül megkülönböztetik a tengerek
és óceánok vizével foglalkozó oceanológiát, a jég formában előforduló vizekkel foglalkozó
glaciológiát, a vízfolyásokat, illetve tavakat tanulmányozó potamológiát és limnológiát, a
felszín alatti vizekkel foglalkozó hidrogeológiát, a vizek minőségét vizsgáló hidrokémiát,
valamint a hidrobiológiát, ami a vizet, mint életteret tanulmányozza. A hidrológián belül a
vizsgálatokhoz szükséges számszerű mérési adatokat a hidrometria szolgáltatja, a különböző
formában megjelenő vizek földrajzi elhelyezkedésének, a konkrét vízobjektumoknak az
átfogó

leírása

a

hidrográfia

feladata.

A

vízzel

kapcsolatos

tevékenységek,

a

megvalósításukhoz szükséges műszaki létesítmények tervezésével, méretezésével kapcsolatos
feladatok a műszaki, vagy mérnöki, hidrológia körébe tartoznak.

A víz előfordulása a Földön, a Föld vízkészlete

A Föld teljes vízkészletét 2 milliárd km3-re becsülik, ami a Föld teljes tömegének
kereken 1%-a (Szesztay, 1963). Ennek a vízkészletnek jelentős hányada a szilárd kéregben
kémiailag, kisebb hányada az élő szervezetekben biológiailag kötött állapotban van. A
kémiailag és biológiailag kötött vizek nélkül 1,35-1,40 milliárd km3-re becsült vízkészlet
legnagyobb részét, több mint 97%-át az óceánok és tengerek teszik ki. Mintegy 2% jut a sarki
jégben és a gleccserekben lefagyott vizekre, s összesen kevesebb, mint 1% a szárazföld
egyéb, igen változatos formában megjelenő vizeire, valamint az atmoszférában légnedvesség
formájában megtalálható vizekre. A szárazföld vizeit felszíni és felszín alatti vizekre osztják,
ez utóbbin belül sok esetben kiemelten is megkülönböztetik a talajnedvességet. A Föld
vízkészletének vízfajták szerinti megoszlását Vernadszkij nyomán az 1. táblázat foglalja
össze (Bogoszlovszkij et al., 1984). A teljes vízkészletnek csupán 0,03%-a a ténylegesen
hasznosítható, hozzáférhető édesvízkészlet.
A természetes felszíni vizeket - megjelenési formájukat tekintve - folyó- és állóvizekre,
valamint szárazföldi jégre osztják. A folyóvizekhez a különböző nagyságú vízfolyások, az
állóvizekhez a tavak, a mocsarak, lápok sorolhatók. A szárazföldi jég átfogja az Antarktiszt
borító jégtakarót és a gleccsereket. A mesterséges vizek közé sorolják az emberek által
létesített víztározókat és a különböző célú csatornákat. A szárazföld mintegy 25%-a
10

lefolyástalan terület, ennek egy részén egyáltalán nincsenek vízfolyások, más részén vannak
ugyan folyók, de azok nem érik el az óceánt.
1. táblázat. A Föld vízkészletének megoszlása
Vízfajták
Vízmennyiség
ezer km3
%
Óceánok, tengerek
1 338 000
96,40
Sarki jég, gleccserek
26 364
1,90
Szárazföld vizei
- felszíni vizek
190
0,011
- felszín alatti vizek
23 400
1,69
- talajnedvesség
16
0,001
Légköri vizek
13
0,001

A felszín alatti vizek a szilárd földkéreg különböző méretű pórusaiban, hézagaiban,
repedéseiben jelen lévő vizek. A szilárd réteg legfelső, a talajt is magában foglaló rétegében a
szilárd fázist alkotó elemi szemcsék és aggregátumok közti pórusokat részben víz, részben
levegő foglalja el. Ennek a háromfázisú rétegnek (zónának) a vizeit, szűkebb értelemben
csupán a gravitációs erővel szemben visszatartott vizeit, nevezik talajnedvességnek. A
háromfázisú zóna alatt az éghajlattól és a térszín domborzati, talajtani és növényzeti
adottságaitól függően térségenként eltérő mélységben a szilárd kéreg pórusai telítettek. Ez a
felszín alatti vizek kétfázisú zónája.
A háromfázisú zónában a talaj pórusaiban lévő vizekre alapvetően háromféle erő hat: a
gravitációs, a kapilláris és a különböző szorpciós (adhéziós) erők. A háromféle erő eredő
hatásának függvényében a talajnedvességen belül a következő víztípusokat különböztetik
meg.
A talajszemcsékhez közvetlenül, s ezért nagy erővel tapadó vízburok a higroszkopikus víz.
A talajszemcséktől távolodva csökken a felületi megkötő erő, ezért a higroszkópikus vizet
övező hártyavíz, valamint a higroszkópikus vizek közötti teret kitöltő pórusszögletvizek
lazábban, kisebb erővel kötődnek a talaj szemcsékhez. A talajszemcsék közötti, a
talajszemcsékhez kötött vizek által leszűkített pórusterekben a pórusméret nagyságától
függően a kapilláris vagy a szabad gravitációs víz található. A kapilláris pórusokban a
kapilláris erők képesek a talajba szivárgó vizeket a gravitációs erő ellenében visszatartani
(függő kapilláris vizek) vagy a talajvízből felemelni. A talajvíz kapilláris megemelkedése
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következtében a talajvíz fölött kialakul a kapilláris víz övezete, amely esetenként összeérhet a
függő kapilláris vizekkel (Szalai, 1984).
A földkéreg kétfázisú zónájában általában - a szilárd kérget alkotó kőzet változó
tulajdonságaival összefüggően - mélység szerint a vízvezető és vízzáró rétegek váltakozása
figyelhető meg. A felszíntől számított első vízzáró réteg fölötti vízvezető rétegek pórustereit
teljes egészében kitöltő vizeket megállapodásszerűen talajvíznek, míg az első vízzáró réteg
alatti, a pórustereket ugyancsak teljes egészében kitöltő vizeket rétegvíznek nevezik. A
felszínközeli talajvizek és a mélyebben fekvő rétegvizek közötti átmenet esetenként nehezen
különíthető el (Juhász, 1987).
A talajvizek felszínén a légköri nyomás érvényesül. A rétegvizek, amennyiben teljes
egészében kitöltik a két vízzáró réteg közötti teret, gyakran a légkörit meghaladó nyomás alatt
állnak. Az ilyen, ún. feszített tükrű rétegbe mélyített furatokban a víz a vízvezető rétegeknél
magasabban, esetenként a felszín fölé emelkedve, jelenik meg (artézi vizek). A rétegvíz
hőmérséklete általában magasabb, mint a felszínhez közeli vizeké. Ha a hőmérséklete
meghaladja a 37 °C-ot, akkor hévízről van szó. Az olyan vizeket, amelyek sótartalma
meghaladja az 1 g/l-t, ásványvíznek nevezik.
A mészkő és dolomit kőzetek viszonylag nagyméretű hasadékaiban, repedéseiben,
járataiban található víz a karsztvíz.
A természetes körülmények között felszínre bukkanó felszín alatti vizek a források,
amelyek állandó vagy időszakos források lehetnek.

A víz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai. A vízminőség

A víz az egyik legjellegzetesebb és legérdekesebb anyag a Földön.
A víz fizikai tulajdonságai. A víz a természetben mind a légnemű, mind a cseppfolyós,
mind a szilárd halmazállapotban előforduló anyag. Fizikai jellemzőit - Petrasovits, 1988,
illetve 1981 nyomán - a 2. táblázat foglalja össze.
A víz sűrűsége - tengerszinten és 0 °C-on - a levegőének 775-szöröse, így felhajtóereje is
lényegesen nagyobb, mint a levegőé. Ez az alapvető jellemző rendkívül fontos mind az
élővilág (alak, felépítés, mozgásienergia-igény), mind a gazdaság szempontjából (vízszállítás,
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vízi közlekedés, vízmozgás stb.). Sűrűségének ingadozásait elsősorban a hőmérséklet és a
sótartalom változásai okozzák. Amíg azonban az anyagok sűrűsége a hőmérsékletük
növekedésével általában csökken, a víz 4 °C-on a legnagyobb sűrűségű, aminek döntő
jelentősége van az állóvizek rétegezettségében és életében. Halmazállapota 0 °C fok alatt már
szilárd. Hővezető képessége viszonylag rossz, ami ugyancsak létfontosságú a vízi élővilág
szempontjából. Éghajlati viszonyaink között a felszíni vizek (a kis mélységűek kivételévek)
általában nem fagynak be fenékig, a nálunk eddig észlelt legnagyobb jégvastagság 1 m körüli.
A víz belső súrlódása, vagyis a vízmolekulák elmozdulását gátló ellenállás elsősorban a
hőmérséklettől függ. A 25 °C-os víz súrlódása például csak fele a 0 °C fokosénak. A
hőmérséklettől függő súrlódásváltozásnak nagy szerepe van a lebegő anyagok leülepedésének
ütemében, valamint a vízi élőszervezetek alakjának és mozgásienergia-szükségletének
alakulásában.
A víz felületi feszültsége onnan ered, hogy a felszínen lévő vízmolekulákra a víztér felől
erősebben érvényesül a szomszédos molekulák vonzó hatása. A vízfelület fölötti térben
ugyanis lényegesen kisebb a molekulák száma.
Sajátos a víz viselkedése a Nap sugárzó energiájával kapcsolatban is. Lebegő, oldott, vagy
gáznemű idegenanyag-tartalmától, mozgásától, valamint hőmérsékletétől függően más és más
a fényvisszaverés, illetve a sugárzás elnyelésének mértéke. A fényvisszaverés adja a víz
színét, az elnyelt sugarak viszont hővé alakulnak.
A vízmolekulák halmazai lehetnek gőzök, cseppfolyós vizek és szilárdak. A vizet csupán
cseppfolyós állapotában nevezzük víznek, légnemű halmazállapotban - az egyéb anyagoktól
eltérően - nem gáznak, hanem gőznek vagy párának, szilárd halmazállapotban pedig jég, hó,
dér, zúzmara a neve. Az egyes halmazállapotok főként a vízmolekulák viselkedésében,
sűrűségében és mozgásában különböznek egymástól. Gőzként a molekulák mozgása gyors,
állandó és egymással vagy egyéb tárggyal való ütközésükig egyenes vonalú, cseppfolyós
vízként azonban sűrűségük lényegesen nagyobb, mozgásuk nem önálló és viszonylag lassú. A
cseppfolyós víz belsejében a molekulák a vonzáskörzetükre eső több molekulát körkörösen
vonzzák, és gömb alakban tartják össze. A felületen lévő molekulákra csak alulról hat az
alattuk lévő vízmolekula vonzása, tehát hatásgömbjüknek csak egy része van a folyadékban.
A szomszédos molekulák a felsőket a víz belseje felé igyekeznek húzni, aminek a
következménye a felületi feszültség, ami az egyik akadálya annak, hogy a harmatból, az
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esőből, vagy az öntözésből származó vízcseppek a leveleken megtapadva (intercepció) a
nyitott gázcserenyílásokon keresztül a levél sejt közötti járataiba jussanak.
2. táblázat. A víz legfontosabb sajátosságai (Petrasovits, 1988 nyomán)

1

2

3.

4.
5.
6.

Megnevezés
A sűrűséggel kapcsolatos adatok:
desztillált viz 0 °C-on
desztillált víz 18 °C-on
esővíz 0 °C-on
folyóvízátlag 0 °C-on
telített vízgőz
Hőtechnikai adatok:
olvadáspont
forráspont
olvadási hő
párolgási hő 100 °C-on
fajhő, víz 18 °C-on
fajhő, jég és hó esetében
kritikus nyomás
hőelnyelési tényező (a felületre eső hőmennyiség hányadosa)
térfogatkapacitás
víz
jég
új hó
régi hó
hővezető képesség
víz
jég
új hó
régi hó
Fényvisszaverés (albedó):
vízfelszín
friss hó
régi hó
olvadó hó
Rugalmassági modulusz:
105 Pa-nál
Dielektromos állandó:
a levegőhöz viszonyítva
Hangtani értékek:
hang terjedési sebessége vízben
hangelnyelési tényező
- zárt térben 512 rezgésszámnál
(általában egy nagyságrenddel kisebb, mint a többi anyagé)

Mennyiség
9,81 ∙ 103 kgm-3
9,79∙103 kgm-3
9,82 ∙ 103 kgm-3
9,89 ∙ 103 kg m-3
7,84 ∙ 103 kgm-3
0,0 °C (273 K)
100,0 °C (373 K)
339,9 J kg-1
2257,9 J kg-1
4189 Jkg-1 K-1
2135 Jkg-1 K-1
221,5-105 Pa
0,95
4,19 MJ m-3 K-1
l,88 MJ m-3 K-1
0,13 MJ m-3 K-1
0,92 MJ m-3 K-1
62,8 kW m-1 K-1
230,4 kW m-1 K-1
8,4 kW m-1 K-1
29,3 kW m-1 K-1
5-15%
80-90%
60-80%
30-60%
19,7 MN m-2
81,57
1440 ms-1

0,01
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A víz felületi feszültsége - a higanyt (Hg) kivéve - a folyadékok közül a legnagyobb
négyszer akkora például, mint az etiléteré. A feszültség folytán a vízcsepp gömb alakot vesz
fel, ily módon legkisebb ugyanis a felülete. A szabadon eső vízcsepp a Föld vonzereje és a
levegő ellenállása folytán deformálódik, gömb alakja csepp formájúvá módosul.
A víz (H2O) kémiai tulajdonságai. A víz hidrogénnek az oxigénnél alkotott vegyülete,
vagyis két hidrogén- és egy oxigénatomból álló molekulák halmaza. A víz sokarcúsága kémiai
sajátosságaiban is tükröződik, amelyek közül a legfontosabbak a következők:
─ a fotoszintézis alapvető nyersanyaga, hiszen a napenergia hatására felszabaduló Hatomok alapvető építőkövei a szénhidrátoknak, az O2 pedig a levegő oxigénkészlete
fenntartásának alapvetően fontos eleme;
─ az élettani folyamatok anyagainak legfontosabb oldószereként döntő tényező a
növényi tápanyagok közvetítésében, a H+ és az OH- ionok formájában;
─ a többi anyagtól eltérő hőtechnikai tulajdonságainál fogva jelentős szerepe van a
kémiai folyamatok energiaellátásában.
A hidrogénnek és az oxigénnek egyaránt különféle izotópjai vannak. Ennek megfelelően a
vízmolekulában a hidrogén hatféle (H2, HD, D2, HT, T2, DT), az oxigén pedig háromféle (l6O,
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O, l8O) izotópváltozatban vehet részt. Ilyenformán 18 féle vízmolekula fordul elő. Az ún.

nehézvíz a deutérium-oxid (D2O), tágabb értelemben azonban minden olyan vízváltozat
nehézvíznek minősül, amelyik a hidrogénnek és/vagy az oxigénnek valamelyik nehéz
izotópját tartalmazza. Élettani szempontból azért fontos tudni, hogy a vizek általában
tartalmaznak nehézvizet, mert annak növekvő aránya nemcsak a vízi életfeltételeket rontja,
hanem gátolja például a csírázás megindulását is.
A vízben oldott ásványi sók alig változtatják meg a felületi feszültséget, a vízfelszínen
tömörülő anyagok (pl. zsírsavak, lipidek) jelentősen csökkentik azt.
A vizek a kőzetekkel és a talajjal találkozva szervetlen és szerves anyagokat, gázokat
oldanak ki, szilárd anyagokat sodornak magukkal, radioaktív izotópokat és minden olyan
elemet vagy vegyületet tartalmazhatnak, amelyek a velük érintkező szilárd földkéregben és a
légtérben előfordulnak. A vízben előforduló anyagok a mindenkori vízminőség fontos
meghatározói. „Vegytiszta" víz - mint amilyen a laboratóriumokban előállított desztillált víz,
vagy az ioncserélt víz - a természetben nem fordul elő, a csapadékvíz is csak hasonlít hozzá,
mert a földre jutva a légtérben - sokszor jelentős mértékben - az is szennyeződik.
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A víz biológiai szerepe. A vizek egyrészt életteret jelentenek számos élőlénynek, a
mikroszervezetektől és a vízi növényektől a halakon át a vízhez kötött emlősökig, másrészt az
élőlények testének legnagyobb részét víz teszi ki, és az élő szervezetekben végbemenő
biokémiai folyamatok túlnyomó része is vízben megy végbe. Az élőlények testében,
szöveteiben, szervezetében a víztartalom csökkenése az öregedés kísérő jelensége, illetve
részben kiváltója. Az emberi test például az embrionális állapotban 80-90% körüli, idősebb
korban 55-65%-nyi vizet tartalmaz. Egyes vízi szervezetek testének víztartalma 95-98% is
lehet. A medúzák pl. 98-99% vizet is tartalmaznak. Az ember számára halálos az, ha elveszíti
szervezete víztartalmának 50%-át.
Az ember napi folyadékszükséglete - a fizikai erőkifejtéstől függően - 2,5-6,0 l. A
városlakó emberek személyenként átlagosan 250-300 1 vizet használnak el naponta. A
növényi szervezetek l-l kg szárazanyagának felépítéséhez 150-1000 1 víz szükséges.
A jó minőségű, természetes felszíni víz változatos életteret képez, gazdag élővilággal,
ökoszisztémákkal. Összetétele és annak változása követi a víz élőhelyi minőségében beálló
változásokat. A víz, mint élettér mind kiterjedésében, mind produktivitásában jelentősen
meghaladja a szárazulatokat. Két nagy csoportja az édesvizek, amelyek a szárazulatoknak
mintegy ötvened részét borítják, és a sós tengervizek, amelyek földfelszín egészének több
mint 70%-át alkotják.
Ökológiai szempontból a víz, mint élettér három részre oszlik: megkülönböztetjük a
partot, illetve a parti (litorális) övet, amelyben a magasabb rendű növényzet a víz mintegy 5
m mélységéig talál megfelelő életteret; a nyílt vizeket, amelyek élővilága a vízben lebegő
szervezetekből álló életközösség (plankton); továbbá a vízfeneket (benthal, profundal),
amelynek sajátos életközössége a benthal-fauna vagy benthos.
A vizekben lévő élő anyag túlnyomórészt növényi szervezet. A legtöbb szerves anyagot és
energiát az egysejtű algák termelik. Ez a hatalmas mennyiségű szerves anyag és energia
alapozza meg az élet további fejlődését.
A vizek élővilágának sugárzási energia-hasznosítása sokkal kedvezőbb, mint a szárazulatoké. Az algák a vízbe hatoló sugárzásnak mintegy 2-5%-át hasznosítják, míg a
szárazföldi növények csupán 0,5-1%-os energiahasznosításra képesek. Az oxigén jelentősen
nagyobb hányada származik a vízben is, a levegőben is a vízinövények fotoszintéziséből, mint
a szárazulatok vegetációjából. Mivel napfény hiányában a fotoszintetikus oxigéntermelés
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szünetel, a víz oxigénellátása, illetve oxigéntartalma is ennek megfelelően változik, nappal
nagyobb, éjszaka csökken.
A szervesanyag-forgalom szempontjából lényeges, hogy a fitoplankton az elképzelhetően
maximális termelésnek kb. a felét realizálja, szemben a búzával, amely jelenleg a teoretikusan
lehetséges maximumnak csupán a 20%-át hozza létre.
Egyes vízi szervezetek - populációik változásával - megbízható minőségi jellemzői és
indikátorai a vízminőség változásának és ellenőrzésének.
A vízminőség meghatározói közül biológiai szempontból a következők a legfontosabbak:
─ a víz hőmérséklete;
─ a vízben oldott sók mennyisége, minősége és aránya;
─ az oldott oxigén és a gázok mennyisége és aránya;
─ a vízben lebegő szerves és szervetlen anyagok mennyisége és minősége;
─ a vízben előforduló élő szervezetek mennyisége és minőségi összetétele;
─ a természetes, de különösen a mesterséges úton a vízbe került mérgező anyagok
mennyisége és minősége;
─ a víz radioaktivitása.
Mindezek kialakulását és hatását egyrészt a természeti tényezők befolyásolják, például a
kőzetek geokémiai összetétele, a légköri hő- és fényviszonyok, a sugárzásbehatolás, másrészt
az ember különböző jellegű és hatású tevékenysége, ami nemcsak a vizek fogyasztásával,
hanem a használt vizeknek a hidrológiai körfolyamatba való visszajuttatásával is egyre
többször és egyre kedvezőtlenebb hatást vált ki. A vízminőség tehát az élettelen környezet és
az élővilág közötti anyagcsere következtében alakul ki (Felföldy, 1987).
Az anyagok, dolgok, jelenségek minősége azok belső, lényegi meghatározottságát fejezi ki.
Pontosabban azt mondhatjuk, hogy a minőség a dolgok meghatározott tulajdonságainak az
együttese. Ha tovább boncolgatjuk a kérdést és még precízebben kívánjuk definiálni a
minőség fogalmát, akkor megállapíthatjuk, hogy a minőség meghatározott alkotóelemek
meghatározott

struktúrájának

(szerkezetének,

rendszerének)

dinamikus

egységeként

érvényesül. Tehát nemcsak önmagukban az alkotóelemek vagy az egyes - mégoly jellemző tulajdonságok fontosak a minőség szempontjából, hanem az a szerkezet is, amelyben
egymáshoz is, a külvilághoz is viszonyulnak, s amely bizonyos rendezettséget jelent.
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Egyazon dolog, anyag, jelenség minőségének megítélése eltérő lehet attól függően, hogy
milyen szempontból vizsgáljuk. A minőségi különbségek, illetve az azokat meghatározó
tulajdonságok nem egyenrangúak, a víz összetevőiből véve a példákat vannak
─ mélyebbek (pl. a BOI, KOI) és kevésbé mélyek (pl. a nitrittartalom);
─ általánosabbak (pl. a sótartalom) és kevésbé általánosak (pl. az ásványolaj-tartalom);
─ állandóbbak (pl. a keménység) és változékonyabbak (pl. a hőfok, a pH);
─ lényegesek (pl. az oldott oxigén és a toxikus anyagok) és kevésbé lényegesek (pl. a
káliumtartalom).
Ezek a különbségek is csak bizonyos meghatározott vonatkozásban értelmezhetők. A
természetben ugyanis nincsen abszolút értelemben véve „jó" vagy „rossz" vízminőség, mert
ami jó az egyik vízhasználónak, az esetleg rossz a másiknak vagy másoknak. Az ember is a
saját szemszögéből vizsgálva állapítja meg valamiről - nemcsak a vízről, de arról is -, hogy
kedvező-e vagy kedvezőtlen, és eszerint alakítja ki ítéletét. Ezt az önző szemléletmódot
enyhíti a ma már egyre szélesebb körben érvényesülő ökológiai megítélés, amely tekintettel
van az egész élővilágra, amelynek része maga az ember is. Ezt is figyelembe véve tehát a
definíciót úgy rögzíthetjük, hogy a víz minősége a víznek olyan belső, lényegi
meghatározottsága, amely a társadalom - és az élővilág - számára hasznos és káros
tulajdonságok összességében fejeződik ki.
Az elmondottakon alapul az adott vizek és a vízkészletek minőségének a meghatározása
és minőségi kategóriákba sorolása, valamint a vízminőség-védelem, amivel a vízkészletgazdálkodást tárgyaló fejezetben foglalkozunk részletesen.

A hidrológiai körfolyamat, a vízháztartási egyenlet
A hidrológiai körfolyamat

A Földünkön igen változatos formában megjelenő vizek látszólagos elkülönültségük
ellenére egymással szoros összefüggésben vannak. A víz -, amelyet eltérően szinte minden
más természeti erőforrástól, nagyfokú mozgékonyság is jellemez - különböző folyamatok
révén átléphet egyik megjelenési formájából valamely más megjelenési formájába. A víz
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halmazállapotának változásával együtt járó mozgássorozatot a víz körforgásának, hidrológiai
körfolyamatnak nevezik. A vízkörforgás lényegesebb vonásait, Szesztay (1963) nyomán - az 1.
ábra szemlélteti.
A felhőből kihulló csapadék egy része már útközben elpárolog és nem éri el a felszínt. A
felszínt elérő csapadék egy részét a növényzet felfogja (intercepció), majd az így felfogott
csapadék visszapárolog a légtérbe. Ugyancsak elpárologhat a felszínt elért, a terep
mélyedéseiben ideiglenesen tározódó csapadék is. Vízáteresztő talajokon - ha a talaj
víznyelése meghaladja a csapadék intenzitását, továbbá a talaj nem telített - megindul a
csapadék beszivárgása.

1. ábra. A hidrológiai körfolyamat

A talajba szivárgó csapadék egy része a talajszemcsékhez tapadva vagy a talajszemcsék
közti pórusokat kitöltve, a felszín közelében (a fedőrétegben) marad talajnedvesség
formájában, majd vagy közvetlenül a talajból (evaporáció), vagy a növények testén át
(transzspiráció) elpárolog és visszatér a légtérbe. Hosszan tartó esőzéseket vagy hóolvadást
követően a beszivárgó vizek nagyobb mélységekig, egészen a talajvizekig, leszivároghatnak.
A talajvízig leszivárgó víz egy része - többnyire a kapilláris emelkedés közvetítésével 19

visszapárolog a légtérbe, más része ismételten felszínre bukkanhat források formájában vagy
a vízfolyásokba, állóvizekbe kiszivárgó talajvíz részeként. A csapadéknak a föld felszínéig
eljutó, de a továbbiakban a felszín alá be nem szivárgó és el nem párolgó hányada a felszín
esését követve a terepen mozogva és összegyülekezve jut el a vízhálózatba, majd azok
közvetítésével a tengerekbe, óceánokba, esetenként a lefolyástalan tavakba, ahonnan egyetlen
úton, a párolgás révén távozhat a légtérbe.
A víz körforgása a legkülönbözőbb irányú és sebességű vízmozgások és folytonos
halmazállapot-változások bonyolult szövevénye, ami összeköti a Föld valamennyi szférájában
(atmoszféra, litoszféra, bioszféra, technoszféra) igen változatos formában megjelenő vizeket
és alkotja az egységes és zárt hidroszférát. A víz körforgása révén kapcsolatot teremt a Föld
valamennyi szférája között, ezáltal nemcsak elviselője, de alapvető közvetítője is az egyes
szférákban végbemenő változások hatásainak is. A víz maga is szállító közeg, mozgása révén
jelentős anyagtranszportot is megvalósít, ennél fogva a vízkörforgás szorosan kapcsolódik a
természetben lejátszódó és az emberi beavatkozások által gyakorta és jelentősen módosított
anyagkörforgáshoz is.
A víz állandó körforgásából adódik, hogy a víz megújuló erőforrás, ezért adott helyen és
adott formában megjelenő víz idővel teljes egészében kicserélődik. A kicserélődés, a teljes
megújulás sebessége vízfajtánként igen eltérő. A Föld egészét tekintve leggyorsabban a légtér
vizei cserélődnek ki, amihez elegendő 8 nap. A vízfolyások vizei 12 nap alatt újulnak meg, de
a tavak vízcseréje 17 évet is igénybe vesz. A talajnedvesség átlagosan mintegy 1 év alatt újul
meg, a felszín alatti vizek csupán 1400 év alatt. Még hosszabb ideig tart az óceánok és
tengerek vízének kicserélődése: 2500 évig (Bogoszlovszkij et al., 1984). Természetesen adott
vízfolyás vagy tó vízcseréjének sebessége a Földet átfogóan jellemző átlagoktól jelentősen
eltérhet. Hazai tavaink közül pl. a Balaton vizének a cseréjéhez átlagosan elegendő 2 év
(Szesztay, 1963).
A vízkörforgás örökös fenntartásában a nehézségi erő, a Napból érkező hőenergia,
valamint a felszín alatti vízmozgások alakításában fontos szerephez jutó kapilláris erő a
meghatározó. A nehézségi erő a csapadék, a felszíni és a felszín alatti vízmozgás és a
beszivárgás alakításában működik közre. A hőenergia alapvető tényező a párolgás
fenntartásában.
A víz mozgásformái és halmazállapot-változásai, illetve a mozgásokat fenntartó erők
kapcsolatából különösen lényeges a hőenergia és a párolgás kapcsolata. A felszín hőmérlege 20

leegyszerűsítve és sokévi átlagban - a párolgásra fordított hő és a légtér felé irányuló
konvektív hőszállítás között oszlik meg. Másfelől - ugyancsak egyszerűsített formában - a
felszín egy elhatárolt részére hulló csapadék az adott területről vagy párolgással, vagy lefolyás
útján távozik. A párolgás tehát mind a hőforgalom, mind a vízforgalom összetevője, s mint
ilyen egyetlen, azaz végső soron a párolgás révén a vízkörforgás és az energiakörforgás is
kapcsolódik egymáshoz (Nováky, 1990).
A Föld globális vízforgalmát sokévi átlagban, Budüko, 1984 nyomán a következők
jellemzik. Az óceánok és a tengerek felszínéről elpárolgó mintegy 505 ezer km3 víz
nagyobbik része, mintegy 91%-a visszahull az óceánokra és a tengerekre, s csupán 47 ezer
km3-t kitevő, alig 10%-nyi része jut el pára formájában a szárazföldek fölé. Ennek pótlására a
szárazföldek ugyanilyen nagyságú vízmennyiséget szállítanak az óceánokba és a tengerekbe.
A szárazföldek fölé érkező 47 ezer km3 vízmennyiség a szárazföldi csapadék sokévi átlagban
110 ezer km3-re becsült értékének kisebbik hányadát jelenti. A szárazföldre hulló csapadék
nagyobbik része, mintegy 57%-a a szárazföld felszínének párolgásából származik. A globális
vízforgalmat tekintve 9 ezer km3-re becsülhető a szárazföldek lefolyástalan - az óceánokkal és
a tengerekkel kapcsolatban nem lévő - területeinek vízforgalma.

A vízháztartási egyenlet

A vízkörforgás globális léptékben egységes, zárt rendszerén belül elkülöníthetők az
atmoszférához kapcsolódó légköri és a litoszférához kapcsolódó szárazföldi és óceáni
rendszerek. Az így elhatárolt rendszerek nyitottak, amelyek az elhatárolt rendszerekkel a
hidrológiai körfolyamat egyes elemei révén tartják a kapcsolatot (Nováky, 1990). A víz a
legváltozatosabb formában a szárazföldi rendszerben jelenik meg.
A szárazföldi rendszeren belül a teljes szárazföldi tér további lehatárolásával újabb rész- és
alrendszerek jelölhetők ki.
A mezőgazdaság, elsősorban a növénytermesztés számára különösen fontos a talaj felső,
alulról a talajvíz felszínével lezárt, a gyökérzónát, valamint a térszín fölé emelkedő
növényzetet is magában foglaló terének a lehatárolása, ugyanis ennek a térnek a vízforgalma
meghatározó a növények fejlődése, a talaj termékenysége szempontjából (Szalai, 1989). A 2.
ábra egy ilyen meggondolással lehatárolt talajhasábot mutat be. A szárazföld rendszerének
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egészéből kiragadott talajhasáb a környezetével a hidrológiai körfolyamat elemei révén tartja
a kapcsolatot a következők szerint:
─ a lehatárolt tér (a talajhasáb) és a légköri rendszer kapcsolatát a légköri rendszerből a
talajra és a növényzetre jutó csapadék (P), illetve annak talajba szivárgása (I), a
növény felületéről (Ei) és a talajfelszínről (E) történő közvetlen párolgás, illetve a
növény párologtatása (ET),
─ a lehatárolt tér és a talajvizet tartalmazó kétfázisú zóna kapcsolatát a talajvíz kapilláris
megemelkedése (Tk), illetve a talajvízbe való leszivárgás (It),
─ a lehatárolt tér és a talajhasáb függőleges oldalaival elhatárolt felszín alatti tér
kapcsolatát a háromfázisú zónában végbemenő hozzá- és elszivárgás (Qsz, h és Qsz, e)
teremti meg.
Nyilvánvaló, hogy egy adott időszak alatt a lehatárolt térbe (a talajhasábba) érkező csapadék,
illetve a beszivárgás, az oldalirányú hozzászivárgás, valamint a talajvíz kapilláris emelkedése
a lehatárolt térben az időszak elején lévő nedvességtartalmat növeli, míg a párolgás, az
elszivárgás és a leszivárgás csökkenti. A lehatárolt tér nedvességtartalmának tényleges
változását az adott időszak alatt érkező és távozó vízmennyiség különbözete adja meg. Ha ez
utóbbi pozitív, a lehatárolt térben korábban meglévő nedvességtartalom növekszik, ellenkező
esetben csökken.
Általánosságban kimondhatjuk, hogy a tér valamilyen, céljainknak megfelelő módon
elhatárolt részébe adott időtartam alatt valamennyi belépő és onnan távozó vízmennyiség
különbözete az adott téregységben tározódó vízmennyiség adott időtartam alatti
megváltozásával egyenlő. Ezt fejezi ki a vízháztartási mérleg egyenlete, amelyet általánosan a
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formában írhatunk fel, ahol ƩQb,iΔt jelöli a téregységbe Δt idő alatt belépő, ƩQk,jΔt az onnan
távozó vízmennyiséget, ƩΔVk a téregységben tározott vízmennyiségnek a Δt idő alatti
megváltozását. Az (1) egyenlet átrendezésével kapott vízháztartási egyenletben
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valamely téregységre egységnyi idő alatt belépő és távozó, valamint a téregységben tározott
vízmennyiség megváltozásának egységnyi időre vetített - vízhozam mértékegységben
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kifejezett - értéke szerepel. A különböző be- és kilépő, valamint tározódó vízmennyiségek
jelentik a vízháztartás mérlegének, a vízmérlegnek az elemeit. A vízháztartási mérleg a fizika
egyik legáltalánosabb törvényének, az anyagmegmaradás törvényének hidrológiai vetülete.

2. ábra. A talaj nedvességtartalmának tényezői.
Cs és Ö a talaj felszínére jutó csapadék vagy öntözővíz, F és f felszíni folyás (oda-, illetve elfolyás), i a talajba
szivárgó víz talajvízbe jutó hányada, I a talajba szivárgó víz, N a talajban tározott nedvességkészlet, V a
növények számára hozzáférhető nedvességkészlet, T a növény által elpárologtatott víz, E a felszínről elpárolgó
víz, L közvetlenül a növényről elpárolgó víz, S és s oldalirányú nedvességmozgás a talajban (oda-, illetve
elszivárgás), D talajvízszint-emelkedés, K a talajvízből származó, felfelé irányuló kapilláris vízmozgás, d
talajvízszint-süllyedés

A térnek azt az elhatárolt részét, amelynek a vízháztartását és vízháztartási mérlegegyenletét vizsgálják, hidrológiai egységnek nevezik (Szalai, 1984). A hidrológiai
egységet a vizsgálat célja határozza meg. Mezőgazdasági vízgazdálkodással összefüggő
vizsgálatokban hidrológiai egység lehet pl. a talajvíz fölötti teljes vagy a gyökérzónával
kijelölt háromfázisú zónának oldal irányban is valamilyen módon lehatárolt része vagy a
táblaszintű felszíni vízgyűjtő. Általános vizsgálatokban a hidrológiai egység leggyakrabban a
különböző, a táblaszinttől egész a kontinentális méretekig terjedő felszíni vízgyűjtő, a felszín
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alattival kiegészített felszíni vízgyűjtő, a vízfolyás valamely elhatárolt szakasza, egy tó vagy
egy tározó lehet.
Azt az időszakot, amelyre a vízháztartást és annak mérlegegyenletét vizsgálják,
tárgyidőszaknak nevezik. A vízháztartás tárgyidőszaka lehet konkrét időszak (pl. adott év
adott hónapja) és lehet ún. eszmei időszak (pl. az átalagos augusztusi hónap).
A vízháztartási mérleg valamennyi eleme (csapadék, párolgás, beszivárgás, hozzá- és
elszivárgás, hozzá- vagy elfolyás, leszivárgás, kapilláris emelkedés stb.) és ezzel együtt az (1)
vagy (2) egyenlettel leírt vízháztartási mérleg összetétele (a vízháztartási szerkezet) időben
változó. A vízháztartási elemek egyenkénti és a mérlegegyenletnek megfelelően együtt járó
folyamatos és folytonos változásával a vízháztartás, mint folyamat - a vízháztartási folyamat jellemezhető. A vízháztartási folyamatokat - elsősorban a csapadék és a párolgás
közvetítésével - a légköri folyamatok irányítják (Nováky, 1990).
A vízháztartási folyamatban valamely hidrológiai egységben kialakulhatnak olyan
szélsőséges vízháztartási állapotok, amelyek valamilyen szempontból kedvezőtlenek.
Nagyobb mennyiségű és/vagy heves intenzitású csapadék és az azt követő intenzív
beszivárgás a talaj nedvességtartalmát pl. oly mértékben megnövelheti, hogy az káros lehet a
növények fejlődése szempontjából. Hosszan tartó csapadékhiány, különösen magas
hőmérséklettel való együtt járás esetén, a párolgás erőteljes növekedéséhez és ezzel együtt a
talaj nedvességtartalmának olyan mértékű csökkenéséhez vezethet, ami ugyancsak
kedvezőtlen a növény fejlődése szempontjából. A mezőgazdaság számára különösen az ilyen
szélsőséges vízháztartási állapotok ismerete szükséges. Hasonlóan szélsőséges vízháztartási
állapotok alakulhatnak ki a vízfolyásokban vagy tavakban is. A vízgyűjtő és a vízfolyás
szélsőségesen magas vízbevétele (intenzív esőzések, hóolvadás) árvizet okozhat, a hosszan
tartó csapadékhiány pedig a vízfolyásokban vagy tavakban a vízszint tartós csökkenéséhez
vezet.
A vízháztartási folyamatokat meghatározott mértékben és keretek között az emberi
tevékenység szabályozni képes. A vízháztartás szabályozásának az a célja, hogy az adott
hidrológiai egységben mindenkor vagy meghatározott kockázatot vállalva, csupán
meghatározott gyakorisággal, valamilyen szempontból kedvező legyen a vízháztartási állapot.
A vízháztartás valamilyen társadalmi-gazdasági igénynek megfelelő szabályozása a
vízgazdálkodás lényege (Szesztay, 1980). A mezőgazdasági vízgazdálkodás lényege a
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mezőgazdasági termelés, elsősorban a növénytermesztés számára kedvező vízháztartási
állapotok fenntartása (OVH, 1984).

A hidrológiai körfolyamat elemei
A csapadék

A csapadék a levegőben mindig jelenlévő légnemű vízpárának (vízgőznek) csepp, folyós
vagy szilárd halmazállapotban való kicsapódása. A kicsapódás akkor következik be, ha a
levegő hőmérséklete az adott páratartalomhoz tartozó telítettségi hőmérséklet az ún.
harmatpont alá száll. A telítettségi páratartalom - amelyet a vízgőz parciális nyomásával, a
páranyomással fejezhetünk ki - a hőmérséklet függvénye (3. ábra).

3. ábra. A telítettségi gőznyomás hőmérséklet-függvénye

A kicsapódás végbemehet közvetlenül a földfelszínen, annak tereptárgyain vagy talajmenti
növényzet felületén a hőmérséklettől függően harmat, dér vagy zúzmara formájában. Az
összefoglalóan mikrocsapadéknak nevezett csapadékfajta - éghajlati adottságaink mellett - az
átlagos évi csapadéknak mindössze 5%-a (Péczely,1981). A csapadék nagyobb részét a
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makrocsapadék teszi ki. Ennek a csapadékfajtának képződésekor a légkör magasabb
rétegeiben kicsapódó víz hull a felszínre, amiért ezt a csapadékfajtát hulló csapadéknak is
nevezik. A hulló csapadék a hőmérsékleti függően alapvetően folyékony (eső) vagy szilárd
(hó) csapadék.
A felszínre hulló csapadék mérésére a Hellmann-rendszerű csapadékmérő szolgál. A
csapadékmérő lényeges része a 200 cm2 felületű felfogó edény. A csapadék a felfogó edény
alatt elhelyezett és a párolgástól védett gyűjtőedényben gyűlik össze. A gyűjtőedényből a
csapadékot - hócsapadék esetén annak megolvasztását követően - egy üveghengerbe öntik át,
amelynek a falán lévő beosztás segítségével a csapadékmennyiség milliméterben közvetlenül
leolvasható. A lehullott csapadékmennyiséget naponta, reggel 7 órakor mérik, és az így észlelt
csapadék a mérést megelőző nap napi csapadéka. A csapadékíró műszerek (az ombrográfok)
segítségével lehetőség van a csapadék napi menetének, ún. csapadékírószalagokon való
rögzítésére is (Kontár et al., 1983).
A csapadék-megfigyelések tanúsága szerint a csapadék nem folytonos, hanem hosszabbrövidebb ideig tartó csapadékos és csapadékmentes időszakok váltakozása. A csapadékos
időszak alatt lehulló csapadékmennyiség többnyire több, önálló csapadékesemény
összegeként alakul ki. Ezeknek a többé-kevésbé önálló csapadékeseményeknek az
elkülönítése sok esetben nem vagy csak közelítően történhet meg.
A csapadék jellemzői
A csapadékok legfontosabb jellemzői a csapadék időtartama (T), a csapadék mennyisége
(h) és intenzitása (i), valamint a csapadék területi kiterjedése.
A csapadék időtartamát általában napokban vagy órákban adják meg, rövidebb idejű
csapadékok esetében percekben.
A csapadék mennyiségét, annak a képzeletbeli vízrétegnek a vastagságával fejezik ki.
amely akkor alakulna ki, ha a lehulló csapadék minden veszteség (párolgás, beszivárgás,
elfolyás) nélkül a lehullás helyén megmaradna. Ennek a képzeletbeli vízrétegnek a
vastagságát csapadékmagasságnak is nevezik, amelyet milliméterben fejeznek ki. Hosszabb
időegység alatt lehullott csapadék mennyiségét csapadékösszegnek (havi, évi csapadékösszeg)
is nevezik (Kontur et al., 1993). A csapadékmérő edények lényegében a csapadékmérő által
kijelölt 200 cm2 felületre hulló csapadék magasságát mérik, mérési eredményeik csak
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megfelelő óvatossággal terjeszthetők ki nagyobb térségekre. Nagyobb térségekre hulló
csapadék mennyisége több, a térségen belül megfelelően elrendezett csapadékmérőn csapadékmérő állomáson - mért csapadékmennyiség átlagolásával számítható ki.
A lehulló csapadékmennyiség időbeli növekedését valamely t0 kezdeti időponttól számítva
egy h =f (t) monoton, de nem egyenletes növekményű függvény írja le (4. ábra). A függvényt
esőkarakterisztikának nevezik és a csapadékíró közvetlenül ezt a függvényt rögzíti. A
függvényt matematikai kifejezéssel általában nem lehet megadni (Péczely, 1981).
A csapadék intenzitása valamely időtartam alatt lehullott csapadékmennyiségének és az
időegységnek a hányadosa, azaz az időegység alatt lehulló csapadékmennyiség:
i  h /T

(3)

A csapadékintenzitás fizikai mértékegységei: mm/min, mm/h vagy mm/d (Kontur et al.,
1993). A (3) képlet a csapadék T időtartam alatti átlagos intenzitását fejezi ki.
A valóságban a csapadék intenzitása adott csapadékeseményen belül is időben változik. A
pillanatnyi intenzitást az
i  dh / dt

(4)

képlet fejezi ki, ahol dh a csapadékmagasság növekménye a végtelen kicsiny dt idő alatt. A
pillanatnyi

intenzitás

időbeli

változását

leíró

függvény

az

esőkarakterisztika

differenciahányadosa.

4.ábra. A csapadékintenzitás értelmezése
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A csapadékok felsorolt tulajdonságai alapján a csapadékok között megkülönböztetik a
záporos

csapadékokat.

Az

ilyen

csapadékokat

a

rövid

idő

alatt

lehulló

nagy

csapadékmennyiség, a jelentékeny és többnyire időben gyorsan változó intenzitás jellemzi.
Területi kiterjedésük általában nem nagy és a legnagyobb intenzitású záporgócoktól távolodva
az intenzitásuk terület szerint is gyorsan csökken (Nováky, 1984). A záporos csapadék
cseppfolyós halmazállapotú változata a záporeső, amelynek intenzitása meghaladja a 0,5
mm/min értéket, szilárd halmazállapotú változata a hózápor. A záporesőben nagyobb,
általában 1,5-3 mm közötti átmérőjű esőcseppek fordulnak elő (Péczely, 1981).
A rövid ideig tartó nagycsapadékok különösen fontosak a vízháztartás szélsőséges
állapotainak alakításában.
A csapadékmaximum-függvény
A csapadékok időtartama és mennyisége egymással összefügg. A különböző időtartamú és
az adott időtartamhoz tartozó legnagyobb csapadékok magassága (hmax) és időtartama (T)
közötti
h max  aT

n

(5)

alakban felírt összefüggés a csapadékmaximum-függvény, amely első megfogalmazója után
Montanari-féle

csapadékmaximum-függvényként

is

ismert.

A

képletben

a

csapadékmennyiséget milliméterben, az időtartamot órában fejezik ki, az a és az n adott
földrajzi

helyre jellemző állandók. A hatványkitevős

(5) függvény logaritmikus

transzformációval
log hmax  log a  n log T

(6)

alakban linearizálható. A lineáris összefüggés hmax és T összetartozó értékeinek ismeretében
könnyen elállítható. A csapadékmaximum-függvényből kiindulva a csapadék intenzitása az
i  aT

n 1

(7)

formában fejezhető ki.
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Hazai viszonyokra a Montanari-féle csapadékmaximum-függvény
P  110 T

0 ,3

(8)

alakú (Péczely, 1981). A (8) összefüggésnek megfelelően T=3 óra esetén P= 153 mm, azaz az
ilyen időtartamú csapadék maximálisan 153 mm lehet.
Az eredetileg a maximális - adott időtartamhoz tartozóan előfordult legnagyobb csapadékokra felírt összefüggést kiterjesztették a különböző valószínűsséggel előforduló
évenkénti nagycsapadékokra is (Kontúr et al., 1993). A valószínűséget is figyelembe vevő
összefüggés általános alakja

h max,

p

 a pT

n

(9)

ahol ap a p valószínűségtől függő paraméter. A p annak a valószínűségét fejezi ki, hogy
hosszabb időszakot tekintve egy adott T időtartamú legnagyobb évi csapadék meghaladja a
hmax,

p

értéket és 1-p a valószínűsége annak, hogy ezt az értéket nem haladja meg. Úgy is

fogalmazhatnánk, hogy az n évből álló időszak évenkénti legnagyobb T időtartamú
csapadékainak sorozatában p valószínűséggel fordul elő hmax, p-nél nagyobb és 1-p
valószínűséggel kisebb érték. Ha pl. a p = 0,05 (vagy 5%) valószínűségű 1 órás csapadék
értéke 60 mm, úgy ez azt jelenti, hogy az évek 5%-ában fordul elő ezt meghaladó 1 órás
csapadék, 95%-ában viszont ennél kisebb. Az előfordulási valószínűség és az évenkénti
gyakoriság (m) között az
m l/ p

(10)

összefüggés van. Az m évenkénti gyakoriság azt fejezi ki, hogy hosszabb időszakot tekintve
átlagosan hány évenként fordul elő az adott hmax,

p

értéket legalább elérő évi legnagyobb

csapadék. Ha – az előbbi példánál maradva - p = 0,05 valószínűséggel előforduló csapadék
60mm, az ilyen vagy ezt meghaladó évi legnagyobb csapadékmennyiség átlagosan m = 1/0,05
=20 évenkénti gyakorisággal fordul elő.
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A hócsapadék
A negatív hőmérsékletű időszakban a csapadék szilárd halmazállapotú hó alakjában hull le.
A lehullott csapadék a hótakaróban tárózódik és csupán a hóolvadások idején vált ki
beszivárgást vagy/és lefolyást. A hótakaróban tározódó vízmennyiség a hótakaró
vastagságától (H, cm) és a hósűrűségtől (ρ, g/cm3) függ. A hótakaróban tározódó
milliméterben kifejezett vízmennyiség a hóvíztartalom vagy hóvízegyenérték.
A hótakaró vastagságának mérésére centiméteres beosztású mérőléc szolgál. A hótakarót
az észlelő által a mérőhely tágabb környezetére jellemzőnek ítélt pontokban mérik, majd a
több

pontban

mért

hótakaró

vastagság

átlagolása

adja

a

mérőhely

jellemző

hótakaróvastagságát. A hósűrűséget mérleges mintavevővel mérik. A mintavevőhöz tartozó
tolósúlyos kézimérleg beosztása olyan, hogy az a hóminta 1 cm2-re jutó tiszta tömegét
mutatja,

amit

elosztva

a

mintavevő

henger

falán

centiméterben

leolvashat

hótakaróvastagsággal, közvetlenül megkapható a hósűrűség értéke (Szesztay, 1963).
A hótakaró a hókristályok egymáshoz kapcsolódó szilárd vázából és a hókristályok közötti
pórustérből áll. A frissen hullott hó kristályai meglehetősen lazán kapcsolódnak egymáshoz,
ezért a friss hótakaróban viszonylag nagy a pórustérfogat, elérheti a térfogat 90, ritkább
esetben akár 95%-át. A frissen hullott hó sűrűsége általában 0,1-0,15 g/cm3, azaz 1 cm
hótakaró hóvízegyenértéke mindössze 1-1,5 mm. Idővel a hótakaró saját tömegénél fogva
tömörödik, ezért a sűrűsége megnövekszik. A hósűrűség növekedését, egyúttal szerkezetének
jelentős változását eredményezik az időközi, rövid ideig tartó olvadások, majd az azokat
követő átfagyások. A rövid ideig tartó olvadások következtében az átmenetileg cseppfolyássá
váló hó (a hólé) a hótakaró pórustereibe szivárog, ahol az újbóli fagyok idején jégkristályok
formájában fagy le, amelyeknek a sűrűsége alig kevesebb, mint a víz sűrűsége (1g/cm 3). E
folyamatok eredményeképpen csökken a hótakaró szabad pórustere, növekszik a hó sűrűsége.
A tömörödés és az átfagyás következtében a hósűrűség elérheti a 0,35-0,4g/cm3-t, többszöri
olvadás majd azt követő átfagyás esetén akár a 0,6-0,7 g/cm3-t is. Az 1 cm vastag, közepesen
tömör hó hóvízegyenértéke jellemzően 1,5-2, az erősen tömör hóé 3,5-4 mm.
A hóolvadás intenzitása elsősorban a 0 °C fölötti hőmérséklet alakulásától - nagyságától és
időtartamától - függ. A Ʃ(Tpoz) pozitív hőösszeg nagysága és a hóvíz egyenértékben kifejezett
hólé nagysága között szoros és többnyire lineáris kapcsolat van. A hótakaró vízleadása amikor a megolvadt hólé ténylegesen elhagyja a hótakarót - függ a hósűrűségtől is.
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Hóolvadáskor a hólé előbb kitölti a hóban még meglévő szabad pórusteret, s csak azok
telítődése után adja le a vizet, azaz indul meg a beszivárgás vagy a lefolyás. Alacsonyabb
sűrűségű hó lassabban, magasabb sűrűségű hó gyorsabban telítődik, ezért ez utóbbi esetben a
hótakaró vízleadása is hamarabb megindul. Hazai vizsgálatok (Salamin, 1966) rámutattak
arra, hogy a hósűrűségnek van egy alsó határértéke, amely alatt az olvadó hólé teljes
egészében a hótakaróban marad, s amelynek nagysága 0,22-0,25 g/cm3, és van egy felső
határértéke - ez 0,35-0,40 g/cm3, amikor feltétlenül megindul a hólé elszivárgása.

A párolgás
A párolgás fizikai folyamat, amikor a víztér cseppfolyós halmazállapotú részecskéi
kilépnek a folyadéktérből és gáznemű állapotban belépnek a folyadékteret környező légtérbe.
A párolgás a vízteret és a légteret elhatároló felületen - a vízfelszínen - keresztül megy végbe.
A víz molekuláris szerkezetű, molekulái állandó és rendszertelen mozgásban vannak. A
mozgási sebesség a víz hőmérsékletétől függ, amelynek növekedésével a molekulák mozgási
energiája is megnövekszik. Ezzel együtt mind több molekula képes leküzdeni a molekuláris
vonzerőt, illetve a folyadék fölötti gőz nyomását és vízgőz (pára) formájában átlépni a
légtérbe (Szesztay, 1963). A folyadéktérből kilépő vízgőz egy idő után telíti a vízfelszín
fölötti, kezdetben csupán vékony réteget. A telített légrétegből a vízgőz a fölötte levő
rétegekbe légmozgás hiányában a molekuláris, légmozgások esetén a turbulens diffúzió révén
távozik, s ezáltal lehetővé teszi további vízmolekulák kilépését a víztérből. A turbulens
diffúzió sebessége függ a felszín közeli légmozgás sebességétől, amelynek növekedésével
növekszik a párolgás intenzitása. A párolgást fenntartó erő tehát a telítettségi hiányból fakadó
szívóerő. amelynek nagysága - vízoszlopban kifejezve - néhány ezer métert is elérhet
(Koopmans és van der Molen, 1991).
A légtér — a párafelvevő alrendszer - által maximálisan felvehető páramennyiség a
potenciális párolgás. Ennek nagysága függ a légtér állapotától, elsősorban a hőmérsékletétől,
a telítettségi hiánytól és a szélsebességtől. A telítettségi hiány az adott hőmérséklethez tartozó
telítettségi gőznyomás és az adott hőmérsékletnél ténylegesen észlelt gőznyomás különbözete.
Mivel a potenciális párolgást meghatározó meteorológiai tényezők időben változóak, maga a
potenciális párolgás is időben változó.
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A tényleges párolgás nagysága - amely soha sem nagyobb, mint a potenciális párolgás függ a páraleadó alrendszerben rendelkezésre álló vízmennyiségtől, valamint a páraleadó
alrendszer párolgással szemben kifejtett ellenállásának nagyságától. Ha a páraleadó alrendszer
vízkészlete a légtér által felvehető páramennyiséget tekintve korlátlan, továbbá a párolgást
fenntartó erők a légtér párahiányának mértékéig maradéktalanul képesek legyőzni a
párolgással szemben a páraleadó rendszerben fellépő ellenállást, a tényleges párolgás azonos
a potenciális párolgással, ellenkező esetben kisebb annál. A természetben a tényleges párolgás
többnyire csak a szabad vízfelületeken egyezik meg a potenciális párolgással, talajokon csak
abban a viszonylag ritka esetben, ha az a felszínig telített.
A természetben lejátszódó párolgási folyamatokban a páraleadó alrendszer szerint
megkülönböztetik a szabad vízfelület párolgását, a talajok párolgását (evaporáció), a
növényzettel fedett felületek párolgását (evapotranszspiráció), továbbá a növényeken felfogott
csapadék párolgását (intercepció). Az evapotranszspiráció a növényzet párologtatásából
(transzspiráció) és a növények között fedetlen talaj felületek párolgásából (evaporáció)
tevődik össze. A természetes vízgyűjtők felszíne a szabad vízfelületekkel, a fedetlen
talajokkal és a különféle növényekkel fedett felületek összessége. Az ilyen inhomogén
felületű vízgyűjtő felszínéről elpárolgó vízmennyiség a hidrológiai párolgás (V. Nagy, 1979).
A vízfelületek párolgása
A vízfelületek párolgása esetén a tényleges párolgás megegyezik a potenciálissal. A
vízfelületek párolgását párolgásmérő kádakkal mérik. Ezek lényegében kör alakú víztartályok,
amelyeket vagy a talajfelszínen vagy meghatározott mélységben a talajban helyeznek el.
Hazánkban három kádtípus terjedt el: az 1,14 m2 felületű, 25,4 m2 mély, felszínre helyezett
„A" típusú kád, a 0,3 m2 felületű, 70 cm mély, talajba süllyesztett, GG1-3000 típusú kád, és a
3 m2 felületű, 50 cm mély, talajba süllyesztett ,,U" típusú kád. A párolgásmérő kádak
vízszintjét naponta kétszer, reggel és este 7 órakor megmérik, csapadékmentes időben a két
méréskori vízszint különbözete adja az elpárolgott vízmennyiséget milliméterben. Csapadékos
időben a csapadék nagyságát is figyelembe kell venni. Télen a párolgásmérő kád nem üzemel,
mivel a kádban a víz megfagy(na). A vízszint változásán kívül mérik a kád vízhőmérsékletét,
a kád környezetében a legfontosabb meteorológiai elemeket (csapadék, léghőmérséklet, szél,
légnedvesség, napfénytartam; Szesztay, 1963).
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A kádakban mért párolgásértékek jelentősen különböznek a nagyobb vízfelületi tavak
párolgásának értékeitől, mivel a kisméretű kádak hőforgalma a környezetével - a légtérrel
vagy a talajjal - jelentősen eltér a nagyobb méretű, a víztömegéhez képest a környezetével
viszonylag kisebb felületen érintkező természetes tavak hőforgalmától. Ezért a kádpárolgási
adatok csupán megfelelő, az évszakok szerint is változó átszámítási tényezők ismeretében
használhatók a tavak párolgásának számításán (V. Nagy, 1979). Ilyen átszámítási tényezőket
célirányos vizsgálattal lehet előállítani, ahogy az elsősorban egyes nagyobb tavaink, a
Balaton, a Velencei-tó esetében történt.
Közvetlen és megbízható mérések hiányában a vízfelületi párolgást általában
számításokkal határozzák meg. A számítások többnyire tapasztalati összefüggésekor
alapulnak, amelyeket a viszonylag kevés számú, de megbízható mérések alapján állítottak fel
a mért párolgási értékek és a meteorológiai elemek között. A tapasztali összefüggések közül
leginkább a
E  a [ e 0 ( t )  e ](1  bv )

(11)

szerkezetű képlet vált be és terjedt el (Szesztay, 1963). A Meyer-képletnek is nevezett
összefüggésben E a vizsgált időegység alatt (többnyire hónapban) elpárolgott vízmennyiség
milliméterben, e0(t) a vízfelszín t átlagos hőmérsékletéhez tartozó telítettségi páranyomás
milliméterben, e a vízfelszín fölötti légréteg átlagos páranyomása milliméterben, v a vízfelszín
fölött kialakuló átlagos szélsebesség m/s-ban, végül a és b tapasztalati állandók, amelyek
függnek attól is, hogy az előzőekben felsorolt meteorológiai elemeket milyen magasságban
észlelik. Az a és a b tapasztalati állandók hazai értékei: a = 11, b = 20.
Rendszeres meteorológiai észlelések hiányában számításkor a vízfelszín fölötti légrétegre
vonatkozó meteorológiai elemeket a vízfelület közelében elhelyezkedő parti meteorológiai
állomások észleléseivel helyettesítik. A vízhőmérséklet észlelése hiányában a telítettségi
páranyomást a léghőmérséklet alapján számítják, esetenként megfelelő átszámításokkal térnek
át a léghőmérsékletről a vízhőmérsékletre (Szesztay, 1963).
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A talajok párolgása
A talajok párolgása a talajban kötött és szabad formában meglévő vizek párolgása, ami
ezeknek a vizeknek a levegővel való érintkezési felületén keresztül megy végbe. Párolgáskor
nem csupán a vízrészecskék közötti molekuláris vonzerőt kell legyőzni, hanem a
vízrészecskék és a talajszemcsék közti felületi (szorpciós, adhéziós) erőket is, azaz a talaj
párolgása esetén nagyobb ellenállás alakul ki a párolgást fenntartó erővel szemben. A talaj
pórustereiben a légmozgás és ezáltal a turbulens diffúzió sebessége jelentősen csökken.
Mindezek következményeként a talajok párolgása kevésbé intenzív, mint a szabad
vízfelületeké. A talajok nedvességtartalmának csökkenésével mindinkább a talajszemcsékhez
erősebben kötődő nedvesség kerül túlsúlyba és ezért növekszik a talaj párolgással szembeni
ellenállása. A talajok kiszáradásával a talaj párolgás intenzitása csökken. A talajokból
elpárolgó vizet esetenként a talajvíz kapilláris megemelkedése részben pótolni képes.
A talajok párolgása jelentősen függ a talaj típusától, víz- és hőháztartási viszonyaitól, a
talaj, elsősorban a talaj felső rétegének szerkezetétől, valamint a talajművelés jellegétől kötött
talajokon,

amelyekben

a

talajnedvesség

jelentős

része

nagy

erővel

kötődik

a

talajszemcsékhez, a párolgás intenzitása és ezáltal a talaj kiszáradása lassúbb és kevésbé
egyenletes, mint a lazább homoktalajokon (Szalai, 1984). A talajművelés közben a felszín
közelében kialakuló poros réteg szigetelőként hat és gátolja a talaj kiszáradását. Üreges,
repedezett talajokon a jobb levegőcsere miatt a párolgás intenzitása nagyobb (Szalai, 1989).
A növény és növényállomány párolgása
A növényi egyedek párologtatása a transzspiráció. A transzspiráció folyamán a növényi
sejtek nedvszívó ereje és a gyökérnyomás által a talajból felvett víz a gyökéren, majd a száron
- az azokban található vízszállító edénynyalábokon - keresztül a levélfelületig, a levélfelületen
elhelyezkedő gázcserenyílásokig, a sztómákig áramlik. Nyitott sztómák esetén kialakul a
vízfelület és a légtér találkozása, s az azokat elválasztó határfelületen a párolgás többékevésbé a fizikai párolgásnak megfelelően megy végbe. A növény a gázcserenyílás nagyságát
szabályozni képes, ezért a transzspiráció nem csupán fizikai, de fiziológiai folyamat is. Ezért
is beszélhetünk a növény aktívabb részvételére utaló párologtatásról, szemben a vízfelület
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vagy a csupasz talaj párolgásával. A növényállomány tényleges transzspirációja kisebb, mint
az egyes növények (individuumok) párologtatása (Petrasovits, 1989).
A sztómák zárását és nyitását a növényi sejtek turgornyomása szabályozza. Amikor a
sztómákig kevés víz jut el, csökken a turgornyomás és a sztómák záródnak. A sztómák
záródása a nappali órákban a fotoszintézis intenzitásának csökkenéséhez vezet (Fehér et al.,
1986). A fotoszintézis intenzitásának hosszan tartó csökkenése lassítja a növény fejlődését, a
termés csökkenését okozza.
A víz potenciálja a levélfelület edénynyalábjaiban nagyobb, mint a légtérben, ezért a
vízmozgás a nyitott szómákon át a növénytől a légtér felé irányul. A víz a levélzetet és a
légteret elválasztó felületen diffúziós páraáramlás formájában mozog. A páraáramlással
szemben a növényzet ellenállást fejt ki, amivel csökkenteni igyekszik az igényeit meghaladó
párolgás nagyságát. A párologtatás csökkentésére irányuló ellenállás több részből áll.
Legfontosabb a sztóma légrések ellenállása, a sztomatikus ellenállás (Petrasovits, 1988). A
növények párolgással szemben kifejtett ellenállása növényi jellemző, ami függ a levegő CO2koncentrációjától is.
A levélfelület fölött a légtér alsó határrétegében a víz turbulens diffúzió formájában
párolog. A határrétegben fellép az aerodinamikai ellenállás, ami az áramló levegő
sebességének, a növényzetnek, a növényzettől függő érdességnek a függvénye. Az
aerodinamikai ellenállás növényenként változó: fáké kisebb, az alacsonyabb növényzeté
nagyobb. Alacsonyabb növésű növények az aerodinamikai ellenállásának és növényi
ellenállásának szerepe a párologtatás alakításában közel azonos, fák esetében a növényi
ellenállás szerepe a meghatározó (Koopmans és van der Molen, 1991).
A növénnyel fedett talajokon az evaporáció és a transzspiráció közötti megoszlás a talaj
nedvességtartalmának a függvénye. Telített talajokon a párolgás a csupasz és a fedett
talajrészekről közel azonos intenzitással megy végbe. A talajnedvesség csökkenésével a
csupasz talaj párolgása erősebben csökken, mint a növényfelület párologtatása, mivel ez
utóbbi nedvszívó erejénél fogva képes a talajszemcséken megkötött vizek részbeni felvételére
(Szalai, 1989).
Az evapotranszspiráció mérésére a liziméterek szolgálnak. A liziméterek a növényállományban elhelyezett tenyészedények, amelyek a hozzáfolyást kizárják, az elfolyás és
a nedvességkészlet változásának a mérését pedig lehetővé teszik. A liziméter felületére hulló
csapadék (P) egy része, átfolyva a talajtömbön, kiszivárog a liziméterből (R), más része
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elpárolog (ET), a különbözet a talajtömb nedvességkészletét növeli vagy fogyasztja. A
liziméter vízforgalmából az
ET  P  R  dV

(12)

képlet szerint számítható az evapotranszspiráció. A talajtömbön átfolyó/átszivárgó vizet a
liziméter alján elhelyezett edényben vagy kivezetés után egy, a liziméter közelében felszín alá
helyezett edényben gyűjtik össze, majd mérik. A talajtömb nedvességkészletének változását
többnyire mérlegeléssel állapítják meg.
Az evapotranszspiráció számítására számos képletet dolgoztak lei. Ezek fejlettebb
változatai minden esetben figyelembe veszik a meteorológiai jellemzők mellett a talaj
nedvességállapotát, és a növény faját, fajtáját, fejlettségét, korát. Ez utóbbiakat egy növényi
tényezőben fejezik ki, amely maga is időben változó. A növényi tényező és annak időbeli
alakulása egyes vizsgálatok szerint jó kapcsolatba hozható a levélfelület-indexszel
(Petrasovits, 1988). A levélfelület jelenti ugyanis a növény legfontosabb, esetenként
kizárólagosan párologtató felületét.
A levélfelület-index (LAI) az 1 m2 talaj felületre (tenyészterületre) jutó egyszeres,
ugyancsak négyzetméterben kifejezett levélfelület. A levélfelület, illetve a levélfelület-index egyebek mellett - függ a növényfajtól és -fajtától, valamint a fejlődési szakasztól. Értéke az
egyes növényekre általában 0,5 és 12 m2/m2 között változik.
Az evapotranszspiráció számítására szolgáló számos képlet közül a párolgás és a
párologtatás tényleges folyamatát talán leginkább közelítő
LE  [ sR  pc p ( e s  e a ) / ra ] s   (1  rc / ra )

1

(13)

Penman-Monteith-képletet (Petrasovits, 1988) mutatjuk be.
A képletben:
R = a sugárzási egyenleg;
es és ea = a telítettségi és a tényleges páranyomás, mm;
rc és ra = a növényi és az aerodinamikai ellenállás;
ρ, cp és γ = a levegő sűrűsége, a levegő fajlagos hője és a pszichrometrikus állandó;
s = a telítési vízgőznyomás változása a hőmérséklettel összefüggésben.
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Intercepció
A lehulló csapadék egy részét a növénytakaró felfogja. Ez az intercepció, amelyen belül
megkülönböztetnek potenciális és ún. gyakorlati intercepciót (Petrasovits, 1989). A
potenciális intercepció az a csapadékmennyiség, amelyet a növényzet szélmentes időben
maximálisan képes visszatartani és átmenetileg tározni. A visszatartott esőcsapadék vékony
rétegben, mintegy filmszerűen tapad a levélfelületre. A növényzet csapadék visszatartó és
tározóképessége növényi adottság, növényenként és a növény fejlődési szakaszát követően
változó.
Az intercepció szoros összefüggést mutat a levélfelület nagyságával. Ez utóbbi a
levélfelület-indexszel jellemezhető. A levélfelület-index változásának megfelelően a
potenciális intercepció mintegy 0,3 és 9 mm között változik. Legkisebb a potenciális
tározóképessége a lágyszárú növényeknél, majd ezt követik a bokros és cserjés növények, a
lombhullató fák, végül a legnagyobb a tűlevelű fáké (Satterlund és Adams, 1993). Szántóföldi
növényeink közül a sűrű vetésű, nagy levélfelületű növények intercepciója számottevő. A fák
levélzete által visszatartott csapadék nagysága jól követi az évszakok változását. Lombhullató
fák intercepciója télen minimálisra csökken, ezzel szemben a tűlevelű fák télen is jelentős
hócsapadékot képesek visszatartani.
A növényekkel felfogott csapadék egy része a légmozgások következtében vagy a
növények szárán vagy a fák törzsén lecsurogva eljut a talaj felületig, ezért a tényleges
gyakorlati intercepció kisebb, mint a potenciális intercepció.
A csapadékeseményenként is változó intercepció nagysága függ a csapadék tulajdonságaitól is (a csapadék nagysága, intenzitása, a lehulló cseppek nagysága és energiája). A
kisebb intenzitású és kisebb méretű csapadékot a levél inkább képes visszatartani, mint az
intenzív, többnyire nagyobb méretű cseppekből állót, amely nagyobb energiája miatt
könnyebben átjut a levélfelületen. A gyakorlati intercepció függ a szél nagyságától,
sebességétől is, valamint a levélfelület hőmérsékletétől. A levélfelületi hőmérséklet
függvényében ugyanis erősen változhat a csapadék és a levélfelület közötti tapadást
nagymértékben befolyásoló viszkozitás mértéke.
Az igen összetett és ma még nem minden részletében ismert intercepcióra csak közelítő
adatok állnak rendelkezésünkre. A nagy felületű növények egy-egy cső alkalmával 2-3 mm
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csapadékot is képesek visszatartani, erdők esetében az intercepció elérheti az évi csapadék 2535%-át is.
A növények által felfogott és a szélhatások ellenében visszamaradó csapadék visszapárolog
a légtérbe. Az így visszapárolgott csapadék a levegő páraigényét részben kielégíti, és ezért
csökkenti a növények által - a növények testén keresztül - való transzspirációt. Az intercepció
a növény vízigénye tekintetében csak részben jelent veszteséget (Petrasovits, 1989).

A beszivárgás
Beszivárgásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor a felszínt elérő csapadék egésze vagy
egy része a felszín alá jut, a felszín alatti pórusokat részben vagy egészben telítve a talaj
háromfázisú zónájában visszamarad. Megfelelő körülmények között beszivárgó csapadék a
talaj háromfázisú zónájából tovább mozogva eljut a kétfázisú zónáig, pontosabban az azt
határoló talajvízszintig. A víznek ezt a mozgását - megkülönböztetésül a beszivárgástól szivárgásnak vagy leszivárgásnak nevezzük.
Maga a beszivárgás alapvetően három szakaszra osztható (Juhász, 1987). Az első többnyire
csak igen rövid ideig tartó szakaszban a lehullott csapadék a felszín egyenetlenségeiben, a
terep mikromélyedéseiben összegyűlve és visszamaradva mintegy vízréteget alkot a felszínen.
A második szakaszban indul meg a tényleges beszivárgás a gravitációs és a kapilláris erők
hatására. A gravitációs erő hatására a víz a nagyobb méretű pórusokon keresztül jut a felszín
alá. A nagyobb méretű pórusokban, ahol a gravitáció érvényesül, a víz mindig lefelé mozog.
A kisebb méretű pórusok - a gravitáció ellenében érvényesülő szorpciós és kapilláris erők
hatására - a gravitációsan lefelé mozgó víz egy részét felveszik, mintegy elszívják, egyúttal a
gravitáció ellenében a talajszemcséhez kötődve vissza is tartják. A szorpciós és kapilláris erők
minden irányban hatnak. Az elszívás mindaddig tart, amíg ezek a pórusok teljesen telítődnek.
A felszín felől végbemenő beszivárgásnak megfelelően a kisméretű, kapilláris pórusok
telítődése előbb a felszínhez közeli rétegben megy végbe. A kapilláris pórus telítődése azt is
jelenti, hogy az így telített rétegekben vízmozgás továbbiakban kizárólag a gravitációs
pórusokban lehetséges. A gravitációs pórusokon át lejjebb mozgó vízből a már kapillárisán
telített réteg alatti rétegek is telítődnek, azaz a kapilláris telített zóna fokozatosan lejjebb
csúszik (Szalai, 1984).
38

A kapilláris pórusok telítődése következtében az így telített rétegekben a szorpciós és
kapilláris erők hatása a vízfelvétel szempontjából megszűnik, és a víz mozgásának
fenntartásában csak a gravitáció érvényesül. A kapilláris átnedvesedés következtében mind
nagyobb rétegben szűnik meg a szorpciós és kapilláris erők hatása és mindinkább, kellően
hosszan tartó folyamat esetén szinte kizárólagosan, a gravitáció határozza meg a beszivárgás
sebességét. A szorpciós és kapilláris erők szerepe a beszivárgás kezdetén a legnagyobb.
Amikor a beszivárgást kizárólag a gravitáció tartja fenn, sebességét a gravitációs pórusok
áteresztőképessége szabja meg. A beszivárgásnak ebben a szakaszában a beszivárgás
intenzitása állandósul. A gravitációs pórusok áteresztőképességét a talajok szivárgási
tényezőjével jellemzik. Ennek értéke talajtípusonként jelentősen változik (3. táblázat).
3. táblázat. A talajok szivárgási tényezője

Talaj

Szivárgási
tényező cm/s

Talaj

Szivárgási
tényező cm/s

Talaj

Szivárgási
tényező cm/s

10-7

iszap

10-3-10-2

homok

10-3-10-2

Homokos agyag

10-7-10-5

tőzeg

10-4-10-3

durva homok

10-2-10-1

Agyagos homok

10-5-10-3

finom homok

10-4-10-3

kavics homok

10-1-3.10-1

Agyag

A kapilláris pórusok viszonylag gyors és mind nagyobb mélységben való telítődése és
ezzel együtt a beszivárgással szembeni ellenállás gyors növekedése következtében a
beszivárgás intenzitása időben csökken. Különösen gyors a csökkenés száraz talajokon a
beszivárgás kezdeti szakaszában.
A beszivárgás intenzitásának időbeli alakulását az ún. beszivárgási görbék írják le (5.
ábra) és mm/min vagy mm/h mértékegységben fejezik ki.
A beszivárgási görbe terepi méréssel határozható meg. Méréskor egy megfelelően
körülhatárolt, néhány négyzetméteres felületre esőztető berendezéssel folyamatosan
egyenletes intenzitású esőt szórnak. Az öntözött felületről a természetes terepesést követően
lefolyó vizet a legmélyebb kifolyási szelvényben vezetik ki, folyamatosan mérve a távozó
vizet. Az esőztetéssel adott időpontig kiadagolt és a távozó vízmennyiség különbözete az
adott időpontig a talajba szivárgó vízmennyiséggel egyenlő. A felszínen távozó víz
folyamatos mérésével előállítható a beszivárgó vízmennyiség időbeli alakulásának görbéje,
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amelynek idő szerinti differenciagörbéje a beszivárgás intenzitásának időbeli változását
megadó beszivárgási görbe (Kontúr et al., 1993). A beszivárgási görbe talajtípusonként eltérő.
A beszivárgási görbék matematikai leírására számos képletet állítottak fel. Az egyik
legelterjedtebben használt Horton-képlet
f  f min  ( f min  f max ) e

 kt

(14)

alakú, ahol f a mindenkori pillanatnyi beszivárgási intenzitás, fmax a száraz talajra jellemző
kezdeti (maximális) beszivárgási intenzitás, fmin az átázott felületű talaj beszivárgása, k a
talajtípustól függő paraméter, t az idő, e a természetes logaritmus alapja. A kezdeti
beszivárgás a talaj víznyelőképességétől, az átázott felületű talaj beszivárgása a talaj
hidraulikus

vezetőképességétől

(áteresztőképességétől) függ. A talajoknak ezek a

tulajdonságai talajtípusonként erősen változnak és teszik igen változatossá a beszivárgás
folyamatát eltérő talajú területeken, vízgyűjtőkben.

5. ábra. A beszivárgási görbe

A beszivárgás pillanatnyi intenzitása függ a talaj mindenkori nedvességtartalmától továbbá
a csapadék pillanatnyi intenzitásától is. Ha a csapadék pillanatnyi intenzitása meghaladja a
talaj beszivárgási intenzitását, a csapadék csak részben szivárog a talajba, részben ideiglenes
felszíni vízborítást okoz vagy megindul a felszíni lefolyás.
A csapadék megszűntével a beszivárgás is megszűnik. A kapilláris pórusokban a víz
talajnedvességként visszamarad. A gravitációs pórusokból a víz kiszivárog és a helyét levegő
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foglalja el. Adott esetben a leszivárgó víz eljut a talajvízig és azt táplálja. A talajvízig lejutott
víz mögött kiürülő gravitációs pórustereket levegő tölti ki, ezért a talajvíz maga is közvetlenül
érintkezik a levegővel, azaz a talajvíz színén légköri nyomás uralkodik. Az ilyen vízfelszínt
freatikus vízfelszínnek is nevezik (Szalai, 1984).
A csapadék, illetve a beszivárgás megszűntével elkezdődik a talajban visszatartott
nedvesség párolgása. A párolgás a talaj felső, felszínhez közeli rétegében indul meg,
miközben az alatta levő rétegekben tovább folytatódhat a korábbi beszivárgásból nedvesedett
zóna lefelé mozgása. Újabb csapadék újabb beszivárgást és átnedvesedési folyamatot indíthat
el. Mivel a csapadékok egymást véletlenül követik, ez a talajnedvesség igen változatos,
mérésekkel alig követhető eloszlását eredményezheti talajszelvényekben.

A lefolyás (az összegyülekezés)
A lefolyás képzése és az összegyülekezés
A felszínre jutó csapadék - elsősorban a talaj nedvességtartalmának és a csapadék
intenzitásának függvényében - elkezd beszivárogni a talajba. A talaj fokozatos telítődésével a
beszivárgás intenzitása csökken, a lehulló csapadék egy részét a talaj nem képes befogadni. A
felszínen visszamaradó csapadék mindinkább kitölti a kisebb- nagyobb felszíni mélyedéseket,
amelyek környezetében a vízborítások egyre nagyobb foltokban jelennek meg.
A csapadék felszín közeli visszatartásában és tározásában erdős területeken - a terep
mikromélyedései mellett, sőt azok tározó hatását meghaladóan - szerepe van a felszíni
avartakarónak. Az avartakaró, valamint a talaj felső, gyökérzettel átszőtt és fellazított rétege a
szivacshoz hasonlóan magába gyűjti és visszatartja a csapadékot, majd a telítődést követően,
fokozatosan és egyenletesen adja le a vizet (Satterlund és Adams, 1991). Tél végét követően
hasonló, bár az olvadással időben gyorsan csökkenő, majd megszűnő vízvisszatartó szerepe
van a hótakarónak is.
A felszíni csapadék tározódása a lefolyás megindulását kisebb-nagyobb mértékben
késlelteti. A késleltetés mértéke függ a terepadottságoktól, a lejtéstől, a felszín érdességétől,
erdőkben az avartakaró vastagságától. Vastag avartakaró vízleadása, adott csapadékot
követően, akár napokig, sőt hetekig is eltarthat. Az ideiglenesen tározódó víz egy része
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elpárolog, tovább csökkentve a csapadék lefolyást adó hányadát. A felszínt elérő csapadéknak
a beszivárgással és a lefolyás megindulása előtt bekövetkező párolgással csökkentett hányada
a lefolyásképző csapadék.
Amikor a felszín mikromélyedései megtelnek, megindul a csapadék terep esését (a lejtőt)
követő, lepelszerű mozgása. Már a terepi mozgásnak ebben a kezdeti szakaszában
megkezdődik a lefolyó víz előbb kisebb mértékű, majd egyre fokozódó mértékű
koncentrálódása részben a terep egyenetlenségeiből adódóan meglévő vízvájatokban, részben
a mozgó és koncentrálódó víz energiája által alakított vájatokban. A víz terepi, lejtő oldali
mozgása mindaddig tart, amíg az valamilyen kifejezett, állandó vízmosásba vagy
vízfolyásmederbe nem kerül. A továbbiakban a víz a mederben mozog (V. Nagy, 1979). A
mederben mozgó vizet meder(beli) lefolyásnak nevezhetjük.
A felszín alá beszivárgó csapadék a kapilláris pórusteret telítve növeli a talajnedvesség
tartalmát. A beszivárgó csapadék más része a gravitációs pórusokban mozogva leszivárog a
talajvízig és a talajvízbe érve követi annak terep alatti mozgását. A talajvízig felszín alatt
eljutó csapadék képezi a felszín alatti lefolyást. Adott esetben, különösen a nagyobb
pórusokkal a felszín közelében átszőtt talajok felső rétegében is megindulhat a beszivárgó, de
a talajvízig el nem jutó csapadék lejtő irányú mozgása. Ezt a lefolyást - megkülönböztetésül
mind a felszíni, mind a talajvízhez kapcsolódó felszín alatti lefolyástól - hipodermikus
lefolyásnak vagy interflow-nak is nevezik.
A felszín alatti lefolyás meghatározott körülmények között ismét felszínre bukkanhat
esetenként még a terep nagyobb mélyedéseiben, de többnyire a terepbe kellő mélységig
bevágódó vízfolyásmedrekben.
Azt a folyamatot, amelynek során egy adott térségben lehulló csapadék egy része a terep
felszínén és a felszín alatt mozogva eljut a vízfolyásmederbe és abban koncentrálódva mozog
tovább, a (mederbeli) lefolyás összegyülekezésének nevezik. A lefolyás összegyülekezése egy
vízgyűjtőbeli - terepi - és egy mederbeli összetevőre bontható, az előbbin belül
megkülönböztethető a felszíni és felszín alatti összegyülekezés. A csapadék lefolyást adó
hányadának a vízfolyás adott pontjáig való eljutásához szükséges időtartam a lefolyási idő.
A viszonylag intenzíven végbemenő felszíni összegyülekezés a vízfolyásban a
csapadékokat követően a vízfolyásban kisebb-nagyobb árhullámot vált ki. A felszíni
összegyülekezés és az abból eredő árhullám levonulása a kiváltó csapadék megszűntét
követően viszonylag rövid idő múlva befejeződik. Ezzel szemben a felszín alatti
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összegyülekezés lassúbb folyamat, amely a kiváltó csapadék megszűntét követően még
hosszú ideig eltart. Ennek az az oka, hogy a talajban a víz mozgása lassúbb, mint a nyílt
terepen. A felszín alatt összegyülekező víz egy része elpárologhat vagy a talajból elpárolgó
víz helyére lépve kötött formában a talajban visszamaradhat, ezzel is csökkentve medret elérő
lefolyást.
A csapadéknak felszín alá szivárgó hányada az esőt követve csak jelentős késedelemmel,
másfelől a felszíninél időben egyenletesebben jut el a mederig. A felszín alatti összegyülekező
csapadékhányad biztosítja a mederbeli lefolyást az árhullámok közti kisvízi időszakokban.
Adott csapadéknak csupán meghatározott hányada képez lefolyást. A lefolyás és az adott
lefolyást kiváltó csapadék viszonyszáma a lefolyási tényező. A lefolyási tényező
csapadékonként változik és nagymértékben a talaj mindenkori nedvességállapotától függ. A
lefolyás számításakor figyelembe vett időszak növekedésével egyre nagyobb szerepet kapnak
a térszín lényegében állandó domborzati, talaj- és növény adottságai.
A terepi összegyülekezés folyamata alapvetően különbözik a dombvidéki és a sík vidéki
területeken. Dombvidéki területeken a vízfolyásmedrek a terepről lefolyó vizeket az érkezés
ütemében képesek továbbszállítani. Ezzel szemben síkvidéki területeken a természetes vagy
mesterséges medrek, kis esésük vagy egyéb okok (pl. viszonylag kis vízbefogadó képesség)
miatt, a mederig eljutó vizeket a terepi összegyülekezésnél lassúbb ütemben képesek
továbbszállítani és ezáltal lassítják magát a terepi összegyülekezést is. Ennek következménye,
hogy a terepen összegyülekező víz egy része a vízgyűjtőben megreked, elönti előbb a terep
mélyebben fekvő, majd mind magasabb részeit, belvízi elöntéseket okoz. A síkvidéki
összegyülekezés tehát (alulról) befolyásolt összegyülekezés, szemben a dombvidéki területek
szabad, alulról nem befolyásolt összegyülekezésével.
A vízfolyásmedrek által összegyűjtött, csapadék eredetű vizek további koncentrálódása
megy végbe az egyes vízfolyások összefolyásával. Az egymásba hierarchikusan csatlakozó
vízfolyások együttese alakítja adott térség vízfolyáshálózatát. A vízfolyáshálózat legalsó egyes kategorizálás (Nováky, 1983) szerint I-rendű - elemei azok a vízfolyások, amelyeknek
nincsenek mellékvízfolyásai. Két I-rendű vízfolyás összefolyását követő vízfolyásszakasz IIrendű, két II-rendű vízfolyás összefolyása III-rendű - és így tovább - vízfolyást vagy
vízfolyásszakaszt alkot. Egy másik, a vízfolyások elsősorban hajózásra való alkalmasságát
figyelembe vevő osztályozás a vízfolyásokat folyamokra, folyókra és kisvízfolyásokra osztja.
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A vízfolyáshálózatot az állandó vízszállítású vagy csak időszakosan kiszáradó vízfolyások
alkotják. A mederhálózat magában foglalja azokat a többé-kevésbé állandó medreket is,
amelyek csupán esetenként, nagyobb csapadékokat követően szállítanak vizet. A
mederhálózat elemeihez sorolhatók a vízmosások is. A vízfolyáshálózat az állóvizekkel,
tavakkal, mocsarakkal, lápokkal egyetemben alkotja valamely térség vízhálózatát,
vízrendszerét.
A lefolyás képzése és összegyülekezése időbeli folyamat, amelynek pillanatnyi alakulását
döntően a folyamatot kiváltó - okozó - éghajlati folyamatok (csapadék, hőmérséklet)
lefolyással egyidejű alakulása, valamint magának a lefolyási folyamatnak a megelőző
alakulása határozza meg. Ezek együttes eredményeként a vízgyűjtő pillanatnyi vízháztartási
állapota állandóan változik.
Az összegyülekezési folyamat modellezése
Az összegyülekezési folyamat vizsgálatára számos fizikai-matematikai modellt dolgoztak
ki. Ezek a modellek a valóságos folyamat egyszerűsítései mellett a folyamatok fizikai
lényegéből indulnak ki, majd a több-kevesebb absztrakciót tartalmazó egyszerűsített
folyamatot a matematika eszközeivel írják le. Az összegyülekezés valóságos folyamata jól
nyomon követhető az egyik legrégebben kidolgozott, de mindmáig használatos, az egyidejű
lefolyás vonalak módszerén alapuló modellel (Kontúr et al., 1993).
Az összegyülekezés folyamatát vizsgáljuk valamely vízfolyás adott szelvényéhez - a
zárószelvényhez - tartozó vízgyűjtőben. A felszíni lefolyást kiváltó és az összegyülekezést
elindító csapadék időtartama legyen T, [h], az ezen idő alatt lehulló csapadék legyen h, [mm],
ekkor a csapadék intenzitása i = T/h, [mm/h]. A csapadék területi eloszlását egyenletesnek,
intenzitását a csapadék időtartama alatt állandónak tekintjük. Legyen a csapadék lefolyást
képző hányada h* [mm], azaz a csapadék felszínen lefolyó hányadát a h*/h = α lefolyási
tényező fejezze ki. Feltételezésünk szerint az α, következésképpen h* értéke a vízgyűjtőben
állandó. A csapadék és a lefolyási tényező területi állandóságának, a csapadékintenzitás
időbeli állandóságának a feltételezése a valóságos folyamatok modellbeli egyszerűsítései.
A csapadék lefolyást adó hányada a vízgyűjtő egy adott pontjáról - egy végtelen kicsiny
elemi vízgyűjtőről - előbb a terepen, majd a vízfolyásba érkezve, a mederben mozogva éri el a
zárószelvényt. Legyen a terepen, majd a mederben megtett út megtételéhez szükséges idő τl
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és τ2, a teljes lefolyási idő τl + τ2 = τ. Nyilvánvaló, hogy kijelölhetők a vízgyűjtő azon
pontjai, amelyekhez azonos lefolyási idő tartozik. Az azonos lefolyási idővel jellemzett
pontokat összekötő folytonos vonalat egyidejű lefolyásvonalnak vagy izokrónának nevezik.
A 6. ábra egy elvi vízgyűjtő egyidejű lefolyásvonalait tünteti fel. A τl, τ2, τ3, … τ(n)
lefolyásvonalak úgy vannak felvéve, hogy a τ2- τ1, τ3- τ2 … τ(n)- τ(n-1) időkülönbség
állandó legyen, továbbá τ(n) azonos a maximális lefolyási idővel, τ (max).
Ezt az időt nevezik szűkebb értelemben összegyülekezési időnek. Az egyidejű
lefolyásvonalak egyenlő időtávolság szerinti feltételéből következik, hogy τ1 = τ(max)/n, τ=2
τ(max)/n, … τ(n-1)=(n-1)τ(max)/n, τ(n)= nτ(max)/n= τ(max).
Legyen az így választott egyidejű lefolyásvonalak által bezárt részvízgyűjtő nagysága
rendre A1, A2, … An. a vízgyűjtő teljes területe ekkor A=ƩAi.
A csapadékhullást követően a csapadék lefolyást adó része a zárószelvényhez közelebb eső
részvízgyűjtőről előbb jut el a zárószelvényig, mint egy távolabb eső részvízgyűjtőről. A víz
szállításába a részvízgyűjtők a zárószelvénytől való (idő)távolságuknak megfelelő sorrendben
és időeltolódással kapcsolódnak be. A csapadékot követően τl idő után csupán az A1
részvízgyűjtő, τ2 idő elteltével az A1 + A2 részvízgyűjtő, a τ(max) idő után a teljes vízgyűjtő
bekapcsolódik a vízszállításba.

6. ábra. Az összegyülekezési folyamat és az egyidejű lefolyásvonalak
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A részvízgyűjtők vízszállításba való fokozatos bekapcsolódását a 7. ábra mutatja be. A
megközelítően S-alakú görbét, amely az adott vízgyűjtőre csapadékoktól függetlenül többékevésbé állandó, vízgyűjtő-karakterisztikának (vízgyűjtő-jelleggörbének) nevezik.
A csapadék megszűntét követően a részvízgyűjtők a zárószelvény vízszállításából a
vízszállításba való bekapcsolódás sorrendjével és ütemével megegyezően kapcsolódnak ki.
Először a zárószelvényhez legközelebbi részvízgyűjtőről szűnik meg a vízszállítás,
legutolsónak - a csapadék megszűntét τ(max) idővel követően - az időben legtávolabbi
részvízgyűjtőről. A részvízgyűjtők vízszállításból való fokozatos kikapcsolódása a vízgyűjtő
karakterisztikának megfelelően történik. A modellezésnek megfelelően a kikapcsolódást leíró
vízgyűjtő-karakterisztika

a

bekapcsolódást

leíró

vízgyűjtő-karakterisztika

önmagával

párhuzamosan, a csapadék T időtartamának megfelelő eltolása. A bekapcsolódást és a
kikapcsolódást leíró vízgyűjtő-karakterisztikák azonos időponthoz tartozó ordinátáinak
különbözete az adott időpontban ténylegesen vizet szállító vízgyűjtő nagyságát adja meg.

7. ábra. A vízgyűjtő karakterisztika

A csapadék T időtartamának és a τ(max) összegyülekezési idő viszonyától függően a
vízszállításba ténylegesen részt vevő vízgyűjtők időbeli alakulása szerint három, különböző
eset különíthető el:
─ T = τ(max) esetén a csapadék megszűnte pillanatában éppen a teljes vízgyűjtő
szállította a vizet, a vizet szállító vízgyűjtő mind ezt megelőzően, mind ezt követően
kisebb;
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─ T < τ(max) esetén a csapadék megszűnik, mielőtt a legtávolabbi részvízgyűjtő
bekapcsolódna a vízszállításba, a legnagyobb egyidejűleg vizet szállító vízgyűjtő ezért
kisebb, mint a teljes vízgyűjtő;
─ T >τ(max) esetén a teljes vízgyűjtő vízszállításba bekapcsolódását követően a
csapadék megszűntéig a vízszállításban a teljes vízgyűjtő részt vesz.
A vízszállításban részt vevő vízgyűjtők időbeli alakulását - a három esetnek megfelelően a 8. ábra mutatja. A zárószelvényben átvonuló árhullám alakja megfeleltethető a
vízszállításban részt vevő vízgyűjtők időbeli változását leíró alakzatnak. Jól látható, hogy
hosszan tartó csapadék esetén egy tetőzésében hosszan elnyúló, trapézhoz hasonló alakú
árhullám

keletkezik.

Rövidebb

idejű

csapadékok

esetén

pedig

egy

határozottan

megkülönböztethető tetőzésű, inkább háromszögre emlékeztető árhullám alakul ki.
Az összegyülekezés elméletének megfelelően az összegyülekezési idővel megegyező
időtartamú csapadék váltja ki az adott csapadékmennyiséghez tartozóan lehetséges maximális
vízhozamot, amelynek értéke a csapadék időtartamának növekedésével már nem növekszik.
Ezért a mértékadó vízhozam számításakor az összegyülekezési idővel azonos időtartamú
csapadékból kell kiindulni. A különböző időtartamú, adott előfordulási valószínűségű
csapadék meghatározására a csapadékmaximum függvény szolgál.
Az árhullám tetőző vízhozama a
Q max   i A

(15)

képlettel számítható ki. A képletben A az egyidejű vízszállításban maximálisan részt vevő
vízgyűjtő, ami a vízgyűjtő-karakterisztika alapján határozható meg. A képletből a

q max 

Q max
A

 i

(16)

átrendezéssel az egységnyi vízgyűjtőterületről származó vízhozam hozzájárulás, a qmax
fajlagos maximális vízhozam számítható. A fajlagos maximális vízhozam mértékegysége
m3/s∙km2, 1/s∙km2 vagy l/s∙ha.
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8. ábra. Az árhullám alakja a csapadék időtartama és az összegyülekezési idő viszonya alapján

A modell, illetve a modellből a maximális vízhozamra és a fajlagos maximális vízhozamra
levezethető képletek lehetőséget adnak arra, hogy a vízhozamot a csapadék alapján is
számítani lehessen olyan esetekben, amikor lefolyásészlelések nincsenek. A hazai
csapadékhálózat elegendően sűrű ahhoz, hogy a csapadék minden esetben kellő pontossággal
rendelkezésünkre áll. Kellő gondossággal, térképi anyagok igénybevételével a vízgyűjtőkarakterisztika is előállítható. Az alapvető gondot az α lefolyási tényező megválasztása
jelenti. Az α a vízgyűjtő adottságainak: domborzati, talaj, növényzeti és egyéb adottságainak
függvényében erősen változik. Az α felvételét táblázatos összeállítások segítik, amelyek
megkönnyítik, hogy az egyidejű lefolyásvonalak módszere ma is gyakorta alkalmazott
módszer legyen elsősorban a síkvidéki területek vízrendezésének tervezésében a mértékadó
lefolyás számításakor.

Felszíni vizek
A felszínen igen változatos formában megjelenő vizek közül a vízfolyásokkal és a
tavakkal foglalkozunk részletesebben. A mocsarak, lápok elsősorban a múlt században
végrehajtott lecsapolási és vízrendezési munkálatok következtében ma már csak kevés helyen
fordulnak elő. Nem kétséges azonban, hogy ezeknek a megmaradó vizenyős területeknek
egyes esetekben - pl. a vizek tisztaságának megőrzésében, a vízi életterek fenntartásában számottevő szerepük van.

48

A vízfolyások
A vízfolyás és vízgyűjtője
A vízfolyások a medrükben levonuló vizeket a tér egy adott, általában egyértelműen
körbehatárolható részéről gyűjtik össze. Ez a vízgyűjtő. A vízfolyás egy kijelölt pontjához
(szelvényéhez) tartozó vízgyűjtő tehát az a térrész, ahonnan az adott pontig a csapadék
lefolyást adó hányada felszíni vagy felszín alatti összegyülekezéssel eljut. A felszíni
összegyülekezéssel átfogott térrész a felszíni, a felszín alatti összegyülekezéssel átfogott
térrész a felszín alatti vízgyűjtő. A kettő helyszínrajzilag nem minden esetben azonos, a
felszíni és a felszín alatti vízgyűjtő különösen kisebb, de geológiailag igen változatos
vízgyűjtők esetén térhet el jelentősen egymástól. A vízfolyás mentén haladva a vízgyűjtő
terület növekszik. Ahol a vízfolyás mellékvízfolyást vesz fel, a növekmény ugrásszerű. A
vízgyűjtőket egymástól a vízválasztók határolják el.
A vízgyűjtő természetföldrajzi adottságai - domborzata, geológiai felépítése, talaja,
növényzete -, továbbá a területhasználatok jellege vízgyűjtőnként erősen változik és az
ugyancsak vízgyűjtőnként változó éghajlati adottságok meghatározó szerepe mellett
jelentősen befolyásolja a lefolyás és az összegyülekezés folyamatát, a vízgyűjtő vízrajzi
arculatát.
A domborzati adottságok közül a felszín esésviszonyainak lehet jelentősebb hatása a
lefolyásra. Az esés növekedésével a csapadék felszíni lefolyást adó hányada, míg
csökkenésével a csapadék talajba szivárgó hányada növekszik. A domborzati viszonyok a
felszíni vizek terepi összegyülekezését is számottevően befolyásolják. Síkvidéki területeken a
viszonylag lassú összegyülekezés során a vizek ideiglenes felszíni tározódása, valamint a
talajba szivárgó csapadék tározódása növeli a párolgás lehetőségét. A domborzati adottságok egyébként azonos természetes vízellátottság mellett is - alapvetően befolyásolják a vizek
megjelenési formáit, adott táj vízrajzi arculatát. A nagy esésű hegy- és dombvidéki területek a
vízfolyások, a kisebb esésű, síkvidéki területek a viszonylag nagy felületű állóvizek
kialakulásának kedveznek.
A vízgyűjtők geológiai felépítése elsősorban a felszín alatti vizekre van hatással, de
befolyásolja a felszíni és felszín alatti vizek kapcsolatát is. A jó vízáteresztő képességű, laza
üledékekbe vagy repedezett kőzetekbe ágyazódott vízfolyások jelentős vízutánpótlást
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kaphatnak a kőzetekben tározódott vizekből. Igen jelentős a karszt hatása. Különösen fedetlen
karsztokon a lehulló csapadék nagy része a felszín alá szivárog és táplálja a karsztban tárolt
vizet. A karsztok jó víznyelő képessége folytán ilyen területeken felszíni vízhálózat nem vagy
csak korlátozottan alakul ki. A karsztokból felszínre bukkanó víz ugyanakkor források és
forrásokból táplálkozó vízfolyások eredete lehet.
A talajok minősége, genetikai típusa nagymértékben meghatározza vízgazdálkodási
tulajdonságaikat: víznyelő, vízvezető, víztartó és vízraktározó képességüket (Szalai, 1989). A
talajok vízgazdálkodási tulajdonságai viszont döntően befolyásolják - a talajok pillanatnyi
nedvességellátottsága mellett és azzal együtt, hogy a csapadék milyen hányada szivárog a
felszín alá, szivárog le a talajvízig, párolog el a talajból valamint a kapilláris emelkedés révén
a talajvízből, ad felszíni lefolyást.
Lvovics vizsgálatai szerint a talajok víznyelő képességének növekedésével - évi átlagot
tekintve - növekszik a csapadék felszín alatt és csökken a felszínen lefolyó hányada, egyúttal
csökken a teljes lefolyó hányad is (Szesztay, 1980). Ha a talaj víznyelő képességének
növekedésével a talaj víztartó képessége csökken, akkor a felszín alatti lefolyás a talajok
vízgazdálkodási tulajdonságainak ilyen irányú változásával igen erőteljesen növekszik. Ennek
eredményeképpen, jóllehet a felszínen lefolyó hányad csökken, a teljes lefolyás a kezdeti
csökkenés után ismételten és erőteljese növekszik.
A talajok (és részben a domborzat) hatása a síkvidéki összegyülekezés folyamataira jól
nyomon követhető a belvízképződés hazai, elsősorban alföldi viszonyaiban. A gyenge
víznyelésű és gyenge vízvezető képességű talajokon a lehulló csapadék a felszínen reked, ami
a víz lassú mozgása miatt ideiglenes felszíni vízborításokat (belvizeket) okoz. A nagy
víznyelésű és vízvezető képességű talajokon a csapadék jó része beszivárog és lejut a
talajvízig. A talajvíz mozgásakor - a terepadottságoktól függően - megtalálja azokat a
mélyedéseket, a mélyvonulatokban kialakult semlyékeket, ahol felszínre bukkanva okoz
elöntéseket. A belvizek keletkezésének első típusa a kötött talajokra, míg a második - a
talajvízen keresztül támadó - típusa a laza homok talajokra jellemző.
A lehulló csapadék nagyobb hányada a növények testén keresztül jut vissza a légtérbe,
ezért a növényzet fontos szerepet játszik a lefolyás és az összegyülekezés alakításában, a
lefolyás felszíni és felszín alatti hányadának megoszlásában. Különösen számottevő szerepe
van az erdőnek. Az átlagos évi lefolyás lefolyási tényezőjének szerkezetének változását az
erdősültség függvényében a 9. ábra mutatja.
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A különféle emberi tevékenységek ezeknek az adottságoknak a megváltoztatásával tudatosan vagy akaratlan - a lefolyási folyamatokat is megváltoztatják.
Az urbanizációs folyamatokra jellemző területbeépítések koncentráltan és viszonylag nagy
területen megváltoztatják a természetes térszínt. A természetes térszínt nagy területen felváltó
mesterséges burkolatok (utak, építmények, háztetők) csökkentik a felszínt elérő csapadékot, a
beszivárgást, számottevően növelik a felszíni lefolyást. A városbeépítések egykor természetes
vízfolyásokat szüntetnek meg vagy adnak azoknak csatorna jelleget, az anyaglelőhelyek
nyomán mesterséges, a természetes tavak tulajdonságaival közel sem rendelkező állóvizek
alakulnak ki. A közlekedési útvonalak, különösen az autópályák és autóutak, a természetes
összegyülekezési folyamatot gátolják, módosítják.

9. ábra. A vízháztartási elemek változása az erdőborítottság függvényében.
C csapadék, W tározódott vízkészlet, P párolgás, L lefolyás, felszíni (árvízi) lefolyás, L1, felszíni (árvízi)
lefolyás, L2, felszín alatti (kisvízi) lefolyás.

A bányászatban mind a külszíni műveléseken, mind a mélyműveléseken szükség van vagy
lehet a bányatér víztelenítésére, amellyel csökkentik a felszín alatti vizek szintjét. A talajvíz
szintjének süllyedése hatással van a talajvíz fölötti háromfázisú zóna vízforgalmára, s azon
keresztül mind a felszíni, mind a felszín alatti összegyülekezésre.
Az egykor természetes növénytakaró megbontása, különösen az erdőirtások a lefolyási
folyamatok számottevő megváltozását okozzák. Az erdőirtások a felszíni lefolyás és
szélsőségeinek megnövekedését idézik elő. A felszíni lefolyás növekedése a talajlepusztulás
növekedéséhez is vezet. A lefolyás és az összegyülekezés folyamataira hatással van a
mezőgazdasági művelésben megválasztott növényi kultúra, valamint a talajművelés módja is.
Tapasztalatok szerint egyedi csapadékok esetében - minden más feltétel azonossága mellett 51

a legnagyobb felszíni lefolyást az ugar adja, amelyhez képes: a lefolyás ritkasoros növények
termesztésekor 5-15%-kal, kalászosok termesztésekor 10-25%-kal, sűrűsoros növények és
gyep termesztésekor 5-20%-kal, erdővel borított talajon 30-50%-kal kisebb a lefolyás a
csapadék 10-40-mm tartományában. A talajvédő művelések (a lejtőre merőlegesen végzett
művelés, a talajlazítással kiegészített őszi mélyszántás, a forgatás nélküli művelés, még
inkább a sáncolás és teraszozás) a felszíni lefolyásnak a beszivárgás javára való
csökkenéséhez vezet.
A vízfolyások a vízgyűjtőről összegyűjtött vizeket a mederben koncentrálva szállítja
tovább. A vízfolyások medre - pontosított kifejezéssel az anyameder vagy középvízi meder - a
terepnek az a többnyire jól elhatárolható része, amelyet a mozgó víz közepes vizek idején
megtölt. A meder a vízgyűjtő legmélyebb részein - a völgyekben, a völgyek alján, kifejezett
völgyek hiányában, a terep mélyvonulataiban - alakul ki. A medret az oldalrézsűk és a
mederfenék határolja. A terep mederhez közvetlenül csatlakozó sávja a part, a part és a
mederrézsűk metszésvonala a partél. Nagyvizek idején a víz kilép a középvízi mederből és a
csatlakozó terep egy részét, az árvízi medret, kitöltve vonul le. A levonuló nagyvíz által
ténylegesen elöntött vagy (árvédelmi töltések megléte esetén) potenciálisan elönthető
területek alkotják a vízfolyás árterét.
A vízfolyásra - a vízmozgásra - merőleges átfolyási felület a meder keresztszelvényét jelöli
ki. A keresztszelvény alakja igen változatos és változó egy adott vízfolyás hosszmentén is.
Alakja szoros összefüggésben van egyfelől a vízfolyás mozgási energiájának nagyságával,
másfelől a medret alkotó kőzet minőségével. A vízfolyások hegyvidéki szakaszain a nagyobb
mozgási energia következtében a meder lefelé mélyül és viszonylag keskeny. A síkvidéki
területekre kiérve a vízfolyás a medrét inkább oldalirányban alakítja, ezért itt a széles és
többnyire lapos medrek a jellemzőek.
A forrástól induló és valamely befogadó vízfolyásig húzódó vízfolyásnak mind
mederesése, mind a mozgó víz felszínesése a vízfolyás hosszmentén csökken. A legnagyobb
esések a vízfolyás felső szakaszán alakulnak ki, ennek megfelelően itt van a vízmozgás
legnagyobb sebessége, valamint fajlagos - egységnyi vízhozamra eső mozgási energiája. A
felső, hegyvidéki szakaszt elhagyó vízfolyás sebessége, ezzel együtt fajlagos energiatartalma
is fokozatosan csökken. Ennek egyik következménye, hogy a felső szakaszon termelt
hordalékot a hegyvidékről kilépő vízfolyás sok esetben hordalékkúpok alakjában lerakja.
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Síkrajzi értelemben a vízfolyások medre különböző görbületű vízfolyásszakaszok
váltakozása, azaz a vízfolyás kanyargó. A kanyarulatokat összekötő, többé-kevésbé egyenes
átmeneti szakaszokon a meder közel szimmetrikus. Ezzel szemben a kanyarulatokban a meder
- a kanyarulat csúcsa felé haladva egyre inkább - aszimmetrikussá válik. A homorú part
közelében a vízmélységek (és vízsebességek) nagyobbak, mint a domború part közelében. Ha
a kanyarulat hossza meghaladja a kanyarulat kezdő- és végpontja közti távolság felével, mint
sugárral rajzolt félkör ívét, a kanyarulatot meandernek, ezt meghaladó eltérés esetén túlfejlett
kanyarulatnak nevezzük. Ha a folyó a túlfejlett kanyarulatokat átvágja vagy azt a
folyószabályozáskor mesterségesen megteszik, a levágott kanyarulatokból holtágak alakulnak
ki, amelyeknek megszűnik a közvetlen kapcsolata a vízfolyás medrével.
A vízmozgás sebessége adott szelvényekben a vízmélység függvényében változik. A
legnagyobb sebesség a vízfelszínhez közel, de annál valamivel lejjebb alakul ki. Legkisebb a
sebesség a mederfenék közelében. A sebességek oldalirányban is változnak. A legkisebb
sebességek partközelben, a legnagyobbak egyenes vízfolyásszakaszokon a vízfolyások
közepén, kanyarulatokban a domború partok közelében alakulnak ki. A legnagyobb sebességű
helyeket összekötő vonal a sodorvonal. A vízfolyások sebességeloszlása a hordalékforgalmat
és a mederalakulásokat erősen befolyásolja.
A vízsebesség mérésére a forgóműves vagy forgószárnyas sebességmérő szolgál. A műszer
érzékelő része a vitorla (forgószárny), amely az áramló vízbe helyezve az áramlás
sebességével arányos számú forgást végez. A műszert úgy alakították ki, hogy a fordulatszám
mérhető. Általában 20 fordulat megtétele után a műszerben elhelyezett áramkör zár és egy
jelzőt (többnyire csengőt) hoz működésbe. A jelzések közt eltelt idő mérhető. A fordulatszám
és az idő hányadosa megadja az egységnyi időre jutó fordulatszámot, ami arányos a
vízsebességgel. Az egységnyi időre jutó fordulatszám alapján a sebesség a kalibrálási
egyenlettel kiszámítható, amelyet laboratóriumokban az ún. kalibráló mérésekkel állítanak
elő. A műszerenként is eltérő kalibrálási egyenleteket időnként felülvizsgálják, és szükség
esetén korrigálják (Starosolszky, 1976).
A vízjárás
A vízfolyások vízjárását - a medrükben szállított vízmennyiség időbeli alakulását a
vízszintek (vízállások) és a vízhozamok időbeli változásával jellemzik.
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A vízfolyások (és az állóvizek) vízállásának vagy vízszintjének mérésére a többnyire 2 cmes beosztású, folyamatos illesztésű vízmércelapokból álló vízmércék szolgálnak. Ezeket a
meder vagy a mederrézsű erre kiképzett helyein vagy a vízfolyások, állóvizek műtárgyain
(hidak, zsilipek, partfalak) helyezik el függőlegesen vagy az oldalrézsűt követve ferde
helyzetben. A vízmérce ún. 0 pontjától fölfelé pozitív, lefelé negatív értékek olvashatók le. A
vízmércét úgy helyezik el, hogy a 0 pontja nagyjából egybeessen a vízmérce telepítését
megelőzően az adott helyen előfordult legkisebb vízszinttel. Ha a vízmérce elhelyezését
követően a korábbinál alacsonyabb vízszint fordul elő, úgy a mérceleolvasás negatív. Fontos
követelmény a vízmérce 0 pontjának állandósága, amit az időszakosan elvégzett mérésekkel
ellenőrizni kell.
A fontosabb vízfolyásokon folyamatosan regisztráló, ún. rajzoló vízmércéket helyeznek el.
A rajzoló vízmércék működésének alapelve hasonló a csapadékíróéhoz. Az úszói rendszerint
a parton megépített aknában helyezik el, az akna egy összekötő csővel hidraulikai
kapcsolatban van a mederrel és annak teltségével. Az úszós vízszintjelző magassági helyzetét
az úszóra erősített írótoll egy óraszerkezettel mozgatott papírszalagon rögzíti. A korszerű
rajzoló vízmércék a mérési jeleket számítógépi átvitelre is alkalmas tárolóban rögzítik. Az
adatok távjelző segítségével is átvihetők.
A vízfolyások medrében (át)folyó víz másik alapvető jellemzője a vízhozam. A vízhozam a
vízfolyás adott vízálláshoz tartozó keresztszelvényén egységnyi idő - 1 másodperc - alatt
átfolyó vízmennyiség és m3/s-ban vagy 1/s-ban fejezik ki. A vízhozam az átfolyási
keresztszelvény [m2] és a szelvényen átfolyó víz középsebességének [m/s] szorzata. A
vízhozammérés az átfolyási keresztszelvény és a sebességek mérésére tagolódik.
A vízhozam mérésekor mérik az átfolyási keresztszelvényt. A vízfolyás fölött a víztükör
szélességétől is függő távbeosztással ellátott szelvénykötelet feszítenek ki úgy, hogy a
szelvénykötélen való beosztás kezdőpontja a víztükör bal parti szélével essen egybe. A
kezdőponttól a szelvénykötél szerinti beosztás alapján mérhető távolságokban ún. függélyeket
jelölnek ki, amelyekben mérőrúd vagy megfelelő nehezékkel kifeszített mérőkötél
segítségével mérik a vízmélységet. A vízszéltől mért távolság és a függélyekben mért
vízmélység alapján a mederfenék vonala, a víztükör bejelölésével az átfolyási keresztszelvény
kirajzolható (10. ábra). Ez lehetőséget ad a keresztszelvény területének számítására. A
függélyeket a vízfolyás nagysága függvényében megfelelő előírások szerint választják ki.
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A vízsebességeket ugyancsak a vonatkozó szabványok által meghatározott számú
függélyekben, meghatározott számú és kiosztású mérőpontokban mérik. Kellő számú
vízsebességmérés alapján kiszámítható a szelvény egészének vagy adott részének
középsebessége.
A vízfolyás adott szelvényében a vízhozam és a hozzá tartozó, egyidejű vízálló között
viszonylag szoros, nem lineáris kapcsolat van, ami nagyobb számú jól meg választott egyedi
mérés alapján megszerkeszthető. Az összefüggés az ún. vízhozamgörbe (Q-H görbe),
amelynek

segítségével

bármely

ismert

vízálláshoz

több-kevesebb

pontossággal

meghatározható a vízhozam értéke. A vízállás-vízhozam kapcsolatának pontossága
nagymértékben növelhető a vízszintesések figyelembevételével, az ún. háromváltozós
vízhozamgörbe előállításával.

10. ábra. A vízfolyás keresztszelvénye

Elsősorban

kisebb

vízfolyásokon

és

mesterséges

csatornákon

a

folyamatos

vízhozamészlelés céljából speciális mérőműtárgyakat alakítanak ki. A medret keresztirányban
elzáró mérőbukó használatakor a bukó mögött a víz felduzzad és megnövekedő vízszint
mellett folyik át, „bukik" át a duzzasztást előidéző műtárgyon. A mérés szempontjából az
átbukás akkor jó, ha a duzzasztó alatt kialakult vízszint nem befolyásolja a felvízi vízszintet,
azaz az átbukás szabadon folyik. Ebben az esetben a bukó előtti vízszint (vízállás) és a
vízhozam között egyértelmű kapcsolat van. Ez az összefüggés kalibráló mérésekkel, nagy
pontossággal megszerkeszthető vagy közvetlenül következik a műtárgy hidraulikai
kialakításából. A mérőműtárgyak egy másik alapvető típusa a mérőszűkület (pl. a Venturivagy Parshall-csatorna). A mérőszűkületekben ún. rohanó vízmozgás alakul ki, ami
megteremti a feltételét annak, hogy a szűkület fölötti szakaszon észlelt vízszint (vízállás) és a
vízhozam között egyértelmű összefüggés alakuljon ki. Mind a mérőbukó, mind a
mérőszűkület alkalmazásakor a vízhozammérés így lényegében a vízállás észlelésére
egyszerűsödik.
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A napi (esetenként sűrűbben észlelt) vízállások vagy a vízállások alapján a vízhozamgörbe
segítségével számított napi vízhozamok idősora a vízjárásgörbe. A vízjárásgörbe
szemléletesen mutatja a vízfolyás állapotváltozásainak jellegzetes vonásait. Leolvasható róla
pl. a vízállás- (vízhozam-) változás adott évi vagy többéves tartománya, az ún. vízjáték, a
vízállás vagy vízhozam éven belüli alakulásának jellegzetes vonásai, a szélső értékek
megjelenési időpontjai, kijelölhetők a nagyvízi (árvízi) és kisvízi időszakok. A különböző
észlelőhelyek vízjárás görbéinek összehasonlításával értékelhetők az egyes vízfolyások
vízjárásának eltérései, összehasonlítható a vízfolyások között a vízjárás vízfolyásonként vagy
vízföldrajzi régiónként sokszor igen eltérő természete.
A vízjárásban két alapvető időszak különböztethető meg: a nagyvízi és a kisvízi időszak. A
nagyvízi időszak árhullámait a felszíni táplálás eredményezi, amikor a nagy mennyiségű
vagy/és intenzitású csapadékot követően a viszonylag gyorsan végbemenő összegyülekezés
révén nagy mennyiségű víz húzódik le a mederbe. Az árhullám áradó, tetőző és apadó
szakaszból áll, nagysága a tetőző vízszinttel (vízállással), az árhullám időtartamával és a víz
tömegével jellemezhető. Az árhullámok mederbeli levonulásuk folyamán ellapulnak, azaz a
folyó mentén előrehaladva időtartamuk megnő a tetőző vízállás (illetve a tetőző vízálláshoz
tartozó vízhozam) csökkenése mellett. Az árhullámok idején a vízsebességek is
megnövekednek.
Mellékvízfolyás felvételekor az árhullámok viselkedését a mellékfolyón levonuló
árhullám, a mellékvízfolyás nagyságának függvényében, eltérő mértékben befolyásolja. A
Tisza felső szakaszán pl. az árhullámok elsősorban magának a Tiszának és legfőbb
mellékfolyóinak, a Szamosnak és esetenként a Turnak az árhullámai befolyásolják. A Tisza
középső szakaszán jelentős a Bodrog, míg az alsó szakaszán a Kőrösök és a Maros
árhullámainak a viselkedése.
Az árhullámok közötti időszakokban a vízfolyást elsősorban a felszín alatti
összegyülekezésű vizek táplálják.
A vízjárás - a vízállás és a vízhozam ingadozása - jól követi az éghajlati elemek,
elsősorban a csapadék és a hőmérséklet járását. Vízfolyásaink vízjárásában a vízgyűjtő
csapadék és hőmérséklet járásának jellegzetessége jól visszatükröződik. Nagyobb és
magasabb hegységekkel is fedett vízgyűjtőkben a legnagyobb, tartós árhullámok általában a
tavaszi hóolvadás idején, többnyire a hóolvadással együtt járó esőcsapadékokat követően
alakulnak ki. Kisebb, alacsonyabb vízgyűjtőkben, ahol számottevő tartós hókészlet sem alakul
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ki vagy az időközi olvadásokkal eltűnik, a jelentősebb árhullámokat inkább a rövid idejű
intenzív csapadékok váltják ki.
A hőmérséklet növekedése a párolgás növekedéséhez vezet, aminek következtében
csökken a mederbe lehúzódó vízmennyiség. A tartós és különösen alacsony vízszállítású
kisvízi időszakok többnyire hosszan tartó csapadékhiányok és azokat kísérő melegek idején
fordulnak elő. A kisvízi időszakokban nem csupán a vízhiány, jelentkezik, de a vízmozgások
csökkenése és egyéb okok együttes eredményeképpen csökken a vízfolyás természetes
öntisztuló képessége is, ezért a kritikus vízminőségi állapotok is ezekre a kisvízi
időszakokban jellemzők.

A tavak
Magyarországon mintegy 1200 természetes és mesterséges tó van, amelyek együttes
felülete mintegy 900 km2, az ország területének kevesebb, mint 1%-a. Kiemelt jelentősége
három nagy tavunknak, a Balatonnak, a Fertő tónak és a Velencei-tónak van, amelyek
együttes felülete 902 km2. A Fertő tó 198 km2-nyi felülete Ausztriára esik. A három nagy
tavat leszámítva a tófelületekből 78 km2 (43%) jut a halastavakra, 15 km2 (8%) a tározókra,
bányagödrökben kialakult mesterséges eredetű tavakra, 46 km2 (25%) a folyók holtágaira és
45 km2 az egyéb természetes tavakra. A tavaink - néhány, elsősorban völgyelzárással létesített
mesterséges tó kivételével - kis vízmélységűek, felületükhöz képest kevés a bennük tározott
vízmennyiség.
A tavak vízszintje, az adott vízszinthez tartozóan a tóban tárolt víz mennyiség időben
változó. Ez a változás határozza meg a tavak vízjárását. A tavakat részben felületükre hulló
csapadék, részben a tó vízgyűjtőjéből érkező felszíni és felszín alatti hozzáfolyás táplálja. A
vízfelületi párolgás, valamint a tóból való elfolyás (kifolyás) a tó vizét fogyasztja. A
csapadék, a hozzáfolyás, mint a tó vízbevétele, a párolgás és az elfolyás, mint a tó vízkiadása
együttesen alakítják a tó vízforgalmát és vízmérlegét. Ha valamely időszak alatt a vízbevétel
meghaladja a vízkiadást, a tóban tárolt víz mennyiség és ezzel együtt a vízszint növekszik,
ellenkező esetben csökken.
A tavak természete tekintetében meghatározó a sokévi átlagos vízmérlegük alakulása
(Szesztay, 1963). Ha a tó vízfelületére hulló csapadék mennyisége meghaladja a vízfelületi
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párolgást, a tó hozzáfolyás nélkül is fennmarad, sőt a párolgást meghaladó csapadékrész
kifolyást is lehetővé tesz a tóból. A tó forrástó. Ha viszont a párolgás nagyobb, mint a
csapadék, a tavat csupán a tó vízgyűjtőjéről érkező hozzáfolyás tartja fenn. A hozzáfolyás
sokszor csak a párolgás kielégítésére elegendő, és nincs elegendő vízfölösleg a tó
kifolyásának táplálásához. Az ilyen tavaknak csak hozzáfolyásuk van, de nincs kifolyásuk,
azaz a tavak lefolyástalanok, zárt tavak. Számos hazai tavunk, elsősorban az Alföldön,
lefolyástalan tó, de nagy tavaink közül a Fertő tó is lefolyástalan. A Balaton vízbevétele
sokévi átlagban 1510 mm, amelynek nagyobb része, 870 mm távozik párolgás és kisebb része
640 mm kifolyás révén.
A párolgás a tóba szállított hordalékot nem viszi magával, szemben a kifolyással. Azokban
a tavakban, amelyeknek a vízfogyasztásában a párolgás jut túlsúlyba a kifolyással szemben
(vagy válik kizárólagossá), megnövekszik a sótartalom, a tavak elszikesednek. A tó
vízforgalma, vízmérlege alapvetően meghatározó a vízminőség alakulásában is. A
vízfolyásokon létesített átfolyásos tavak vagy tározók erőteljesebb vízforgalma bizonyos
mértékig lehetővé teszi a tómeder „átmosását". Hasonlót tapasztalhatunk a holtágakban,
amikor az időszakos vízbeeresztések kellő vízmozgást idéznek elő a holtágak medrében.
Tavainkban a csapadék, a párolgás, a hozzáfolyás időbeli változása szabja meg a vízszintek
és a vízmennyiség időbeli változását, a tó vízjárását. A tavaink vízjárása nagyvonalakban
hasonló a vízfolyásaink vízjárásához. A téli félévben, amikor a párolgás jelentősen csökken, a
tó felületére hulló csapadék az érkező lefolyással együtt a vízszint emelkedését eredményezi.
A tavak legmagasabb vízszintjei tél végén, tavasszal alakulnak ki. A nyári félévben a
megnövekedő párolgás miatt a vízszintek apadnak és a nyár végén, ősz elején érik el a
legkisebb értéküket. Tavaink vízjárásának ez a jellegzetes évszakossága még a szabályozott
vízjárású tavainkon is szembetűnő. A többnyire sekély mélységű tavaink könnyen
átmelegednek

és

ez

is

alapvetően

befolyásolja

vízminőségüket,

a

tó

biológiai

élettevékenységét.
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Felszín alatti vizek
A felszín alatti vizekre ható erők

A felszín alatt a vizek kötött és szabad állapotban, valamint a vízzel nem telített
pórusokban pára alakjában fordulhatnak elő. A kötött vizek a talaj szilárd részeihez különböző
módon és erővel tapadó vizek (higroszkópos víz, hártyavíz, kapillárisán kötött vizek), a
szabad vizek a talajok gravitációs pórusait részben vagy teljesen kitöltő, de a szilárd részeihez
nem kötődő vizek.
A víznek a talaj szilárd részeihez való kötődésekor a következő erők léphetnek fel:
─ a talajszemcsék felületén érvényesülő szorpciós erők,
─ a dipól karakterű vízmolekulák felületi erők által a szilárd részecskékhez való
kötődését kifejező adhéziós erők,
─ a kapilláris erők.
Mindezek az erők a vizet a gravitációs erő ellenében visszatartják a talajszemcséken.
Ahhoz, hogy ezeket a kötött vizeket a talajszemcséktől elmozdítsuk - általánosabban véve a
talaj pórusaiból eltávolítsuk - megfelelő nagyságú energiát kell befektetni, munkát kell
végezni. A befektetendő energia annál nagyobb, minél szorosabban kötődik a víz a
talajszemcsékhez. A víz egységnyi távolságra való elmozdításához szükséges energiának
(munkamennyiségnek) a víz egységnyi tömegére vetített értéke a talajnedvesség potenciálja.
Mértékegysége J/kg.
A talajszemcsékhez kötődő erők szerint elvileg különbséget tesznek a kapilláris, szorpciós
erők hatását kifejező és az adhéziós potenciál között. A három, egymástól egyébként nehezen
elkülöníthető potenciált együttesen mátrixpotenciálnak nevezik, φm-mel jelölik (Szalai, 1989).
A talajszemcsékhez adott potenciálnak megfelelő erővel kötődő egységnyi tömegű víz
elmozdításához szükséges energia kifejezhető azzal a magassággal, amelyre az adott energia
az egységnyi tömegű vizet képes lenne fölemelni. A mátrixpotenciál hidrosztatikus
nyomásnak is felfogható és kifejezhető a vele ekvivalens értékű vízoszlop magasságával. A
centiméterben kifejezett vízoszlopmagasság logaritmusa a pF-érték, ami a mátrixpotenciál
számszerű jellemzője.
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A gravitációs pórusokban lévő szabad vízre nyugalmi állapotban kétféle erő hat: a
nehézségi (gravitációs) erő és a folyadék tömegéből származó nyomóerő. A gravitációis erő
által végzett munkából a gravitációs potenciál, a nyomóerő által végzett munkából a
nyomáspotenciál vezethető le. A gravitációs potenciál a
 g  g ( z 2  z1 )

(17)

 p  ( p 2  p1 ) / 

(18)

a nyomáspotenciál a

alakban fejezhető ki, ahol a z2 és z1 az elmozdított víz valamely viszonyítási síkhoz elfoglalt
szintjei az elmozdítás kezdetén és végén, g a gravitációs gyorsulás, p1 és p2 a hidrosztatikus
nyomás két különböző helyen, ρ a víz sűrűsége. Nyugalomban lévő víz esetén a vízoszlop
valamennyi pontjában a potenciál azonos, azaz a gravitációs potenciál és a nyomáspotenciál
összege állandó. Ezt fejezi ki a

p



 gz  constans

(19)

egyenlet, a hidrosztatika (egydimenziós) alapegyenlete, amely azt fejezi ki, hogy nyugalmi
helyzetben, ha z állandó - azaz valamely választott síkhoz azonos magasságban - a
hidrosztatikai nyomás is állandó.
A talajnedvesség összpotenciálja a nehézségi erő hatását kifejező gravitációs potenciál, a
rendszer levegő-víz határfelületei között adódó hidrosztatikus nyomáskülönbséget kifejező
nyomáspotenciál, a szilárd fázis összhatását kifejező mátrixpotenciál összege. Az
összpotenciál esetenként - a talajnedvességben az oldható sók és disszociált adszorbeált ionok
nagy

koncentrációja

esetén,

finom

szemcséjű

talajokban

-

kiegészülhet

az

ozmózispotenciállal. A talajnedvesség esetén a nyomáspotenciál rendszerint benne foglaltatik
a mátrixpotenciálban (Szalai, 1989). A mátrixpotenciál tenzióméter segítségével határozható
meg.
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A

talaj

nedvességtartalma

és

a

nedvesség

elmozdításához

szükséges

energia

(munkamennyiség) között szoros kapcsolat van. A nagyobb méretű, gravitációs pórustérben
lévő szabad víz csupán a gravitációs erő hatására is elmozdul, a gravitációs erő irányának
megfelelően, lefelé. A gravitációs pórusok kiürülését követően a kapilláris pórusokból a víz
csak további munka befektetésével távolítható el. A csupán kapillárisan kötött vizek
eltávolítása után visszamaradó vizeket még további energiaközlés távolíthatja csak el. Minél
kevesebb víz marad a talajban, annál nagyobb energia befektetés szükséges további víz
eltávolításához. A talaj nedvességállapota ezért a talaj energiaállapotaként is értelmezhető. A
talaj nedvességállapota és energiaállapota közötti összefüggést a pF-görbe fejezi ki (11. ábra).
A pF-görbe a talaj térfogat százalékban kifejezett nedvességtartalma és az adott
térfogatszázalékig telt nedvesség eltávolításához szükséges legkisebb potenciál közötti
összefüggést mutatja.
A pF-görbéről leolvasható a növénytermesztés vízháztartási adottsága szempontjából
alapvető holtvíztartalom, szabadföldi vízkapacitás, a minimális és a teljes vízkapacitás,
továbbá a szabadföldi vízkapacitás és a holtvíztartalom különbözeteként a diszponibilis víz:
─ a holtvíztartalom (HV) az a nedvességtartalom, amelynél a növényen a tartós
hervadás jelei figyelhetők meg (hervadáspont); megegyezés szerint pF: 4,2, tényleges
értéke függ a növénytől, a növény szívóerejétől;
─ szabadföldi vízkapacitás (VKsz) az a vízmennyiség, amelyet a természetes
rétegezettségű talaj a felszínére jutott vízmennyiségből elraktározni és a gravitációs
erő ellenében visszatartani képes; megegyezés szerint pF: 2,5, tényleges értéke függ a
talajvíz terep alatti mélységétől;
─ minimális vízkapacitás (VKmin) a levegőkapacitás, pF: 2,0;
─ teljes vízkapacitás (VKT) az összes porozitás: pF: 0
Azonos energiatartalom esetén a kiszáradóban lévő talaj több nedvességet tart magában,
mint a nedvesedő talaj. Ezért a talajok pF-görbéje a 12. ábra szerint alakul. Ez a jelenség a
hiszterézis. A talajok nedvességjellemzőit, így a szabadföldi vízkapacitást is, a kiszáradás
folyamatára jellemző feltételekkel határozzák meg.
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11. ábra. A pF-görbe
hy1 higroszkóposság, HV holtvíztartalom, DV hasznosítható vízkészlet, VKsz szabadföldi vízkapacitás, VKmin
minimális vízkapacitás (levegőkapacitás), VKT teljes vízkapacitás, PT összporozitás

12. ábra. A hiszterézis

A felszín alatti vizek mozgása
A talajban végbemenő vízmozgás folyamán megkülönböztetik a telített kétfázisú és a
telítetlen háromfázisú zóna vízmozgását (Koopmans és van der Molen, 1991). A telített
zónában a vízmozgás sebessége egyenesen arányos a nyomómagasság hidraulikai
gradiensével. A sebesség a Darcy-egyenlettel
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v  k

dH

(20)

dx

alakban írható fel. A képletben a k arányossági tényezőt szivárgási tényezőnek (hidraulikus
vezetőképességnek) nevezik, ami azonos az egységnyi gradiens hatására kialakuló vízmozgás
sebességével, a szivárgási sebességgel. A szivárgási tényező mértékegysége azonos a
sebesség mértékegységével. A szivárgási tényező elsősorban a talaj porozitás viszonyaitól, a
bezárt levegő ellenállásától, és az ezeket kialakító és befolyásoló talaj tulajdonságoktól függ.
A vízmozgás modellezésekor a Darcy-képlettel kifejezett mozgásegyenlet kiegészül a
folytonossági egyenlettel. A folytonossági egyenlet azt fejezi ki, hogy a tér (a talajtér)
valamennyi elhatárolt elemi egységébe adott idő alatt belépő és távozó víz mennyiségek
különbözete megegyezik az adott idő alatt az elemi egységben tározódó vízmennyiség
megváltozásával. Mivel a víz sűrűsége, valamint a talaj porozitás; többnyire állandónak
tekinthető vagy tekintik, a folytonossági egyenlet felírható a
v  0

(21)

illetve a Darcy-egyenlettel együtt a

 H 0
2

(22)

formában. Ez a Laplace-féle egyenlet.
Darcy törvénye és egyenlete a telítetlen zóna vízmozgására is kiterjeszthető. A telítetlen
zónában az áteresztőképesség függ a nedvességtartalomtól is, azaz k = k (ζ). Az
áteresztőképességi tényező és a nedvességtartalom közti kapcsolat szerkesztéskor figyelembe
kell venni a hiszterézist, ezért a függvényt külön kell meghatározni talaj nedvesedési és
kiszáradási folyamataira. Tekintettel arra, hogy a nedvességtartalom és a szívási potenciál
között egyértelmű összefüggés van, az áteresztőképességi tényezőt a szívási potenciál
függvényében is megadható. A k (ζ) vagy a k = k (h) függvényt mérésekkel állapítják meg,
esetenként a szerkesztett függvényalakot analitikusan is kifejezik. A k(h) függvény analitikus
közelítésére többnyire a k(h) = ah-n, a k(h) = a / hn vagy k (h) = k0e-ah alakú összefüggéseket
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alkalmazzák, amelyekben h a szívási potenciál, a, n és k0 paraméterek, e a természetes
logaritmus alapja.
A telítetlen zóna vízmozgásának másik egyenlete - a telített zóna vízmozgásához
hasonlóan - a folytonossági egyenlet. A folytonossági egyenlet és a Darcy-képletként felírt
mozgási egyenlet összevonásával jutunk el a telítetlen, háromfázisú zóna vízmozgásának
háromdimenziós általános alakjához. Ha a talajnedvességnek csupán függőleges irányú
mozgását veszik figyelembe, a háromdimenziós vízmozgás egydimenzióssá egyszerűsödik.
Ilyen vízmozgásnak tekinthető a talajvíz és a talajfelszín közti zónában végbemenő kapilláris
vízmozgás. További egyszerűsítés, ha a vízmozgás permanens, azaz a talajban áramló
nedvességhozam időben állandó.
Egydimenziós modellezés esetén a Darcy- és a folytonossági egyenlet összevonásával a
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fajlagos nedvességtartalom bevezetésével a
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alakú Richards-egyenlethez jutunk, ahol k(h) a telítetlen talaj hidraulikai (kapilláris)
vezetőképessége a szívási potenciál (a tenzió) függvényében, m/d vagy cm/d mértékegységgel. Permanens vízmozgás esetén az egyenlet megoldása

z  

1
1  v / k (h)

dh

(26)
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Az egyenlet megoldásának eredményeként megkapható a talajnedvesség-potenciál (h)
függőleges irányú változása a talajvízszinttől való távolság (z) függvényében különböző
nedvességáram-sűrűség és különböző talajtípusok esetén.

A talaj nedvességellátottsága és a növény
A növények az életműködésükhöz szükséges vizet a talajból a gyökerek segítségével
veszik fel. A gyökerek bizonyos talaj levegő-tartalom esetén mindig a nedvesebb helyek félé
növekednek, csaknem mindig nyomon követve a talaj kapillárisaiban elmozdult vizet. A
gyökérnek oxigénre, levegőre is szüksége van, ezért a gyökerek a vízzel teljesen telített
talajrétegekbe - így a talajvízbe sem - nem hatolnak be. A talajvizet a növények csak
közvetve, a kapilláris emelkedés útján, a gyökérzónába felemelkedő és azt részben telítő
vízként képesek hasznosítani. A növényi transzspiráció folyamán fogyasztott víz folyamatos
kapilláris utánpótlása a talajvíz szintjének csökkenését okozza. A növényzettel borított
területek alatt a talajvízszint mélyebbre süllyed a tenyészidőszak végére, mint valamely
közeli, nem művelt vagy ugarként hasznosított terület alatt (Szalai, 1984). Az erdő különösen
jelentős transzspirációjának következménye, hogy erdős területek alatt - egyéb azonos feltétel
esetén - a talajvíz mélyebben helyezkedik el, vagy az, hogy az erdősítés a talajvízszint
csökkenéséhez vezet.
A talajból, a talajnedvességből felvett vízmennyiséget a növény a párologtatás révén
szabályozza. Ha a talaj növény által felvehető nedvességkészlete csökken, a növény a
transzspirációt átmenetileg csökkenti. A természetes növényzet hosszú távon alkalmazkodik a
talaj természetes vízellátottsági-vízháztartási adottságaihoz. Ennek figyelembevételével
alakítja ki az növényborítottsági hányadot (M), illetve a vízfelhasználási tényezőjét (k). Ez
utóbbi a potenciális evapotranszspirációnak (ETso) a növényzet nélküli talaj potenciális
párolgásához (Eso) viszonyított arányával számszerűsíthető.
Eagleson modellje a növényborítottság és a vízfelhasználási tényező egyensúlyi értékeinek
az egyensúlyi vízháztartási adottságoktól függő változását írja le (Szesztay, 1991). A modell a
vízháztartási adottságokat az I kiszivárgási indexszel jellemzi, ami az
I  T hko / T hk

(27)
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képlet szerint értelmezhető, ahol Thko az esőzés befejezését követő azon időszakok átlagos
hossza, amelyben a talaj alsóbb szintjeiből való kiszivárgás hiánytalanul képes pótolni a talaj
felszínéről elpárolgó vizet, Thk az esőzések közötti kiszivárgási időszak átlagos hossza.
Gyenge vízellátottság esetén a növényzet elsődlegesen vízraktározó és párolgás csökkentő
szerepet tölt be, ennek megfelelően csekély a növényborítottság és a víz felhasználási
tényező. A vízellátottság növekedésével növekszik a növényborítottság és a vízfelhasználási
mutató. Ez utóbbi gyorsabb ütemű növekedése arra utal, hogy a növény alkalmazkodásában a
minőségi fejlődés a jelentősebb, nem pedig a mennyiségi terjeszkedés. A vízfelhasználási
tényező mindaddig növekszik, amíg a természetes vízellátottsági mutató nem éri el a 2-t. A
vízfelhasználási tényező növekedése azt jelenti, hogy a növény párologtatása is
megnövekszik. Ezt a megnövekvő igényt a térszín sugárzási és hőháztartási mérlegének
átrendeződése (az albedó csökkenése, a kisugárzás és a turbulens hőátadás csökkenése) teszi
lehetővé. Amikor a vízellátottság 2-nél nagyobb értéket ér el, a párolgás növekvő energia
igénye nem elégíthető ki csupán a hőháztartás átrendeződésével sem. A növény
alkalmazkodását az energia korlátozottsága szabja meg. A növényi alkalmazkodás
fordulópontjához érkezik, csökken a vízfelhasználási tényező, növekszik a növényborítottsági
hányad.

A felszín alatti vizek időbeli alakulása

A felszín alatti vizek időbeli változása a folyamatosan végzett talajnedvesség-észlelések,
illetve a talaj vízészlelések adatai alapján követhető nyomon.
A talajnedvesség észlelésének alapvető eljárásai a szárítószekrényes, a tenzióméteres, az
elektromos ellenállásokon alapuló, a neutronszóródásos és a gammasugárzásos, valamint a
távérzékelő eljárás.
A talajvízszint észlelésére, az erre a célra kiképzett csőkút szolgál, amelyben - mérete
folytán - a gravitációs erő uralkodik. A talajvízszint pillanatnyi helyzetét a talaj felszíne fölé
emelkedő csőkút peremétől mérik mérőszalaggal, esetenként folyamatosan regisztráló
műszerrel. Az észlelőkút peremét beszintezik, ami lehetőséget ad a talajvízszintek abszolút
geodéziai magasságban való kifejezésére és ezáltal a különböző kutakban mért vízszintek
egymás közti, továbbá a vízfolyások szintjeivel való összehasonlítására.
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Mind a háromfázisú, mind a kétfázisú zóna vizei - jóllehet kiegyenlítettebben - követik az
éghajlati elemek, elsősorban a csapadék és a hőmérséklet különböző léptékű: napi, évszakos,
éves ingadozását.
Hazai éghajlati adottságaink mellett az évszakos ingadozást tekintve a talajnedvesség az
őszi hónapokban kezd felhalmozódni a talajokban. Ennek oka a hőmérséklet, és ezzel együtt a
potenciális párolgás csökkenése. A növény élettevékenységének fokozatos megszűnésével a
transzspiráció csökken, művelt területeken a termés betakarítását követően lényegében
megszűnik. A talajok - elegendő őszi csapadék esetén - a tél végére, a tavasz elejére kellően
telítődnek, ami kedvező a növények tavasszal induló vagy folytatódó fejlődése
szempontjából. A talaj telítődése, különösen kemény teleket követően, amikor a talajban levő
víz megfagyhat, akadályozza az olvadásból eredő hólé és az olvadást kísérő esőcsapadék
beszivárgását, és ez belvizeket válthat ki. Az őszi csapadék hiánya, különösen szárazabb
nyarak után, a talajnedvesség hiányát okozza a vegetációs időszak kezdetén. A vegetációs
időszakban a megnövekvő párolgás, a növényzet transzspirációja a talaj korábban
felhalmozódott nedvességkészletét fogyasztja és általában a nyár végére, ősz elejére alakulnak
ki a talajnedvesség minimális értékei. A talajok nedvességforgalmát az éghajlati tényezők
mellett, esetenként azok hatását meghaladóan, a talaj típusa is befolyásolja.
Hasonlóan alakulnak a talajvízszintek is. A talajvíz legfőbb táplálója a leszivárgó
csapadékvíz. A háromfázisú zónán keresztül leszivárgó vizek a talajvizet táplálják és
megemelik annak szintjét. A talajvízszintről megemelkedő vizek a háromfázisú zóna
talajnedvességének - a csapadék mellett - másik utánpótlását jelentik, amelyet a növény
hasznosítani képes. A kapillárisán megemelkedő víz párolgása a talajvizet fogyasztja, a
talajvízszint süllyed. A talajvízszint süllyedése mindaddig tart, amíg a kapilláris emelkedés
zónája oly mértékben le nem csökken, hogy a párolgás lényegében megszűnik. A süllyedés
mértéke erősen függ a növényzettől. A mélyebben gyökerező és nagyobb transzspiráló
képességű erdők alatt a talajvízszint - minden más növényhez képest - alacsonyabb lesz. A
lesüllyedő talajvizet - adott esetben - az oldalirányból hozzáfolyó talajvíz pótolni képes és az
oldalirányú táplálás pótolja a párolgással eltávozott vizet.
A talajvizet tápláló csapadék és fogyasztópárolgás évszakos járásának, valamint a növényi
élet évi ritmusának megfelelően a talajvíznek is az őszi-téli félév a tárolás időszaka, amelyet a
tavaszi-nyári időszakban a talajvíz felhasználása követ. Talajvizeink a tél végén, tavasz elején
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emelkednek a legmagasabbra és közelítik meg a talaj termőrétegét vagy magát a felszínt,
ezzel is csökkentve a talaj felső, a csapadékot befogadni képes rétegét (Szalai, 1984).
Vízfolyások közelében a talajvíz ingadozása bizonyos késleltetéssel és mérsékléssel követi
a vízfolyás vízjárását. Árhullámok idején a vízfolyásban megemelkedő víz a vízfolyást kísérő
sávban a talajvízszint emelkedését váltja ki, a vízfolyás táplálja a talajvizeket. Kisvízi
időszakban, a vízfolyás vízszintjének csökkenése idején, többnyire a talajvíz táplálja a
vízfolyást. A vízfolyás vízjárásának és a talaj vízjárásnak a kapcsolata erősen függ a talajok
minőségétől. Homokos-kavicsos talajban ez a kapcsolat intenzívebb: nagyobb szélességű
sávban, nagyobb mértékben és kisebb késleltetéssel érvényesül a vízfolyás hatása. A vízfolyás
menti talajvizeket, amelyek táplálásában és alakulásában a vízfolyás meghatározó szerepet
játszik, és amelyek szinte együtt járnak a mederben lefolyó vízzel, parti szűrésű víznek
nevezik.
A talajvíz forgalmát a különböző emberi tevékenységek (vízkivételek, tározók létesítése, a
területhasználatok változása) számottevően befolyásolni képesek.
A talajnedvesség, s különösen a talajvíz járásában az éghajlat évi ingadozása is
kimutatható. Száraz évek csoportosulása a talajvízszintek jelentős süllyedéséhez, a nedves
évek csoportosulása a talajvízszint jelentős emelkedéséhez vezet.
A talajnedvesség és a talajvíz természetes ingadozásából adódó, a növény fejlődése
szempontjából

kedvezőtlen

vízháztartási

helyzetek

megszüntetése,

mérséklése

a

mezőgazdasági vízrendezés és melioráció egyik alapvető feladata.

Vízállás-, vízsebesség-, vízhozam-, vízmennyiségmérés
A természetes vizek rendelkezésre álló készleteit és azok változásait vízméréssel
határozhatjuk meg. Ennek folyamán - a feltárt összefüggések segítségével - egyes
paraméterek mérése útján kaphatunk választ a vízfolyásban mozgó víz, illetve az állóvizek
vízmennyiségére vonatkozó kérdéseinkre.
A vízállás. A vizek változó vízszintjét a mindenkori vízállás mutatja. Mérésére a vízmérce
szolgál, amelynek „0" pontját általában az előfordult legkisebb vízállá magasságában,
függőlegesen helyezik el (ez az ún. null víz), de elhelyezése tetszőleges, csak rögzíteni kell. A
vízmércén olvassák le centiméterben a mindenkori vízállást, amelynek segítségével - és a
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hozzá tartozó vízhozamérték, illetve a mederadatok ismeretében - meghatározható a
vízálláshoz tartozó, átfolyó, illetve tározott vízmennyiség. A legnagyobb és a legkisebb
vízállás különbsége a vízjáték, ennek egytized része a hidrográd vagy vízfok. A
leggyakrabban előforduló vízállás a középvíz, de nagy gyakorlati jelentősége van a hajózás
szempontjából a kisvíznek, az árvízi kiöntés szempontjából pedig a nagyvíznek, mint szélső
értékeknek.
A vízmennyiség. Ha a vízfolyás vízállásadatait derékszögű koordináta-rendszerben a
függőleges tengelyre felírjuk, a vízszintes tengelyen pedig a vízállásokhoz tartozó vízhozam
adatokat tüntetjük föl, olyan pontsort kapunk, amelyet összekötve a vízfolyásra jellemző
vízmennyiségi görbét rajzolhatjuk meg. Erről leolvasható a vízfolyáson az adott vízállás
mellett átfolyó vízmennyiség.
A vízhozam. Rendszerint az egységnyi időtartam alatt a vízfolyás vagy csővezeték adott
keresztszelvényében átfolyó fajlagos vízmennyiséget jelent. Meghatározásához ismerni kell a
meder (cső) nedvesített keresztszelvényének területét (AT) és a közepes vízsebességet (vk).
Előbbit vízfolyáson a keresztszelvény vonalában végrehajtott mélységmérésekkel, utóbbit
vízsebességméréssel állapíthatjuk meg, majd a két érték szorzata adja az időegység alatt
átfolyó vízhozamot:
Q  vk  K

(28)

A vízsebesség mérhető:
─ úszókkal, amikor a vízre helyezett úszó által két kijelölt pont között lévő távolság
megtételének időtartamát mérik, és ebből számítják ki a sebességet, az egységnyi időre
eső megtett út ismert összefüggése alapján;
─ az ún. Pitot-Darcy-csővel, amikor egy speciálisan meghajlított, kalibrált üvegcsövet
helyeznek az áramló víz útjába és az első csőhajlatban megjelenő vízmagasságról
olvasható le a mérési ponton érvényes vízsebesség;
─ vízsebességmérő forgószárnyas műszerrel, amikor a kalibrált forgószárnyat a víz
áramlásával ellentétes irányban a vízfolyásba helyezve mérőskálán közvetlenül
olvasható le a vízsebesség értéke.
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4. táblázat. Magyarország vízfolyásainak jellemző vízhozamai (VITUKI, 1994)

Vízfolyás, vízmérce,
időszak, év
Duna, Mohács
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993
Rába, Árpás
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993
Répce, Répcevis
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993
Marcal, Rábaszentmiklós
1980-1990
1991
1992
1993
Ipoly, Nógrádszakál
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993
Mura, Letenye
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993
Dráva, Barcs
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993
Tisza, Záhony
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993

NQ

KÖD

KQ

Q10

Q90

Q80 aug.

m3/s
6740
5800
6400
4440
4470

2222
2229
2030
2190
2070

749
906
1190
1060
1290

3460
3293
3210
3400
2795

1190
1340
1290
1280
1460

1922
1400
2140
1250
1620

471
353
206
178
129

32,80
33,20
38,20
27,60
19,30

2,58
3,80
6,10
2,40
7,20

60,00
57,00
75,80
47,70
42,10

8,41
10,80
17,40
3,30
7,90

14,37
5,30
21,90
2,80
7,60

72,3
68,4
95,2
48,3
10,1

1,40
2,15
2,99
2,13
1,45

0,05
0,35
0,77
0,54
0,30

2,66
3,82
6,03
3,47
2,22

0,25
0,88
1,16
0,78
0,60

0,58
1,10
1,68
0,64
0,425

54,9
20,7
19,3
19,1

8,53
8,14
6,26
3,12

2,40
3,71
1,03
1,11

13,7
14,9
11,3
-

3,66
4,79
1,32
-

5,10
4,93
1,24
1,33

190
165
293
69,3
67,0

10,2
5,96
4,99
3,32

0,36
0,24
0,57
0,30
0,25

22,1
12,2
23,6
8,16
-

1,60
0,97
1,76
1,09'
-

1,84
1,05
1,80
0,85
0,49

1580
1100
667
1400
990

174
168
195
233
152

41 ;6
53,0
70,0
29,5
77,2

282
471
356
337
226

86,80
61,00
101,00
84,20
91,60

134,8
134,2
181,0
71,3
109,0

3040
1730
1430
1280
1770

491
482
537
480
442

134
138
166
153
165

282
755
926
945
786

86,8
242
278
255
238

415,8
414,1
473,0
236,0
301,0

2950
2790
1940
1870
2900

424
385
297
356
387

65,0
45,2
105,0
53,6
113,0

873
1335
460
722
805

139,0
92,5
143,0
97,1
145,0

213,2
151,8
132,0
68,9
123,0
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Bodrog, Felsőberecki
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993
Hernád, Hidasnémeti
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993
Sajó, Sajópüspöki
1980-1990
1991
1992
1993
Bódva, Szendrő
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993
Zagyva, Jásztelek
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993
Hármas-Körös, Kunszentmárton
1980-1990
1991
1992
1993
Marós, Makó
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993
Tisza, Szeged
1971-1980
1980-1990
1991
1992
1993

1210
816
256
576
351

124
114
83,3
105
80,8

12,50
7,55
15,00
14,80
15,10

446
245
140
235
233

31,0
31,8
42,7
29,9
33,5

56,4
24,6
37,4
23,3
28,7

653
454
139
175
80

29,9
25,3
27,0
21,2
14,3

5,02
4,60
9,05
7,83
7,60

15,2
45,2
53,4
42,7
22,6

2,41
10,10
11,80
9,54
8,69

14,42
8,80
14,90
8,90
8,13

326
237
140
80

15,2
22,4
13,3
7,11

1,57
4,34
2,68
1,88

28,0
43,3
23,3
11,6

3,69
6,53
3,58
2,16

2,50
14,90
8,90
1,91

134
69,80
33,50
7,61
5,71

7,99
4,40
3,86
1,73
0,95

1,12
1,02
1,02
0,48
0,40

15,20
8,79
7,34
3,09
1,77

2,41
1,15
1,62
0,64
0,58

3,05
1,73
1,87
0,51
0,54

198
70,0
31,1
17,0
8,6

7,20
4,03
4,61
2,77
1,75

1,25
0,38
1,66
0,62
0,52

12,70
6,59
9,31
5,28
1,06

2,82
1,25
1,92
0,82
0,64

2,90
1,36
2,19
0,66
0,56

735
318
445
516

104
86,1
103
101

8,40
6,73
16,10
20,10

213
173
212
264

34,9
40,5
37,4
31,1

46,0
66,3
37,4
' 28,1

2320
1310
554
278
634

194
160
149
107
135

36,1
24,2
51,4
40,1
48,6

410
320
312
180
301

61,0
44,8
74,9
50,3
59,4

109,2
40,6
116,6
49,6
57,4

3130
3180
2280
1890
2220

934
784
650
650
598

174,0
57,8
189,0
87,3
82,1

1900
1661
1140
1510
1600

344
226
323
170
203

579,8
108,0
340,0
151,0
202,0

Jelmagyarázat:
NQ - a jelzett időszakban az előfordult legnagyobb vízhozam
KÖD - a jelzett időszak napi középvízhozamainak számtani közepe
KQ - a jelzett időszakban előfordult legkisebb vízhozam
Q10 - 10%-os tartóssági vízhozam
Q90 - 90%-os tartósságú vízhozam
Q80aug. - augusztusi 80%-os tartósságú vízhozam
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A különböző módszerekkel végzett vízsebességmérések eredményeinek pontossága eltérő.
Közöttük ±5-10% eltérés is lehet.
Az állóvizek, tározók vízkészletének, illetve vízkészlet-változásának meghatározásához
ismerni kell a vízállást és a mederviszonyokat. Források, kutak vízhozama ismert köbtartalmú
edény megteléséhez szükséges, mért időtartam segítségével határozható meg, és rendszerint
l/s mértékegységben fejezik ki.
Magyarország vízfolyásainak jellemző vízhozamadatait a 4. táblázat tartalmazza (VITUKI,
1994). Az ország átlagos éves vízforgalmára vonatkozóan a 13. ábra mutat adatokat.

13. ábra. Magyarország átlagos éves vízforgalma
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Hidraulikai alapismeretek
A hidraulika görög eredetű szó, amelyen a magyar mérnöki szóhasználatban az
alkalmazott mechanika egy olyan ágát értjük, amely a víz nyugalmi és mozgási állapotainak
tanulmányozásával foglalkozik. Az alapismeretekben a vízmozgások leírásakor, azt általában
egydimenziósnak, középsebességgel kielégítően jellemezhetőnek tekintjük. A leírásban az
elméleti (fizikai, matematikai) módszerek mellett kísérleti eredmények, tapasztalati, tényezők
is szerepet kapnak.
A hidraulika a legrégebbi tudományok közé tartozik, hiszen kifejlődése az ember és a
természet egyik alapelemének, a víznek a kapcsolatához köthető. Az ember akkor is „kutatta",
amikor védekezett, küzdött ellene, és akkor is, amikor szolgálatába állítani törekedett. E
„kutatás" első „tudományos eredményének" Archimedes Kr.e. 250-ből származó munkáját
tekintjük az úszó testekről. Azóta, egészen napjainkig, tudósok egész sorának, (csak néhány
nevet kiemelve: Leonardo da Vinci, Galilei, Dániel Bernoulli, Leonhard Euler, Antoine
Chézy, Kármán Tódor stb.) köszönhetően új és új eredmények születtek e területen. Ma is
vannak azonban olyan kérdések, amelyeknek megválaszolása hosszas kísérletezést,
tapasztalati ismeretszerzést igényel. Az alapok azonban napjainkban tisztázottak és ismertek.
A hidraulika egyes részterületeinek megismeréséhez elengedhetetlen a víz fizikai
tulajdonságainak megismerése. Ezeket az előző fejezetben részletesen tárgyaltuk.

Hidrosztatika
A hidrosztatika a vonatkoztatási rendszerhez képest nyugalomban levő folyadék
egyensúlyával, a határoló felületein, valamint a belsejében érvényesülő nyomások és
nyomóerők meghatározásával foglalkozik. Az említett vonatkoztatási rendszer lehet pl. a
Föld, ez esetben abszolút nyugalomról beszélünk. Más, pl. egyébként mozgásban levő
vonatkoztatási rendszer (tartálykocsi, lift stb.) esetében relatív nyugalomról beszélünk. Ez
utóbbival azonban most nem foglalkozunk.
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A folyadék nyomása
Az egyensúlyban (nyugalomban) lévő folyadék bármely vele érintkező sík felületre
merőleges erőt gyakorol. A felületegységre ható erőt nyomásnak (p) nevezzük.

p 

F

(29)

A

ahol:
F = a nyomóerő, (N);
A = a felület, (m2).
Pascal1 tétele szerint, nyugalomban lévő folyadék bármely pontjában a nyomás, bármely
irányban azonos.
A folyadék különböző pontjaiban azonban a nyomás különböző lehet.
p  p 0  h

(30)

ahol:
p = az abszolút nyomás az adott pontban, jelölése sokszor pabs (Pa);
po = a folyadék szabad felszínén uralkodó légköri nyomás (normál érteke a
tengerszinten 1013 mbar = 1,013∙105 Pa);
γ = a folyadék fajsúlya, (N/m3);
h = az adott pont mélysége a vízfelszín alatt, (m).
Ez Euler2 egyenlete a nehézségi erőtérben nyugvó folyadékra. Az egyenlet γh része a
víznyomás

1

vagy

túlnyomás

értéke

az

adott

pontban.

Mivel

a

folyadékot

Balise Pascal (1623-1662) francia filozófus és matematikus volt az, aki korrektül levezette a hidraulikus sajtó

jelenségét, amit ő „erősokszorozó gép"-nek nevezett. Ez a hidrosztatika törvényein alapdíj berendezés egy
dugattyúrendszer, amely a nyomást az átmérők hányadosának négyzetével aranyosija képes - ideális
(súrlódásmentes) esetben - megnövelni.
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összenyomhatatlannak tekintjük, γ állandó, így a túlnyomás egyenesen arányos a vizsgált pont
vízfelszín alatti mélységével, vagyis a vízoszlop magasságával.
Ennek szemléltetésére elég, ha megemlítjük a búvárok öltözékének merevségéi attól
függően, hogy milyen mélységig kívánnak lemerülni. Az igen mély merülésekhez a gumiruha
nem elegendő, merev ruha szükséges a nyomás felvételére, esetleg még belső túlnyomással is
védekezhetnek.
Az említett arányosságot felhasználva a (30) egyenletet átalakíthatjuk
p





p0



h

(31)

alakra, ahol:
p/γ = az abszolút nyomásnak megfelelő nyomásmagasság, (m);
po / γ = a légköri nyomásnak megfelelő nyomásmagasság, (m);
h = a víznyomásnak megfelelő nyomásmagasság, (m).
Így tehát a nyomásmagasságokra egy hosszúság dimenziójú, méter mértékegységű
tagokból álló egyenletet kapunk.
A p0 légköri nyomást, illetve az ennek megfelelő nyomásmagasságot általában nem
vesszük számításba, hiszen - mivel a szerkezetre minden irányból hat - a szerkezet
egyensúlyának számításakor is kiesik.

A nyomásmagasság-ábra
Ha egy nyugalomban levő folyadéktér valamely határolósík felületének minden egyes
pontjában - a felületre merőlegesen - felrakjuk az adott pont folyadékfelszín alatti mélységét,
akkor a nyomáseloszlással arányos, nyomásmagasság-ábrát szerkesztettünk (14. ábra). Az

2

Leonhard Euler (1707-1783) svájci matematikus a később szereplő, híres Daniel Bernoulli (Euler jó barátja)

édesapjának, Johann Bernoullinak és nagybátyjának, Jakob Bernoullinak a tanítványa. Előbb I. Katalin
meghívására 16 évet töltött Oroszországban, Szentpéterváron, majd Berlinben dolgozott. Később II. Katalin
kérésére ismét visszatért Oroszországba.
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ábrán a nyomás (pontosabban a nyomásból származó elemi nyomóerők) irányát nyíllal
jelöljük.

14. ábra. A nyomásmagasság-ábra szerkesztése

A nyomásmagasság-ábra segítségével meghatározható az érintett felületre ható eredő
nyomóerő is. Ha a nyomásmagasság-ábrát kiterjesztjük a térbe (három dimenzióba), akkor az
így keletkező terhelési test térfogatát a folyadék fajsúlyával megszorozva kapjuk az eredőerő
nagyságát, vagyis általánosan

F  V

(32)

ahol:
F = az eredőerő nagysága, (N);
V = a nyomásmagasság-test térfogata, (m3);
γ = a folyadék fajsúlya, (N/m3).
A 15. ábrán szemléltetett - egyszerű, függőleges, derékszögű négyszög felületre ható –
nyomás esetén, a (32) képlet alapján
F  bA   bhh

1

 b

2

h

2



(33)

2

ahol:
b = a felület szélessége, (m);
A = a nyomásmagasság-ábra területe, (m2);
h = a vízmélység, (m).
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A nyomáseloszlásból származó eredőerő meghatározható - a nyomáseloszlás felületmenti
integrálásával - a felület nagyságának, melyre a nyomás hat (A'), felület súlypontja vízfelszín
alatti mélységének (hs) és a folyadék fajsúlyának szorzataként is:
F  A ' hs

(34)

15. ábra. A nyomáseloszlásból származó eredőerő meghatározása

A (32) és a (34) egyenlet tehát azonos eredőerő-nagyság értéket eredményez.
A 15. ábra egyszerű esetére
A '  bh ( m ); h s 
2

h

(m )

2

tehát a (34) képlet alapján

F  bh

h
2

 b

h

2



(35)

2

Mint látható a (33) és a (35) egyenlet azonos értéket eredményez.
Az 14. ábra példáján ferde síkfelületre az eredőerő fajlagos (1 m széles sávra eső) értéke
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F 

hl

(36)

2

támadáspontja a mélység 2/3-ában és a szélesség felében van.
Az előzőekben bemutatott két számításban [(33) és (34) képlet] szereplő felületek, A és A'
mást-mást jelentenek, úgymint A- a nyomásmagasság-ábra területe, A' - a vizsgált felület
nagysága.
Az eredőerő nagyságának kiszámításán kívül az egyértelmű megadáshoz támadásvonalát
is meg kell határozni. Az erő támadáspontja a vizsgált felületen nem annak súlypontjában
van, hanem a nyomásmagasság-test súlypontján megy keresztül.
Egyszerű példánkban, a 15. ábrán láthatóan, tehát nem S, hanem T pontban van az férő
támadáspontja, amely a jelenlegi nyomásmagasság-test súlypontjával (függőleges felületről,
és így vízszintes nyomásról lévén szó) azonos magasságban, tehát a h mélység vízfelszíntől
mért 2/3-ában és a b szélesség felében van.

16. ábra. Vízszintes és függőleges nyomásmagasság-ábrák

A nyomásmagasság-ábra és a nyomóerő felbontható vízszintes és függőleges
komponensekre. A vízszintes nyomásmagasság-ábrát a felület függőleges vetületére
szerkesztjük. A függőleges ábra a felület és a vízfelszín - vagy annak meghosszabbítsa közötti területet jelenti (16. ábra). A függőleges nyomásmagasság-ábrát a latin eredetű
„vertikális" szó nyomán V-vel, a belőle származó eredőerőt V-vel, míg a vízszintes ábrát a
görög-latin eredetű „horizontális" szó nyomán H-val, a belőle származó eredőt H-val jelöljük,
míg a korábban ismertetett, ún. eredőábrákat a szintén latin eredetű „rezultáns" szó nyomán
R-el jelöljük.
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A 14. ábra példáját a ferde sík felületet ily módon felbontva a 17. ábra mutatja.

V 

 ha

(N / m)

(37)

(N / m)

(38)

2

H 

h

2

2

17. ábra. Vízszintes és függőleges nyomásmagasság-ábrákból számított eredőerők meghatározása

Eredőjük nagysága általánosan az
F 

V

2

H

2

(39)

összefüggéssel határozható meg, esetünkben (37) és (38) felhasználásával:

F 

V

2

H

2



h

a h
2

2

2



 hl
2

(40)

ami természetesen megegyezik 36 képlet eredményével.
Irányára a
tg  

V
H



a
h

(41)
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egyenlet megadja, hogy valóban merőleges a β iránytangensű sík felületre.
Mind ez ideig kizárólag sík felületekre szerkesztett nyomásmagasság-ábrákról beszeltünk.
Görbe felületek esetén az eredő, vagyis a felületre merőlegesen rajzolt abrak torzításokat
okoznak, így nem alkalmasak nyomásból származó erők, de még a nyomáseloszlások
ábrázolására sem.
Példaként vizsgáljuk azt a nyilvánvaló esetet, amikor egy vékony, merev, görbe felületre
mindkét oldalról azonos víznyomás hat (18. ábra), hiszen mindkét oldalán azonos a vízszint.
Ha az eredő ábra szerkesztési elveinek megfelelően minden egyes pontban merőlegesen
felmérjük a vízfelszín alatti mélységet, akkor a 18. ábrán vázolt két, ellentétes irányú, görbe
vonalak által határolt ábrát kapjuk, amelyeknek- akár részben, akár egészében nézve - a
területe egymástól lényegesen eltér, tehát az eredőerő meghatározására, a torzítás miatt nem
alkalmazható.

18. ábra. Görbe felületre rajzolt nyomásmagasság-ábra

Görbe felületek esetén kizárólag a vízszintes és függőleges nyomásmagasság-ábrákat
használjuk és belőlük az eredőt a már ismertetett módon, a (40) képlet alapján határozzuk
meg.

Úszás, felhajtóerő
A folyadékba merülő, más szóval úszó testekre oldalirányból ható nyomás, illetve erők
eredője zérus. Egyensúlyban levő testre függőlegesen ható erők a súlyerő és a felhajtóerő. Ez
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utóbbi Archimedes3 tétele szerint a test által kiszorított (a test folyadékszint alá merülő
térfogatával megegyező térfogatú) folyadék súlyával egyenlő.
A vízbe merülő test egyensúlyi helyzete tehát a folyadékfelszínhez képest a súlyerő és a
felhajtóerő viszonyától függ, más szóval a test átlagsűrűségének (ρt) és a folyadék
sűrűségének (ρ) viszonyától.
─ Ha ρt < ρ, a test a felszínen úszik, olyan mértékig merülve a folyadékfelszín alá, hogy
a G súlyerő és az F felhajtóerő egyenlő legyen, F = G.
─ Ha ρt = ρ, a test teljes térfogatával a folyadékba merülve, bármely mélységben lebegő
helyzetben marad, F= G.
─ Ha ρt > ρ, a test lesüllyed a folyadéktér fenekére, F < G.
A felhajtóerő nemcsak tiszta folyadéktérben érvényesül, hanem például - talajvíz jelenlétekor
- a talajban is. A talajvízszint alá süllyesztett szerkezetek, létesítmények, például alapozási
szerkezetek, tartály vagy zárt fenekű akna létesítésekor, a felhajtóerővel számolni kell. Az
előzőekben leírt Archimedes-i tétel alapján számítható.

Folyadékmozgás nyomás alatti csővezetékben
A folyadékmozgás alapfogalmai
Mint azt a fejezet bevezetőjében már említettük, a hidraulikában a mozgási, áramlási
jelenségeket a sebességeloszlás figyelmen kívül hagyásával, középsebességgel jellemezzük,
amelyet - az angol mean = középérték- nyomán vm-el jelölünk.

3

Archimedes (Kr.e. 287-212) Szicíliában, Siracusában született egy csillagász fiaként. Általában a nevet

viselő archimedesi csavar feltalálójaként tartják nyilván, bár lehetséges, hogy ez a vízemelő gép
Egyiptomban korábban már használatos volt. A hidrosztatika, az úszás több alaptörvényét ő fektette le és
bizonyította.
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A középsebesség definiálásához egy másik fontos fogalom bevezetése szükséges, ez a
térfogatáram qv (m3/s) vagy folyadékhozam, s mivel az a folyadék, amellyel a legtöbbet
foglalkozunk a víz, ezért a gyakorlatban az általános térfogatárammal szemben a vízhozam
kifejezés, Q (m3/s) a legelterjedtebb.
A középsebesség tehát az a teljes szelvényre érvényes sebesség, amellyel helyettesítve a
sebességeloszlást (19. ábra) egy időegység alatt ugyanazt a Q folyadéktérfogatot, azaz
térfogatáramot szállítja, mint a tényleges sebességeloszlás.

19. ábra. Sebességeloszlás, középsebesség

Összenyomhatatlan folyadék permanens (időben állandó) áramlása folytonos, ha közben
folyadék nem „tűnik el" és nem „keletkezik", vagyis az egyes szelvényeken azonos vízhozam
folyik keresztül.

Q  v m 1 A1  v m 2 A2  ...  v m A

(42)

ahol:
vm1,2,… = az egyes szelvények középsebessége (m/s);
A1,2,... = az egyes szelvények keresztmetszeti területe, (m2).
Az említett permanens, időben állandó áramlás, amelynek semmilyen jellemzője (sűrűség,
sebesség stb.) nem függ az időtől, csak a helytől, a gyakorlatban meglehetősen ritkán fordul
elő. Ha a sebesség időbeli átlaga állandó és akörül csak kismértékben ingadozik, akkor kvázipermanens vagy egyszerűen, permanens áramlásról beszélünk, és a leírásnak is ezt a módját
követjük.
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A kvázi-permanens áramlások legfontosabb leggyakoribb típusára a turbulens áramlásra
Reynolds4 adott magyarázatot. A manchesteri egyetemen végzett kísérleteiben - üvegcsőben
különböző sebességgel áramoltatott vízbe egy ponton bevezetett festékcsíkkal - kimutatta a
lamináris (rétegzett) és a turbulens (keveredő, gomolygó) áramlás határát. Ezt a határt egy
dimenzió nélküli számmal - az azóta róla elnevezett - Reynolds-számmal fejezte ki:
Re 

vd

(43)

v

ahol:
v = az áramlás középsebessége, (m/s);
d = a cső átmérője, (m);
υ = a folyadék kinematikai viszkozitási tényezője, (m2/s).
Ha Re <2000-2400, az áramlás lamináris, ha nagyobb, az áramlás turbulens. Az áramlások
ilyen módon való megkülönböztetése azért fontos, mert hidraulikai leírásuk (pl. a súrlódási
veszteség számítása) különböző.

A Bernoulli-egyenlet
A valóságos folyadék permanens áramlására vonatkozó Bernoulli5 -egyenlet a következő
alakban írható fel:
4 Osborne Reynolds (1842-1912) Belfastban született, Cambridge-ben tanult matematikát, majd a manchester-i
egyetemen, a mérnöki tanszéken oktatott. Publikációiban a fizika szinte valamennyi területét érintette. Elsőként
demonstrálta a kavitáció jelenségét, a legkeményebb felületeket (pl. vízgépek) is veszélyeztető, robbanás-szerő
buborék kiválásokat. Bár Gotthilf Henrich Ludwig Hagen (1797-l884) német vízimérnök megelőzte Reynolds-t a
kétféle áramlás létezésének kimutatásában (1839), kétségtelen, hogy a viszkozitást is figyelembevevő
összefüggést Reynolds publikálta először 1883-ban.
5 Daniel Bernoulli (1700-1782) Groningenben született, barátjával Eulerrel együtt édesapjától Johann B.-tól
tanult matematikát Baselben. Hét-nyolc évet töltött Szentpéterváron a matematika professzoraként. Tíz elismerő
díjat nyert el a Párizsi Tudományos Akadémiától. Az elsőt 24 éves korában kapta az idő pontos mérésére
alkalmas vízóra tervezéséért. Apjával ellentétben nem tett semmit a sikeres matematikus Bernoulli család
fenntartásáért, folytatásáért, mivel sohasem nősült meg.
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z1 

p1



2



v1

2g

 z2 

p2



2



v2

2g

 hL

(44)

Az egyenlet az áramlás 1., illetve 2. szelvényében megadja az egységnyi súlyú (1 N)
folyadékra vonatkoztatott fajlagos energiatartalmat, tehát egyes tagjai (J/N = = Nm/N = m)
hosszúság dimenziójúak, vagyis a szelvénybeli energiaszintet mutatják.
A két szelvény energiaszintjének különbsége a veszteség (hL), vagyis a 2. szelvény fajlagos
energiatartalma ennyivel kisebb. A Bernoulli-egyenlet (44) tagjainak tartalma a 20. ábra
alapján a következő:
z = a vizsgált pontban levő vízrészecske geodéziai magassága vagy fajlagos helyzeti
energiatartalma a vízszintes geodéziai alapsíkhoz viszonyítva, (m);
p / γ = nyomásmagasság vagy a vízrészecske fajlagos nyomási energiatartalma, (m);
v2/2g = egységnyi tömegű víztestre vonatkoztatott fajlagos kinetikai energiatartalom, más
szóval sebességmagasság, (m).

20. ábra. A Bemoulli-egyenlet értelmezése

A geodéziai és a nyomásmagasság összegét piezometrikus nyomásmagasságnak is szokás
nevezni, hiszen, ha a cső adott szelvényeihez ún. piezométercsöveket csatlakoztatunk,
azokban a víz éppen e szintekig emelkedik.
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A Bernoulli-egyenlet (44) veszteségi tagjának (hL) meghatározása szempontjából
megkülönböztetünk hidraulikailag hosszú és hidraulikailag rövid csővezetéket. Az
egyszerűbben csak hosszú csőnek nevezett csőben a veszteség döntően meghatározó részét a
súrlódási veszteség alkotja, ehhez képest a helyi energiaveszteségek elhanyagolhatóan kicsik.
A rövid csőben a súrlódási és helyi energiaveszteségek aránya nem ilyen egyoldalú, így a
helyi veszteségeket is figyelembe kell venni.

Súrlódási veszteség
A lamináris áramlás súrlódási vesztesége a középsebesség első hatványával arányos.
Az l hosszon előálló hL veszteséget a Darcy6-Weisbach7-összefüggés írja le:
hL  

l v

2

d 2g

(45)

ahol:
λ = a csősúrlódási tényező (-);
d = a cső átmérője, (m);
v2/2g = a középsebességgel számított sebességmagasság, (m).
Lamináris áramlásban a csősúrlódási tényező csak a Reynolds-számtól függ és azzal
fordítottan arányos:
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Re

(46)

6 Henry Philibert Gaspard Darey (1803-1858) Dijon polgára, csőbeli áramlások és vízáteresztő talajokban
lejátszódó vízmozgási jelenségek tanulmányozásával foglalkozott. l856-ban egy Dijonban építendő szökőkúttal
kapcsolatban végezte kísérleteit, függőleges, homogén homokszűrőn keresztüli áramlást vizsgált.

7 Julius Weisbach (1806-1871) sok egyéb mellett a veszteségekkel is sokat foglalkozott, gyönyörű
fametszetekkel illusztrálta helyi veszteségekkel és áramlási jelenségekkel kapcsolatos megállapít Darcy
eredményei nyomán ő írta fel ilyen alakban a csősúrlódási veszteséget, bevezetve a dimenzió nélküli tényezőt.
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Turbulens áramlás csősúrlódási tényezője a Reynolds-számon kívül a cső felületének
érdességétől, pontosabban a csőfal relatív érdességétől függ.


  f  Re,


e

d 

(47)

ahol:
e = csőfal Nikuradse8-féle abszolút érdessége,
d = cső átmérője,
e/d = csőfal relatív érdessége.

21. ábra. Moody-diagram

8 Johann Nikuradse (1894-?) az 1930-as évek elején csövek falára ragasztott homokkal végezte érdességgel
kapcsolatos kísérleteit.
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A csősúrlódási tényező meghatározására kísérletek alapján összeállított grafikonok, táblázatok
állnak rendelkezésre. Közülük a 21. ábrán látható Moody9-diagram az egyik leggyakrabban
használatos. Közelítő, tájékozódó számításokat a λ = 0,02-0,03 érték felvételével
végezhetünk.

Helyi veszteségek

Helyi veszteségen az egyes konkrét helyhez köthető szerelvények (pl. tolózár) vagy
változások (pl. átmérő- és irányváltozások) okozta fajlagos energiaveszteséget értjük.
A helyi veszteséget
hL  

v

2

(48)

2g

alakban írhatjuk fel, ahol:
ζ = a veszteségtényező (-), amit az adott helyi veszteségre általában kísérleti úton
határoznak meg;
v2/2g = általában az adott veszteség konkrét helyét követő csőszakasz középsebességéből számolt sebességmagasság (m).
Helyi veszteségként kell figyelembe venni például a belépési veszteséget (nagy
folyadéktérből belépés csővezetékbe), ennek ellentettjét a kilépési veszteséget; a
szelvénybővületet

vagy szelvényszűkületet,

amelyek lehetnek fokozatos

átmenettel

kiképzettek vagy hirtelen változóak; az irányváltozások okozta veszteségeket (ív, könyök); az
elágazások, csatlakozások okozta veszteséget; vagy a szerelvények (tolózár, pillangószelep,
szűrő stb.) által okozott veszteségeket.

9 Lewis Ferry Moody (1SS0-1953) az Amerikai Egyesült Államokban 1944-ben a Colebrook-White
összefüggések matematikai egyszerűsítésével állította elő görbeseregét.
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Csővezetékek méretezése

Mint azt már említettük, a csővezetékeket hidraulikailag hosszú vagy rövid csőként
kezelhetjük.
Példaként a 22. ábrán egy többféle helyi veszteséget is tartalmazó magányos csővezetéket,
valamint a fölé rajzolt energiavonalat és nyomásvonalat mutatjuk be. Az energiavonal
kiindulási szintje (tartálybeli folyadékszint) és végpontja közötti szintkülönbség a ∑hL teljes
energiaveszteséget adja. Ez az előzőekben ismertetettek alapján a súrlódási veszteség és a
helyi veszteségek összegeként áll elő. A súrlódási veszteséget az egyes szakaszok lejtése, a
helyi veszteségeket az energiavonalak lépcsői jelenítik meg. A nyomásvonal egyes szakaszai
esetünkben párhuzamosak az energiavonal megfelelő szakaszaival és azok alatt a
sebességmagassággal

arányos

távolságban

vannak.

Végpontja

-

mivel

a

légköri

nyomásmagasságot nem ábrázoltuk - a csőtengelyben van a kilépés szelvényében. Az ábrán
az arányok érzékeltetésére törekedtünk, rajta a távolságok nem mérhetőek. A számszerű
adatok példa jellegűek, az egyes jellegzetes értékek nagyságrendjét, gyakorlatban használatos
értékeit mutatják. Az ábrán a rendszer valamennyi adatát feltüntettük, így bármelyiket
kérdésesként kezelve a példa mintafeladatnak tekinthető.

22. ábra. Hidraulikailag rövid cső

A 23. ábrán egy speciális, hidraulikailag rövid cső, a szifon látható. A szifon elnevezésen
kívül, a gyakorlatban a szivornya kifejezés is gyakran használatos. Már korai egyiptomi
ábrázolásokon is megfigyelhető a szifon használata, bár az alkalmazás fizikai magyarázatának
leírása sokkal későbbre tehető.
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23. ábra. Szifon

Két víztér között a víz egy olyan csővezetéken keresztül áramlik, amelynek legmagasabb
pontja a felvízszint fölött van. Ezen az elven működő szifon tehát az a cső, amellyel a
hordóból bort szívunk le egy kisebb edénybe, egy autó tankjából benzint egy kannába vagy az
öntözőcsatornából vizet veszünk ki az öntözéshez. A folyadékot a csőben a legmagasabb
ponton át a felvízszintig kell leszívni, hogy a szifon azután „magától" szállítsa a folyadékot.

24. ábra. Abszolút energia- (e) és nyomásszintek (p) a szifonban

A szifon teljes hosszára felírt Bernoulli-egyenletből azt kapjuk, hogy a két folyadékszint
különbsége ΔH a csővezeték teljes veszteségével egyenlő
H 

h

L

(49)
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A működés magyarázatához a 24. ábrán ezúttal az abszolút energia- és nyomásvonalat
tüntettük föl, vagyis a légköri, nyomásmagassággal (10 m) megemelt vonalakat Látható, hogy
a csőnek van olyan szelvénye, ahol a nyomásmagasság kevesebb, mint a légköri
nyomásmagasság, vagyis p/γ <10 m. Ez a szifon működésének alapja, és ezért szükséges az
előbbiekben említett, a folyadékot ezen szelvényen túlvezető „szívás".

Folyadékmozgás nyílt mederben

A folyadékmozgás alapfogalmai című fejezetben elmondottak lényegében a nyílt
mederbeli folyadékmozgásra is alkalmazhatók. A (43) Reynolds-számban azonban értelemszerűen – a d átmérő helyett az R hidraulikus sugár bevezetése szükséges.
A

R 

(50)

P

ahol:
A = a keresztszelvény nedvesített területe (m2);
P = a periméter a szelvény szilárd fallal határolt nedvesített kerülete (a teljes keresztszelvény kerület hosszából levonva a szabad vízfelszín hosszát) (m).
Így a Reynolds-szám a nyíltfelszínű csatornákra:
Re 

vR

(51)

v

Ha Re <500-600, az áramlás lamináris, ha nagyobb, az áramlás turbulens.
A Re <2000-2400 érték a lamináris és turbulens áramlás határaként a csővezetékben,
megfelel ezeknek az értékeknek, hiszen ha kiszámítjuk a kör keresztmetszetű cső
teltszelvényű áramlására a hidraulikus sugarat az (50) képlet alapján
d 
2

R 

A
P



4
d



d
4

(52)
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tehát az R hidraulikus sugár alkalmazásakor negyed akkora határérték összhangban van az
átmérő alkalmazásakori négyszeres értékkel (2000 = 4∙500).
Nyílt medrek esetén még egy új - a vízmozgás viszonylagos sebességét kifejező fogalomrendszer bevezetése szükséges, nevezetesen az áramló és a rohanó vízmozgásé.
A vízmozgásoknak ez a megkülönböztetése a víz sebességének és az úgynevezett
gravitációs hullámok haladási sebességének viszonyát tükrözi. Ha a hullámok fölfelé (a
vízmozgás irányával szemben) is terjednek, a víz sebessége kisebb, mint a hullámsebesség, a
vízmozgás áramló. Ha a hullám csak lefelé (a vízmozgással egyező irányban) terjed, ez a
hullámsebességnél nagyobb vízsebességet jelent, a vízmozgás rohanó.
A gyakorlatban a rohanó vízmozgást - lehetőség szerint - kerülni próbáljuk, igyekszünk a
folyási sebességet lecsökkentve, áramlóvá változtatni a vízmozgást. Ennek oka, hogy a nagy
sebességhez, nagy mozgási energiához tartozó nagy elragadó erő a mederfelületre veszélyes.
Az ilyen helyeken a víz megbonthatja a meder felületét, anyagát magával ragadva, illetve
veszélyeztetheti a megépített létesítményeket.

Chézy képlete
Permanens, egyenletes vízmozgásra (tehát nincs gyorsulás), nyílt medrekben, a súrlódás
figyelembevételére a (45) Darcy-Weisbach-összefüggés alkalmazható az előzőekben leírt
módosítással. Az (52) képlet alapján a (44) egyenlet módosítva:
l

hL  

v

2

(53)

4R 2g

Innen a sebességet kifejezve

v

8g



R

hL
l

(54)

A 25. ábra jelöléseinek megfelelően a
hL
l

 S

(55)
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nem más, mint a mederfenék hosszirányú esése. Az első gyökös kifejezést egy konstanssal
helyettesítve (C - sebességtényező) kapjuk a
vC

RS

(56)

összefüggést, amely 1775 óta Chézy10-képlet néven ismert, és a szelvény középsebességét a
hidraulikus sugár és a hosszirányú esés függvényeként írja le. (R méterben, S
viszonyszámként, v m/s-ban helyettesítendő az összefüggésbe.)

25. ábra. Permanens egyenletes vízmozgás prizmatikus mederben

Chézy képlete levezethető a meder l hosszúságú szakaszára felírt erők egyensúlyi
egyenletéből is.
Az általában kis a lejtésszögű medrekre megengedhető feltételezés, hogy l' ≈ l, tehát

10 Antoine Chézy (1718-1798) 30 éves volt, amikor beiratkozott egy új állami iskolába, amit később Ecole des
Ponts et Chaussées-nak neveztek el. Mérnökként aktív munkát végzett a párizsi hidak és utak építése, fenntartása
terén. 1760-ban a Tudományos Akadémia és Párizs városi vezetősége bizottságot hozott létre a város
vízellátásának problémáival kapcsolatban. Chézy feladata egy csatorna keresztszelvényének és vízhozamának
meghatározása volt. Vizsgálatainak eredményét, így a fenti összefüggést i.' egy később elveszett jelentésben
foglalta össze, de feljegyzéseit ma is őrzik a Ponts et Chaussées-n. amelynek halála előtt egy évvel igazgatója
lett.
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S 

hL

 sin   tg  

l'

hL

(57)

l

A gyorsulás nélkül haladó folyadéktestre ható G súlyerő folyásirányú komponense
(G∙sinα) és az ezzel ellentétes irányú súrlódási erő, tehát (τ0∙P∙l) egyenlő nagyságúak, tehát, a
lefelé mozdító erő és a fékező erő egyensúlyban van:
G sin    0 Pl

(58)

ahol:
τ0 = a csúsztató feszültség (N/m2), amely turbulens vízmozgás esetén a sebességmagassággal arányos:

2

 0  

vm

(59)

2g

P = a keresztmetszet nedvesített kerülete (perimétere; m),
P.l = tehát az a felület (m2), ahol a súrlódás fellép.
A súlyt a télfogat és fajsúly szorzataként, a csúsztatófeszültséget az (59) képlet szerint felírva
és az (58)-ba behelyettesítve:
2

Al  sin   

vm
2g

Pl

(60)

Az egyenlet mindkét oldalát elosztva l∙γ-val, sinα-t az (59) képlet szerint S-sel helyettesítve és
a szelvény középsebességét kifejezve:

vm 

2g



RS

(61)

Az első gyökös kifejezés nem más, mint a C (m1/2/s) sebességi együttható, tehát a már jól
ismert Chézy-képletet (56) kapjuk.
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A C sebességi együtthatóra több tapasztalati összefüggés ismert. Ezek a mérési, vizsgálati
eredményeken alapuló képletek az

R hidraulikus sugár értékének függvényében

alkalmazhatók. A leggyakrabban használt összefüggés a Manning11-féle képlet:
C  kR

1 6

(m1/2/s)

(62)

amely jól alkalmazható R = 10 m hidraulikus sugár értékig. A Chézy-képletbe helyettesítve:
C  kR

2 3

S

1 2

(63)

ahol k a meder felületére jellemző Manning-féle simasági együttható (m1/3/s); (gyakran
szerepel a táblázatokban a reciproka n = 1/k, a Manning-féle érdesség).
A különböző simasági vagy érdességi jellemzőket a meder anyagának, illetve a
felületképzésnek a függvényében táblázatok adják meg. Kiemelve néhány példát: viszonylag
rossz állapotú földcsatornára k = 33 m1/3/s; közepesen karbantartott földcsatornára k = 40
m1/3/s; viszonylag durva betonmeder esetén k = 60 m1/3/s; vakolt felület, öntöttvas felület
esetén k = 90 m1/3/s.

A meder hidraulikai méretezése
A meder vízszállító kapacitását a térfogatáramot vagy vízhozamot a Chézy-képlet és a
Manning-féle összefüggés alkalmazásával a keresztmetszeti területtel szorozva kapjuk a

Q  Av  AkR

2 3

S

1 2

(m3/s)

(64)

összefüggést.

11 Robert Manning (1816-1897) ír mérnök, aki a Közművek Irodájának főmérnökeként számos csatornázási,
hajózási és kikötő project felelőseként és az ír Építőmérnöki Intézet elnökeként dolgozott. 1889- ben írt cikkében
mutatta be a Chézy-képletnek ezt (62) az alakját, amely minden eddiginél jobban tükrözi a valós mérési
eredményeket.
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A hidraulikailag legkedvezőbb keresztszelvény a félkör, hiszen az A nedvesített
keresztmetszeti terület és a P nedvesített kerület, vagy periméter aránya itt a legkedvezőbb.
Adott A-hoz P esetében tartozik a legrövidebb félkör. A gyakorlatban alkalmazott
trapézszelvény ezt közelíti, természetesen megfelelő vízmélység - fenékszélesség rézsűhajlási viszony esetén.
A meder hidraulikai méretezési feladata sokféle lehet attól függően, hogy mi ismert és mit
kívánunk meghatározni. A Q vízhozam, a v sebesség, a meder hosszirányú S esése vagy a
meder k simasági együtthatója a többi adat ismeretében közvetlenül meghatározható. Ha
azonban a keresztszelvény valamely geometriai adata, például a vízmélység a kérdéses, akkor
felvett értékekkel számított adatpárokból - közelítő módszerként lineáris interpolációt
alkalmazva, vagy esetleg több pontra fektetett görbéből interpolálva - határozhatjuk meg a
keresett adatot (26. ábra).

26. ábra. Vízmélység meghatározása ismert vízhozam esetén

A meder méretezésekor a gyakorlatban figyelembe kell venni, hogy a csatornákban a víz
sebességének értéke bizonyos alsó és felső korlátok között engedhető meg. Az alsó korlátot a
lebegtetett hordalék kiülepedésének és a szelvényméret csökkenésének veszélye miatt, az
általában vmin = 0,2-0,4 m/s-nak felvett minimális szükséges szelvény-középsebesség jelenti.
A felső korlátot az úgynevezett kimélyülési határsebesség adja, amely az adott talajra
jellemző, szelvény-középsebesség érték, amelynek meghaladása esetén a talajszemcsék is
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mozgásba lendülnek, tehát a mederben kimélyülések keletkezhetnek, a keresztszelvény alakja
és helyzete megváltozhat. A kimélyülési határsebesség-értékeket különböző mederanyagokra
táblázatok adják meg. Például homokmederben kb. 0,6-0,8, agyagban 1-1,2, beton burkolat
esetén kb. 7-8 m/s engedhető meg.

27. ábra. Összetett szelvény

Ingadozó vízjárások esetén (kis és nagy vízhozamok váltakozása) gyakori az összetett
szelvény alkalmazása (27. ábra). A kis vízhozamok az ún. főmederben A1 keresztmetszeti
területtel folynak le, míg a nagy vízhozam érkezésekor egy, szélesebb árvízi meder, A2
kiegészítő terület is belép a szállításba. Ilyen szelvényeknél a teljes vízszállító kapacitás
számításakor a két mederrészben folyó hozamot külön számítjuk, majd összegezzük. Gondot
szokott okozni a főmeder és az ártér eltérő simasága, ezért ezek gondos meghatározást
igényelnek.

Folyadékmozgás műtárgyak környezetében
A vízgazdálkodás számos területén, vízépítési létesítményeknél, a használat igényeinek
megfelelően, különböző vízmozgást befolyásoló, elzáró, áteresztő, szabályozó úgynevezett
műtárgyat alkalmazunk, építünk. Ez a fejezet ezek közül a legfontosabbaknak, illetve
leggyakoribbaknak az alapvető hidraulikai, működési viszonyait ismerteti.
Bármely ilyen műtárgy „működését" az azt követő mederszakasz vagy csatornaszakasz
nagymértékben befolyásolhatja, annak visszahatása az adott műtárgyra, méretezés
szempontjából meghatározó. Például egy - későbbiekben részletezendő - zsilip vagy bukó
vízhozamkapacitását kiszámolva, hiába érezzük számítási eredményünket megalapozottnak,
96

precíznek, ha a zsilipet vagy a bukót követő alvízi mederszakasz nem képes a kiszámolt
vízhozam szállítására, például kis keresztmetszeti területe miatt.

Tiltók és zsilipek
A zsilipek, kisebb méretek esetén tiltok, olyan vízmozgást szabályozó műtárgyak, amelyek
alsó vízátbocsátást lehetővé téve - általában a nyílás mindkét oldalát víz borítja - a nyílás
méretének változtatásával képesek megkívánt vízszinteket tartani vagy megkívánt vízhozamot
átbocsátani. Egy függőleges éles szélű zsiliptábla alatti szabad kifolyást mutat a 28. ábra.
A zsilip felvízi oldala és az alvízi ún. kontrakciós szelvénye között felírt Bernoulliegyenletből levezethető a derékszögű négyszög szelvényű csatornába épített zsilip alatt
átfolyó vízhozamra a

Q   aB

2


v
3
2 g  H  0  h c  (m /s)
2
g



(65)

összefüggés, ahol:
Ψ = a kontrakciós tényező (-);
Φ = a sebességtényező (-);
a = a zsilipnyitás mértéke (m);
B = a zsiliptábla szélessége (m);
H= a felvízi vízmélység (m);
vo2/2g = a felvízoldali sebességmagasság (m), amelyet általában - a H vízmélységhez
képest kis a nyílás esetén - elhanyagolhatunk, ilyenkor vo2/2g ≈ 0;
hc = a kontrakciós szelvénybeli vízmélység (m), mint az a 35. ábrán is látható:

hc   a

(66)

A Ψ kontrakciós tényező és a Φ sebességtényező szorzatát µ-vel jelöljük és vízhozamtényezőnek nevezzük. A Φ sebességtényező értéke Φ = 0,95-0,99-nek vehető, a Ψ
kontrakciós tényező, a nyílás jellegétől és a H vízmélységtől függően táblázatokból vehető,
értéke 0,611-1 között változhat, a µ vízhozamtényező ún. éles szélű nyílások esetén közelítő
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számításokban µ = 0,6-nak vehető. A (64) összefüggést egyszerűsítve, az ott közöltek mellett
bevezetve az
2

A  aB (m )

(67)

nyílás keresztmetszeti területe jelölést, a zsilip alatt átfolyó vízhozamra a

3

Q   A 2 g ( H  hc ) (m /s)

(68)

összefüggést kapjuk.

28. ábra. Zsiliptábla alatti átfolyás

Bukógátak
A bukók vagy bukógátak felső vagy szabad felszínű vízátbocsátást lehetővé tevő
műtárgyak, mint az a névben is benne van, átbukik fölöttük a víz. Kialakításuk lehet fix
koronájú bukó vagy szabályozható, állítható koronaszintű bukó.

98

29. ábra. Bukógát fölötti átfolyás

A csatornatengelyre merőleges derékszögű négyszögnyílású, éles szélű bukó (29. ábra)
fölött átbukó vízhozam a
2

v
Q   B 2 g   H  0
3
2g
 

2






3 2

 v2 
  0 
 2g 

3 2


3
 (m /s)


(69)

összefüggéssel határozható meg, ahol:
B = a bukó szélessége (m);
H = az átbukási magasság (m) a koronaszint fölött, itt fontos megemlíteni, hogy a
bukó ún. leszívása miatt az átbukási magasságot általában a bukótól (3-4) H
távolságban a felvíz felé eltoltan kell mérni, mert ez tükrözi a tényleges
szintkülönbséget a felvízszint és a bukókorona között.
v02/2g = a felvízoldali sebességmagasság (m), amelyet a zsiliphez hasonlóan általában
elhanyagolhatunk (v02/2g ≈ 0).
2/3∙µ = konstans és a vízhozamtényezővel alkotott szorzatát gyakran m0 átbukási
tényezőként találjuk meg táblázatokban (m0 = 2/3∙µ).
A µ vízhozamtényező értéke a bukó szelvényétől függően µ = 0,6-0,75 között változhat.
Ha az ismertetett elhanyagolást érvényesítjük, a (69) egyenlet a következőképpen módosul
Q 

2

B 2 g H

3

3 2

(m3/s)

(70)

amely Poleni12-képlet néven is ismert.

12 Marquis Giovanni Poleni (1683-1761) Velencében született, 26 éves korában Padua-ban az asztronómia,
később a fizika, majd a matematika professzora. 1717—1718-ban közzétett írásaiban foglalkozott a kisméretű
nyíláson való kifolyás kontrakciós tényezőjével is. Az ő vizsgálódásainak eredménye a kismérető nyíláshoz
csatolt toldalékcső vízhozamnövelő hatásának felfedezése is.
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Átereszek
Az átereszek olyan keresztezési műtárgyak, amelyek valamilyen egyéb létesítmény
(például út, vasútvonal) alatt lehetővé teszik a víz átfolyását, vagyis nevüket onnan kapták,
hogy „áteresztik" a vizet. Működésük, üzemelésük hidraulikai szempontból különböző lehet,
úgymint nyílt felszínű átfolyás vagy nyomás alatti átfolyás. Ebben a fejezetben az utóbbival
foglalkozunk. Ez esetben az átereszeket hidraulikailag rövid csőként méretezzük, vagyis az
áteresz által okozott h energiaveszteség vagy más szóval a visszaduzzasztás a
következőképpen írható fel:

hL 

0

v

2

2g



L v

2

4R 2g

(71)

ahol:
δo = δbe + δki = a belépési és kilépési veszteségtényezők összege (-);
v =az áteresz szelvényének középsebessége (m/s), tehát v2/2g a sebességmagasság (m)
az átereszben;
λ = az áteresz súrlódási tényezője (-);
L = az áteresz hossza a végkialakítások nélkül (m);
R = az áteresz hidraulikus sugara (m).
A belépési és a kilépési veszteségtényezők meghatározása elméleti úton meglehetősen
nehézkes, hiszen a fej kialakítástól, a szelvényalaktól és számos egyéb tényezőtől függnek. A
leggyakrabban alkalmazott kör keresztmetszetű, ún. csőátereszekre és derékszögű négyszög
keresztmetszetű átereszekre a BME Vízépítési Tanszékén végzett kísérletek eredményét
foglalja össze a 30. és a 31. ábra. Az egyes típusokat - melyek a keresztmetszetben és a
fejkialakításban térnek el egymástól - A, B, C, D, E, F, G-vel jelölve, a keresztmetszeti
méretek, az alvízmélység és a csatlakozó trapézszelvényű csatorna fenékszélessége
függvényében valamennyire megtaláljuk a δo = δbe + δki helyi veszteségtényezők összegét. Ily
módon, az áteresz anyagának ismeretében l értékének felvételével meghatározható a teljes
áteresz által okozott hL veszteségmagasság.
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30. ábra. Csőátereszek

31. ábra. Derékszögű négyszög szelvényű átereszek
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Folyadékmozgás szemcsés közegben
A szemcsés közegben, talajban történő folyadékmozgást egyszerűen szivárgásnak
nevezzük. A szivárgó talajvíz mozgása általában permanensnek tekinthető és a Darcytörvény szerint alakul.

A Darcy-törvény
Darcy - saját kísérleteire alapozott - megállapítása az volt, hogy a szemcsés közegen
átfolyó Q vízhozam egyenesen arányos a szemcsés közeg vagy talaj A keresztmetszeti
területével és a vizsgált hosszon tapasztalt piezometrikus nyomásszintkülönbséggel, valamint
fordítottan arányos a szivárgási át hosszával, vagyis
Q  kA

h
l

(72)

ahol k arányossági tényező a talaj szerkezetére jellemző, úgynevezett Darcy- féle szivárgási
együttható (m/s), amely megegyezik az egységnyi esésnél előálló virtuális szivárgási
sebességgel.
Valójában a víz nem a talaj „bruttó" keresztmetszetén, hanem csak a szemcsék közötti
hézagokon át áramlik. A valódi sebesség tehát v* = v/n, ahol n a talaj hézagtérfogata
(általában 0,25-0,45 között).
A szivárgó vízmozgás leírása csak közelítőleg lehetséges hidraulikai módszerekkel. Ennek
több oka van, a Darcy- törvény érvényességi tartományától odáig, hogy a szivárgási
jelenségek általában nem jellemezhetők kielégítően a középsebességgel és gyakran
háromdimenziós, térbeli vizsgálat szükséges.

Kutak
Leggyakoribb szivárgási problémák közé tartozik a kutak vízszállításának meghatározása.
Erre egy viszonylag egyszerű példa a homogén, porózus talajba mélyített kút, amely a vízzáró
rétegig leér és teljes hosszában perforált (32. ábra). A kútból tartósan Q vízhozamot kiemelve
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a talajvíz felszíne és kút vízszintje az ábrán vázolt módon állandósult. Vízhozama a
következő képlet alapján számítható:
Q 

k ( H
ln

h )
R

2

2

(73)

r

ahol:
k = a talaj Darcy- féle szivárgási tényezője (m/s);
H = a talajvízszint eredeti magassága a vízzáró réteg fölött (m);
h = a kút vízszintje a vízzáró réteg fölött (m);
R = a kút hatótávolsága, az a gyakorlati képletekkel számítható távolság, ahol a leszívás már
nem érvényesül (m);
r = a kút sugara (m).

32. ábra. Teljes kút

Másik gyakran előforduló példa az ún. teljes artézi kút, vagyis két vízzáró réteg között
nyomás alatt lévő talajvíz megcsapolása (33. ábra). A víz így a kút felé egy konstans m
magasságú hengerpaláston keresztül szivárog. Az állandósult helyzet után a kiemelt
vízhozam:
Q 

2  mk ( H  h )
R
ln
r

(74)

ahol a jelölések megegyeznek a (73) összefüggés jelöléseivel.
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33. ábra. Teljes artézi kút
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2. A vízgazdálkodás alapjai
A vízgazdálkodás általános jellemzése
Alapfogalmak
Az immár klasszikusnak mondható meghatározás szerint a víz a környezet egyik
legfontosabb eleme és közege, újratermelődő természeti erőforrás, az egyik lényeges
környezeti alrendszer, a hidrológiai ciklus (hidroszféra) alkotója, amely a másik két alapvető
környezeti alrendszer: a földfelszín (troposzféra) és a légkör (atmoszféra) között a kialakuló
kapcsolat, megteremtője és hordozója.
Azt mondjuk: újratermelődő természeti, erőforrás, mert körforgása és a különböző
halmazállapotaiba való átmenetek folyamán képes bizonyos mértékű megújulásra, de
figyelembe kell vennünk azt, hogy nem korlátlan és igen sérülékeny erőforrás. Földünk
vízkészletének túlnyomó része (97,4%-a) ugyanis sós tengervíz, az édesvíz nagyobb része is a
sarkvidékek jég- és hótakarójában tárolódik, s a teljes készletnek csupán 0,03%-a (!) az az
édesvízmennyiség, ami számunkra és az élőlények számára rendelkezésre áll és közvetlenül
fölhasználható. Ez a készlet is azonban mind térben, mind időben igen egyenetlenül áll
rendelkezésünkre, ami egyben a vízellátás és a vízzel való gazdálkodás fő problémáinak is
alapvető okozója.
A Földön körforgásban lévő vizeknek adott térben és időben való elhelyezkedésében, vagy
állapotában - a természetes vagy mesterséges erők hatására - bekövetkező mennyiségi és
minőségi változásait, a változások összességét, illetve eredőjét vízháztartásnak nevezzük. A
vizsgált térbe az adott időhatárok között belépő és abból távozó vízmennyiségek
meghatározott vízháztartási állapotot jellemeznek, amelyben - az adott tér határain belül - a
tározott vízkészlet növekszik vagy csökken. Az időben egymást követő vízháztartási
egyenlegek (amiket a vízháztartási egyenlet segítségével konkretizálhatunk) azt a folyamatot
jellemzik, amely az időben változó bevételek és kiadások hatására módosuló vízkészletek
alakulását mutatja.
Vízgazdálkodáson azt a tudatos emberi tevékenységet értjük, amelynek segítségével a
természet vízháztartásának a társadalom szükségleteivel való - optimálisra törekvő összehangolását igyekszünk elérni, tudományos, műszaki, gazdasági és igazgatási
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beavatkozások révén. Beletartozik minden olyan emberi tevékenység, amely a természetes
vizeket érinti, és amely összeköti a természetben és a társadalomban végbemenő
vízkörforgást. Alapvetően a vízigények hosszú távú kielégítésére irányuló törekvést jelenti,
amelynek folyamán figyelemmel vagyunk az összes fölmerülő igényre, az emberi igények
mellett az ökológiai igényekre is, és igyekszünk azokat összhangba hozni a rendelkezésre álló
készletekkel. A vízgazdálkodásnak tehát fontos része a vízkészletekkel való gazdálkodás, ami
kiterjed az összes fellelhető vízformára, valamint a vizek minél jobb hatásfokú hasznosítása,
ami egyben a társadalmilag vagy egyénileg jelentkező vízigények kielégítését célozza. A
vízgazdálkodás és a környezetvédelem éppen a vízhasznosítás által kerül szoros kapcsolatba,
hiszen egyes vízhasználatok vagy vízvisszavezetések a természetes vizekbe igénybe veszik,
terhelik a befogadókat, az elszennyezett, vagy kimerített vízkészletek pedig megnehezítik
vagy megakadályozzák a víz további, vagy újabb célra történő felhasználását.

A víz szerepe a természetben és a társadalomban
A víz szerepe mind a természetben, mind a társadalomban sokrétű és meghatározó jellegű.
Amikor a víz jelentőségéről beszélünk, nagyon világosan tisztában kell lennünk a víznek az
életben és a termelésben betöltött szerepével. Tudnunk kell, hogy a víz
-

az élő szervezetek testének döntő fontosságú alkotórésze,

-

az élőlények táplálkozásának egyik legfőbb összetevője, mégpedig nemcsak mint
ivóvíz, hanem azáltal is, hogy az élelmiszerek és a takarmányok túlnyomó részét víz
alkotja,

-

a biológiai folyamatok nélkülözhetetlen közege és anyaga,

-

a termelési folyamatok egyik alapanyaga a mezőgazdaságban, de a legtöbb iparágban
és a szolgáltatások terén is, ugyanakkor fontos hűtő- és tisztító anyag,

-

személyi tisztálkodásunk, valamint javaink, eszközeink, ruházatunk, háztartásunk,
munkahelyünk, stb. tisztántartásának, a szennyező anyagok eltávolításának fő anyaga
és eszköze,

-

fontos és a legkevesebb mellékhatással járó energiaforrás, úgy is, mint a helyzeti
energia- (vízenergia), de úgy is, mint a geotermikus energia (termálvizek) hordozója,
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-

higiéniai szerepén kívül az üdülés, a vízi sportok és a gyógyvizek révén egészségünk
megőrzésének jelentős tényezője,

-

nagy szerepe van a közlekedésben és az áruszállításban, úgy is, mint vízi útnak, de úgy
is, mint számos közlekedési eszköz üzemanyagának, illetve mozgási közegének.

A víznek különleges funkciói vannak az élőlények életében is. A növények életében pl.
ezek a funkciók a következők:
-

a sejtek feszültségének fenntartója (turgornyomás, lankadás),

-

oldószer: a növények tápanyag-felvétele csak oldott állapotban lehetséges,

-

szállító közeg a növényen belül: a tápanyagok és az asszimiláták egyaránt csak vízben
képesek mozogni,

-

hűtőanyag: a párologtatás hőt von el, és a vízkörforgalom fenntartása mellett nagy
szerepe van az optimális növényi testhőmérséklet kialakításában, a káros felmelegedés
elkerülésében,

-

a víz maga is táplálóanyag: mint H+ és OH- ionforrás részt vesz az új növényi szerves
anyag előállításában, bár ez a szerepe mennyiségileg eltörpül (1%) a növényen
keresztül áramló és elpárologtatott víz mennyisége mellett.

A víz hiánya következtében jelentkező élettani hatások jól rávilágítanak a víz jelentőségére a növények szempontjából. A vízhiány nyomán nő a sejtek fölmelegedése,
fokozódik a légzés és a disszimiláció, csökken a CO2-felvétel, csökken a transzspiráció és az
asszimiláció, végeredményképpen csökken a termés.
A sok szempontból nélkülözhetetlen víznek káros, veszélyes hatásai is vannak. Ilyenek - a
már említett tartós és nagyfokú vízhiány (aszály) mellett -

a tartós, nagy intenzitású esőzések, havazások;

-

a folyók áradásai;

-

a belvizek okozta elöntések;

-

a víz által előidézett erózió;

-

az eredetileg is szélsőséges vízminőség (az ún. agresszív talajvíz) korrozív hatása;

-

a különféle szennyező anyagok - fizikai, kémiai és mikrobiológiai szennyeződések továbbítója, szállítója, és ezen keresztül - különösen a fejlett civilizációk körében hatalmas károk okozója lehet.
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A vízgazdálkodás tárgya és feladatai
Mindezekből következnek azok a feladatok, amelyek a vízgazdálkodás mindenkori
funkcióit megszabják a vízzel kapcsolatos társadalmi igények kielégítése érdekében, a
társadalmilag mindenkor elvárható és indokolt szinten. Ezek a fő feladatkörök a
következőkben foglalhatók össze:
-

a víz kitermelése és rendelkezésre bocsátása mind a lakosság, mind az ipar, mind
pedig a mezőgazdaság számára,

-

a vízkészletekkel való racionális és hosszú távú gazdálkodás kialakítása, megszervezése,

-

a kitermelt víz legjobb hatásfokú felhasználásának, illetve újrahasznosításának
segítése,

-

a használt vizek összegyűjtése, kezelése, károkozás mentes visszavezetése a
természetes vízkörforgásba,

-

a természetes vizek mennyiségének és minőségének védelme a más ágazatokból
származó szennyezésekkel szemben,

-

a speciális vízi ökoszisztémák és vízi élőhelyek védelme és fönntartása,

-

a vizek mennyiségi és minőségi kártételei ellen való védekezés és megelőzés
megszervezése,

-

a vizek lefolyásának szabályozása, a folyómedrek karbantartása,

-

a vízi utak hajózásra való alkalmassá tétele és azok fönntartása,

-

a vizek tározása,

-

a vízienergia-nyerés és -kihasználás lehetőségeinek megteremtése, és mindezek
érdekében különféle műszaki létesítmények építése és fönntartása.

Ezeknek a feladatköröknek a végrehajtása természetesen számos konkrét, de térben és
időben eltérő igénnyel és súllyal jelentkező, így eltérő módszerekkel megoldható
vízgazdálkodási feladatot ró az emberre, illetve a társadalomra. S ezzel el is érkeztünk a víz
társadalmi., gazdasági szerepéhez, ami éppúgy nem elhanyagolható mint az élettani szerep.
Amint azt dr. Szesztay Károly, nemzetközileg is ismert és elismert hidrológusunk
megállapítja, „a víz a természetben és a társadalomban is a hatásközvetítés, az egységformálás
és a rendszerátalakítás közege. A természetben mindhárom szerepkör teljes mértékben és
egymással igen pontosan összehangolva érvényesül. A társadalomban ez ideig a víznek csak a
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hatásközvetítő szerepe vált ismert tényezővé és tapasztalati ténnyé. Az egységformálást és a
rendszeralkotást a társadalmi és a gazdasági életben a víztől és a természeti környezettől
meglehetősen távoli tényezők és indítékok, a mai modem ipari társadalmakban és a
világgazdaságban elsősorban a piacmechanizimusnak a gazdasági és pénzügyi hatalomnak a
megszerzésére és folytonos fokozására sarkalló erővonalai irányítják" (Vízügyi Közlemények,
1995, 1.). Szesztay rámutat arra az ellentmondásra, illetve különbségre is, ami a természetes
táj fejlődésre jellemző és a piacgazdasági mechanizmussal szabályozott társadalmi
fejlődésben megnyilvánuló stratégiák között fönnáll. Arra a kérdésre, hogy vannak-e a
természetes tájak fejlődésének olyan általános rendszeralkotási és folyamatirányítási
irányzatai (stratégiái), amelyek párhuzamba állíthatók a piacmechanizmus által kialakított
gazdasági rendszer sajátos vonásaival, és hogy lehet-e az összehasonlító párhuzamok és
elemzések alapján irányelveket és támpontokat találni a társadalmi- gazdasági fejlődés
jövőbeli kilátásai és feltételei tekintetében, az általa összeállított táblázat (5. táblázat)
segítségével próbál választ keresni. Ez a táblázat egyrészt általánosságban, másrészt a
növénytermesztésre irányulóan hasonlítja össze az ökológiai és a művi rendszereket.
Anélkül, hogy a részletek elemzésébe itt most belemehetnénk, az gyors áttekintés után is
megállapítható, hogy lényeges különbségek adódnak a természeti és az ipari termelési
rendszerek jellemzői között. A legsarkalatosabb differenciák éppen a rendszer alakítási és a
folyamatirányítási tevékenység kapcsolatából fakadnak. A természeti rendszerekben ez a
kapcsolat mindig szerves, kölcsönös és aktív, ezzel szemben a piaci indítékokhoz igazodó
termelési, szolgáltatási és fogyasztási rendszerekben a tevékenység rendszerét maga a
tevékenység érdemben nem módosítja, vagyis a rendszeralakítás és a -használat kapcsolata
passzív.
Az 5. táblázat második sora az ökológiai és a művi rendszerek szerkezetében és
működésében megnyilvánuló szemléletbeli és elvi különbségekre próbál rámutatni. A
bolygónk életterének és élővilágának kölcsönhatásaiból születő ökológiai rendszerek
holisztikus szerkezetűek, vagyis integráltak, többcélúak és többeszközűek, működésükre,
dinamikájukra pedig a nemlineáris folyamatok a jellemzőek. Ettől gyökeresen különböznek az
elsődlegesen a piaci mechanizmus által formált művi rendszerek, amelyek szerkezetükben
többnyire automatizáltak, működési elvüket tekintve pedig lineárisak, vagy legalábbis
szakaszonként linearizáltak.
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A tájökológiai rendszerek úgyszólván minden lényegi tényezője és mozzanata olyan
egymásra épülő hierarchikus kapcsolatot alkot, amelyik a közös végső célt, az életfolyamatok
sokféleségének kibontakozását és önfenntartó, illetve a külső stresszhatásokkal szembeni
ellenálló képességük (dinamikus stabilitásuk) növelését valósítja meg. Ezzel szemben a piaci
mechanizmus által irányított, a műszaki tudományos kutatás eredményeire épülő művi
rendszerek (pl. a növénytermesztési, a közlekedési, a vízellátási, a hulladékelhelyezési stb.
rendszerek) lényegileg és szükségszerűen elkülönülésre és öncélúságra törekednek. Ez
elsősorban azt jelenti, hogy a művi rendszerek szerkezete mindig azt feltételezi, hogy az adott
rendszer, illetve alrendszer a saját célját vagy céljait a tervezéskor megállapított saját
eszközeivel a többi rendszer (alrendszer) céljától és eszközeitől teljesen függetlenül képes
teljesíteni, és működése csakis ily módon lehet hatékony, illetve gazdaságos.
5. táblázat. A természetes táj fejlődésben és a piacmechanizmussal szabályozott társadalmi fejlődésben
megnyilvánuló főbb stratégiai és technológiai irányzatok
Megnevezés

Természetes táj fejlődés

Piacmechanizmussal
szabályozott

Általános irányzatok
A rendszeralakítás és a folyamatszabályozás kapcsolata

aktív

A rendszerek szerkezetét és
dinamikáját meghatározó elvi alapok

holisztikus és nem lineáris

passzív
atomisztikus és lineáris

csomópontokba sűrűsödő és
homogenizált
a sokféleség és az ellenállóképesség
pénzfelhalmozás és bővített
Fejlődési dinamika
növelése
újratermelés
Szerkezeti változások üteme
évezred és hosszabb
évtized és rövidebb
nyílt lánc, többnyire sok
Anyagmérleg
körforgás
hulladékkal
többnyire nem megújuló
Energiabázis
megújuló készletek
(fosszilis) készletek
A növénytermesztési rendszerek sajátos irányzatai
Növényállományok szerkezete
összehangolódott sokféleség
izolált monokultúrák
Növényállomány-változás jellemző
évezred és hosszabb
év és rövidebb
időszaka
az éghajlati adottsánövényápolással,
gokhoz és azok
növénynemesítéssel
változásaihoz
alkalmazkodás a növényállomány
szerkezetének tájankénti váltásaival
a talaj és domborzat
műtrágyázással,
és foltonkénti árnyalataival, illetve
adottságaihoz
tereprendezéssel
azok érzékenyen szabályozott időbeli
a hidroökológiai és
öntözéssel,
változásával
vízháztartási adottlecsapolással,
ságokhoz
ármentesítéssel
folyamatos és helyspecifikus

a hatások lehető
korlátozása külső
energiák
felhasználásával

A növényállomány
kapcsolódása

Földrajzi eloszlás

Energiabázis

napsugárzás és átalakult formái

többnyire külső (fosszilis) energia

Forrás: Szesztay, 1995
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Ezek az összehasonlítások Szesztay szerint természetesen nem a piaci mechanizmus
múltbeli és mai sikereit, vagy jövőbeli nélkülözhetetlenül fontos szerepét kívánják vitatni,
hanem csak a piaci mechanizmus, mint társadalmi és politikai intézmény kizárólagosságát,
már-már az emberi és a közösségi élet minden mozzanatát a maga képére és hasonlatosságára
formáló egyeduralmát kérdőjelezik meg, azzal a céllal, hogy a fejlődés gazdasági, szociális,
kulturális és környezeti összetevője egyenrangúan és egymást támogatva érvényesülhessen.
Az ebből levonható következtetés legfontosabb felismerésének annak kell(ene) lennie, hogy a
piaci mechanizmus által szabályozott rendszerekben is követnünk kell(ene) a természetes
rendszerek komplex, egymásra utalt szerkezetét és működését, ezekbe is be kell(ene)
illesztenünk az ökológiai rendszerektől ellesett holisztikus felépítést és működést.
A fenntartható, jövőbe tekintő, tartós megoldásként ennek a szemléletnek kell(ene)
érvényesülnie a hazai vízgazdálkodásban, s a többi közt elsősorban a területhasználati és
növénytermesztési politika síkján is. A kialakult egyoldalú gyakorlat eredményeképpen a
jelenlegi struktúrában az éves és évelő növények, a szántóföldi és a rét- legelő területek,
valamint a különböző erdőállományok és a szabad vízfelületek párolgásának a talaj- és a
tájfejlődésre gyakorolt hatásaiban igen nagy különbségek vannak.
Szesztay Károly (1991) szerint a különféle növények és a területhasználatok megfelelő
arányú és területi elrendezésű együttesét a jövőben a térszíni vízháztartás kívánatos irányzatú
vízháztartás-szabályozásának, és ezen keresztül a művi jelleg és az energiaigény
csökkentésének hatékony eszközévé lehet(ne) tenni.
A víz szerepe így válik összekötő kapoccsá nemcsak a természeti erőforrásrendszer egyes
alrendszerei között, hanem a természetes tájfejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés
alapvetően eltérő folyamatai között is.
Nekünk pedig az a dolgunk, hogy ennek a felismert integráló hatásnak az érvényesülését
előmozdítsuk, a kétféle szerveződés közötti ellentéteket a lehetőségek szerint csökkentsük, és
a művi elemek közé minél több olyan elemet és folyamatot illesszünk, amelyek a természetes
tájfejlődésre és az ökológiai rendszerekre jellemzőek.
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A vízgazdálkodás irányítása, vízügyi államigazgatás
A vízgazdálkodás feladatait egy-egy országban az államigazgatás részét képező országos
és regionális intézmények, szervezetek irányítják, koordinálják és - a vizet használókkal
(szervezetekkel, illetve egyénekkel) együttesen - hajtják végre. A víz nélkülözhetetlenségéből
következik, hogy az a vizet igénylőktől nem zárható el, sőt - a mindenkori reális igények
szintjén - gondoskodni kell arról, hogy a fölmerülő vízigények minél teljesebben kielégíthetők
legyenek. A vízigények kialakulása és kielégítése között azonban gyakran ellentmondások
keletkeznek, a vízhasználók között ellenérdekeltségek jönnek létre, ezért a vízkészletek
kiaknázását, a vizek akadálytalan lefolyását és a vízhasználatokat szabályozni kell. Ezt a
feladatot a világon mindenhol a társadalom életét és működését szervező intézmények látják
el, és a vízzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket jogi keretek közé illesztik.
A vizek Magyarországon - mint a világ legtöbb országában - állami tulajdonban vannak, az
állampolgárokat és a gazdálkodó szervezeteket csupán a vízhasználat joga illeti meg, de az is
csak oly módon, hogy az ne korlátozza, és ne veszélyeztesse sem a vízkészletek állapotát, sem
a többi vízfelhasználó lehetőségeit. A jog - a jogi szabályozás és a jogalkalmazás - funkciója
azoknak az össztársadalmi (állami), szervezeti (csoport-) és egyéni érdekviszonyoknak a
normatív elrendezése az állam által, amelyek a műszaki alkotások társadalmi igényével, ezek
gazdasági alapjainak a megteremtésével, technikai megvalósításával és gyakorlati
alkalmazásával (felhasználásával) kapcsolatban keletkeznek és működnek.
Az állam szabályozó és az érdekeket rendező akaratát közvetítő jog ezt a funkcióját a
tárgyaik és szerkezetük szerint tagozott, a társadalmi viszonyok különböző körei szerint
alrendszerekben, vagyis jogágakban összefoglalt jogszabályokkal látja el. Az állami
közfeladatok ellátását, valamint az állami szervezetek működését és ezek kapcsolatait a
társadalom többi szereplőjével az államigazgatási jog szabályozza. Ennek egyik alrendszere a
vízügyi jog, amely a vízügyi szakigazgatás jogterülete, s amely a vízgazdálkodásra vonatkozó
közfeladatok és egyéni, illetve csoport feladatok ellátására vonatkozó szabályok összességét
magában foglalja.
A vízjog képezi alapját a vízügyi hatósági szabályozásnak is, amely gyakorlatilag a vízügyi
jogalkalmazást jelenti, s amely a tágabb körű vízügyi szakigazgatási jogterületnek egyik
részterülete.
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A vízjog célja a következőkben foglalható össze:
-

a vizek állami tulajdonának érvényesítése, az állami szervek kezelői jogkörével
összefüggő érdekeltségi viszonyok szabályozása;

-

a közcélú vizek társadalmi hasznosítása és műszaki értelemben vett rendezési
módozatainak szabályozása;

-

a vizekkel való állami rendelkezés megalapozása, a társadalmi hasznosítás engedélyezése, és a vizekkel kapcsolatos közérdek kötelező erejű, esetenként kényszerítő
jellegű érvényesítése.

A vízjog anyagi jogi és eljárási jogi szabályokból tevődik össze. Az anyagi jogi szabályok
az érdekelt személytől (állampolgártól, vagy jogi személytől) a konkrét társadalmi
viszonyokban elvárt emberi magatartást, illetve az erre a magatartásra vonatkozó
jogosítványokat és kötelezettségeket állapítják meg, részint általános, részint pedig speciális
jellegű jogszabályok révén. Egy-egy konkrét társadalmi viszony rendezését szolgáló anyagi
jog megállapítása, az érdekeltek jogainak és kötelességeinek kimondása alakszerű eljárási
formák között történik. Ezeket a formákat és jog- tartalmukat az államigazgatási eljárási jog
szabályai írják elő, abból a célból, hogy az állami szervek által képviselt közérdek és az egyes
érdekeltek részérdekeinek összhangja - az egyenlő érdekek és a kölcsönös jogbiztonság
alapján - megvalósítható legyen.
A vízügyi jog alapvető forrása a vízügyi törvény (jelenleg a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény), amely a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeik megőrzésével és
kártételeik elhárításával összefüggő alapvető jogokat és kötelezettségeket határozza meg, a
környezet- és természetvédelmi követelményekre is tekintettel. A törvény hatálya kiterjed:
-

a felszín alatti és a felszíni vizekre, a felszín alatti vizek természetes víztartó
képződményeire, illetve a felszíni vizek medrére és partjaira;

-

arra a létesítményre, amely a vizek lefolyási és áramlási viszonyait, mennyiségét,
minőségét, medrét, partját, vagy a felszín alatti vizek víztartó képződményeit
befolyásolja, vagy megváltoztatja;

-

arra a tevékenységre, amely az előző pontban említetteket befolyásolja vagy
megváltoztatja;

-

a vizek hasznosítására, hasznosíthatóságuk megőrzésére és a vízkészletekkel való
gazdálkodásra;
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-

a vizek megismeréséhez, állapotuk feltárásához szükséges mérésre, adatok gyűjtésére,
feldolgozására, szolgáltatására és felhasználására, valamint a vizek állapotának
értékelésére, kutatására;

-

a vízkárok elleni, védelemre és védekezésre;

-

továbbá az előzőekben megjelölt tevékenységeket folytató természetes és jogi
személyekre, ezek jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságaira.

A törvény részletezi és elkülöníti a vizekkel és a vízi létesítményekkel összefüggő állami
és önkormányzati feladatokat meghatározza a tulajdonra és a tulajdon működtetésére
vonatkozó rendelkezéseket a kizárólagos állami tulajdonban, az önkormányzati tulajdonban és
az ingatlanok tulajdonosainak tulajdonában levő vizeket és a róluk való gondoskodást. Külön
fejezetek szólnak a vízközművekkel végzett közüzemi tevékenységről, a vízkészletekkel való
gazdálkodásról, a vizek kártételei elleni védelemről és védekezésről, a vizekkel és vízi
létesítményekkel összefüggő ingatlanokra vonatkozó rendelkezésekről a vízügyi hatósági
jogkörről, a vízgazdálkodási közfeladatokat ellátó vízgazdálkodási társulatokról. A törvény
felhatalmazása alapján a kormány, valamint egyes kérdésekben a vízügyi feladatokat ellátó és
felügyelő miniszter (jelenleg a közlekedési, távközlési és vízügyi miniszter), hogy a törvény
szellemében további jogszabályokban (kormány- vagy miniszteri rendeletekben) foglalj össze
egyes, a törvényben nem szabályozott részterületekre vonatkozó szabályokat.
A magyar vízügyi államigazgatásban a hatósági jogkört első fokon a területileg illetékes
vízügyi igazgatóság, mint vízügyi hatóság, másodfokon az Országos Vízügyi Főigazgatóság
gyakorolja. A vízügyi igazgatóságok emellett a vízgazdálkodás szakmai szervezetei is,
amelyek a kezelői jogokat és kötelezettségeket gyakoroljak az állami tulajdonban lévő vizek
és vízi létesítmények fölött. Olyan terület szervek, amelyek ellátják a vízgazdálkodás és a
vízügyi igazgatás jogszabályban meghatározott területi feladatait, az Országos Vízügyi
Főigazgatóság alárendeltségében, annak központ, irányításával, együttműködve a helyi
önkormányzatokkal és a társhatóságokkal.
A vízügyi igazgatóságok működési területének határait a természetes vízgyűjtők,
öblözethatárok szerint állapították meg, azok nem esnek egybe a megyehatárokkal. Az
országban működő 12 vízügyi igazgatóság főbb adatait a 6. táblázat tartalmazza.
A vízügyi igazgatóságok főbb feladatkörei működési területükön belül a kővetkezők:
-

a vízügyi hatósági (szakhatósági) jogkör gyakorlása első fokon;
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-

a vízkárelhárítás (árvíz-, belvíz-, vízminőség-védelem) hatósági es operatív
feladatainak végrehajtása;

-

a vízgazdálkodási operatív feladatok ellátásához szükséges művek és létesítmények
működtetése, kezelése fenntartása, részben létrehozása;

-

a vízjogi engedélyek kiadása, nyilvántartása (a Vízi könyv vezetése);

-

együttműködés a területileg illetékes önkormányzati szervekkel, a társhatóságokkal és
a köztársasági megbízott hivatalával;

-

a területén működő vízgazdálkodási társulatok és szervezeteik állami felügyeletének
ellátása.

A vízügyi igazgatóságok szervezeti felépítését a 34. ábra szemlélteti.
6. táblázat. A vízügyi igazgatóságok területe, létszáma és a működési területükön
lévő megyék
FőfoglalkoA vízügyi igazgatóság
Terület zású létszám,
A vízügyi igazgatóság működési
2
neve
székhelye
km
fő (1995)
területén lévő megyék
DUNA-VIZGYUJTO
Győr-Moson - Sopron, Komárom Észak-dunántúli
Győr
6 370
456
Esztergom, Vas, Veszprém
Közép-Duna-völgyi
Budapest
8 337
529
Budapest, Pest, Nógrád, Heves
Alsó-Duna-völgyi
Baja
5 489
387
Bács-Kiskun, Baranya
Fejér,
Veszprém,
Tolna, Somogy, Baranya,
Székesfehérvár 12 814
Közép-dunántúli
464
Bács-Kiskun
Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém,
Nyugat-dunántúli
Szombathely
7 587
293
Somogy
Dél-dunántúli
Pécs
9 976
233
Baranya, Somogy, Tolna
TISZA-VÍZGYŰJTŐ
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-AbaújFelső-Tisza vidéki
Nyíregyháza
5 456
430
Zemplén, Hajdú-Bihar
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs- SzatmárBereg, Heves, Hajdú-Bihar, Jász-NagykunÉszak-magyarországi
Miskolc
10 233
587
Szolnok
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-NagykunTiszántúli
Debrecen
6912
473
Szolnok, Békés
Szolnok
7 132
528
Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Békés,
Közép-Tisza vidéki
Csongrád, Bács-Kiskun, Pest, BorsodAbaúj-Zemplén
Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, JászAlsó-Tisza vidéki
Szeged
8 455
434
Nagykun-Szolnok
Körös vidéke

Gyula

4 108

515

Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú- Bihar

A vízügyi igazgatóságokon belül jelentkező operatív feladatokat a szakaszmérnökségek
hajtják végre, a védekezés (vízkárelhárítás) különleges felszerelést és kiképzést igénylő
feladatait pedig az erre a célra szervezett védelmi osztagok teljesítik. A vízügyi
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igazgatóságokhoz tartozó főbb vizek, illetve vízi létesítmények néhány jellemző adatát a 7.
táblázat foglalja össze.

34. ábra. A vízügyi igazgatóságok szervezeti felépítése (1995)
7. táblázat. A vízügyi igazgatóságok (VÍZIG-ek) által kezelt vizek és művek
Megnevezés
Árvizek által veszélyeztetett, védett terület
Árvédelmi töltés
Belvízvédelmi célú (síkvidéki) csatorna
Vízrendezési célú dombvidéki csatorna
Vízkormányzó műtárgy a vízfolyásokon
(folyókon, csatornákon)
A folyók hossza
A nagy tavak parthossza
A víztározók összes térfogata
Engedélyezett vízhasználat felszíni
felszín alatti
A kataszterezett kutak száma
A vízrajzi állomások száma
Felsőfokú hatósági jogkör gyakorlása
Érvényes vízjogi üzemelési engedély évente
Összes vízjogi engedélyezési aktus évente
Hatósági (felügyeleti) ellenőrzés évente
Kiadott szakhatósági állásfoglalás 1994-ben

Mennyiség
21 248 km
4128 km
11 373 km
5362 km
1634 db
2698 km
416 km
180 millió m3
6200 db
19 700 db
65 300 db
5636 db
44 ügykörben
kb. 45 000 db
kb. 10 000 db
kb. 5000 db
4800 db

Munkamegosztás a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint (1996. 01. 01.).
Állami feladatok:
-

a vízgazdálkodás országos koncepciójának kialakítása és jóváhagyása;
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-

az állami vízgazdálkodási közfeladatok tekintetében az országos koncepció
végrehajtásának megszervezése;

-

a nemzetközi együttműködésből eredő vízügyi feladatok ellátása;

-

a lehetséges víznyerő területek távlati ivóvízbázissá nyilvánítása és ezen vízbázisok
vízkészletének felhasználható állapotban tartása;

-

a vízi munkák és vízi létesítmények, a használat, a fenntartás, a technológia műszaki
tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével összefüggő szabályozási feladatok
ellátása;

-

vízügyi igazgatási és - ennek keretében - a hatósági feladatok ellátásának
szabályozása;

-

az állami hatósági feladatok ellátása;

-

az állami tulajdonban lévő közcélú vízi létesítmények működtetése, a koncessziós
pályázatok) kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése;

-

a vízgazdálkodáshoz szükséges adatgyűjtés elrendelése;

-

vízrajzi tevékenység ellátása és szabályozása, a vízkészletek mennyiségi és minőségi
számbavétele;

-

a vizek kártételei ellen való védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység
szabályozása, szervezése, irányítása, ellenőrzése, a helyi közfeladatokat meghaladó
védekezés ellátása.

Önkormányzati feladatok:
-

a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - az országos elképzelésekkel összehangolt - koncepció kialakítása és végrehajtásának megszervezése;

-

a vízgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása;

-

a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak és az azzal összefüggő
vízfelületének kijelölése;

-

a helyi vízi közművek működtetése, a koncessziós pályázat(ok) elbírálása és a
koncessziós szerződés megkötése;

-

a vízi közüzemi tevékenység körében a település ivóvízellátása, a szennyvízelvezetés,
az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése;

-

a helyi vízrendezés és vízkár-elhárítás, az ár- és belvízvédekezés;

118

-

a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására
vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való
gondoskodás.

A vízgazdálkodási társulatok (vízgazdálkodási társulat, vízi közmű társulat) feladatai:
-

a helyi jelentőségű közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása, a többség által
szükségesnek ítélt vízügyi munkálatok elvégzésében való teherviselésre kötelezve
annak valamennyi potenciális haszonélvezőjét.

Az egyének - természetes és jogi személyek - feladatai:
-

saját birtokukon belül a vízzel kapcsolatosan kialakult szabályok betartása.

Az erdő vízháztartása és hatása a vízgazdálkodásra
A különböző művelési ágakkal bíró vízgyűjtő vízháztartását az egyes művelési ágak
arányából és sajátosságaiból adódó összetevők határozzák meg.
Az erdő vízháztartása különbözik az egyéb művelési ágakhoz tartozó területekétől.
Különleges érték és lehetőség, hogy alakulását korszerű erdőgazdálkodási - főleg
erdőművelési - eljárásokkal kézben tudjuk tartani, és az ország vízgazdálkodásának
szolgálatába tudjuk állítani.
Az erdő vízháztartásának sajátosságait elsősorban az a körülmény befolyásolja, hogy
területe évtizedes tenyészidejű, olyan növényekkel fedett, amelyek egyrészt koronájukkal
sajátos módon befolyásolják a csapadék talajra jutását, másrészt gyökérzetükkel különböző,
általában mélyebb talajrétegeket tárnak fel és kötnek meg. Leglényegesebb sajátossága az
erdőnek azonban az, hogy évente képződő avartakarója jó víztároló, és a talaj vízgazdálkodás
tekintetében lényeges fizikai tulajdonságainak elsőrendű alakítója, javítója. Az erdő olyan
növénytársulás tehát, amelynek segítségével az ember a vízháztartás leglényegesebb
tényezőcsoportját, a talajtakarót nagymértékben befolyásolni tudja.
Az erdő vízháztartása is az érkező, a felhasznált, az ideiglenesen tárolt és a távozó
vízmennyiségek összevetésével, az ún. vízháztartási vizsgálattal jellemezhető. A vizsgálathoz
az erdő vízháztartási egyenletét használjuk, amely egyik oldalon a bevételi, a másik oldalon a
kiadási tételeket tartalmazza:
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C cH

f

 H t  I  Pn  Pt  Pv  E f  E t   T

(75)

Bevételek:
C = folyékony és szilárd makrocsapadék (eső, ködszitálás, ónos eső, hó, dara, jégeső);
c = folyékony és szilárd mikrocsapadék (gyokfőharmat, talajharmat, harmat, dér,
zúzmara, horizontális csapadékok);
Hf, Ht = hozzáfolyás a felszínen és a talajban.
Kiadások:
I = intercepció, azaz benedvesedési veszteség;
Pn = transzspirációs (hasznos növényi) párologtatás;
Pt = talaj párologtatása;
Pv = talajvíz párolgása;
Ef, Et, = elfolyás a felszínen és a talajban és
ΔT = a területen tárolt víz növekedése, vagy csökkenése.
Az erdős területek a vízbevétel legnagyobb részét a makrocsapadékból (C) kapják. A
felszíni és felszín alatti hozzáfolyás - rendszerint - jóval kisebb jelentőségű, mivel az erdők a
vízgyűjtő felső részén helyezkednek el. Természetesen a galériaerdőkben, víznyelő
erdősávokban, az alföldi erdőkben már jelentős lehet az érkező víz mennyisége is.
Az erdőnek a makrocsapadék nagyságát módosító hatása eléggé vitatott. Legfeljebb a nagy
térségű erdők növelik a csapadékot mintegy 5%-kal, ami inkább becsült értéknek tekinthető.
Igen jelentős viszont az erdőnek az a hatása, amit a mikrocsapadék növelésére gyakorol.
Domb- és hegyvidéken a ködből kiszűrt folyékony bevonat és zúzmara, az ún. horizontális
csapadék - a faállomány jellemzőinek függvényében - a makrocsapadék mintegy 30%-át
jelenti, de magasabb helyvidéken az 1-3-szorosát is elérheti. Ennek jelentősége főleg abban
van, hogy csökkenti az intercepciós veszteséget.
A kiadási tételek közül az első, ún. intercepciós (I) veszteséget az a vízmennyiség jelenti,
amely a koronát, a törzseket vagy a cserjékkel, lágyszárúakkal fedett nyitottabb területeket
annyira benedvesíti, hogy a rájuk hulló csapadék továbbjusson a talaj felé. Ez a mennyiség
igen tág határok között váltakozik attól függően, hogy milyen az erdő kora, fafaj összetétele,
szerkezete, az alkalmazott üzemmódja és természetesen, hogy milyen intenzitású és nagyságú
maga a csapadék. A korona átlagosan harmadát tartja vissza a ráhullott csapadéknak. A fenyő
többet tart vissza, mint a lombos fafaj, az idős törzseken ritkábban, a rudas korúakon nagyobb
mértékű, és ami a fontos, gyakrabban mérhető lefolyás. A benedvesedést gyorsítja a
120

csapadékos időszakban az a vízmennyiség, amelyet a gallyak és a törzs a vízszintesen mozgó
páratömegből (ködből) kiszűrnek. Ennek hatására már kisebb csapadék-mennyiség is le tud
jutni a talaj felszínéig. Ez ugyanis a döntő.
A Gödöllői Arborétum állománytípusaiban mért évi intercepciós értékek százalékban
Járó szerint:
bükkös

47

feketefenyves, idős

39

duglaszfenyves

38

erdeifenyves, idős

37

gyertyános erdeifenyővel 37
feketefenyves, fiatal 36
simafenyves 36
erdeifenyves, fiatal

35

duglaszfenyves

34

vöröstölgyes 33
akácos, idős

31

akácos, fiatal 30
óriás nyáras

29

hársas 28
cseres 28
gyertyános cserrel

27

cseres 27
olasz nyáras 25
A fenyvesek átlagos intercepciója 5%-kal volt magasabb, mint a lombos állományoké.
A talajra jutott vízmennyiség egyik része beszivárog a talajba, a másik része elfolyik a
felszínen. Ha mennyisége nem nagy és a csapadék képződése nem heves, teljes egésze vagy
jelentős része beszivároghat a talajba. Ezt elősegíti az erdőtalaj vastag avartakarója, morzsás
szerkezete és üregrendszere, amelynek hatását még a korhadó gyökerek és az erős szelek is
növelik.
Az erdőtalajok vízbefogadó képessége és a beszivárgás sebessége igen jelentős. A
beszivárgás sebessége több százszorosa is lehet pl. a réti agyagtalajokénak.
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A talajba beszivárgó vízmennyiség adja azt a hányadot, amit a fák az életükhöz szükséges
anyagok szállításához és előállításához felhasználnak. Ez a transzspirációs víz (Pn) kb.
harmada az évi csapadéknak, amelynek hatása nemzetgazdasági szinten kedvező, mivel az
erdő az elhasznált vízzel szemben faanyagot juttat az országnak.
A talajba szivárgó víz egy része elpárolog (Pt). A talaj avartakarója nagymértékben
csökkenti a párolgást.
A tenyészidő alatt
-

avarral borított erdő talajon 62,6 mm

-

avar nélküli erdőtalajon

-

erdőn kívüli talajon

159,2 mm

408,7 mm párolgást mértek.

A talajvíz párolgása (Pv) - jól kezelt faállomány esetén - eléggé kis értékű.
A talaj felszínén lefolyó (Ef) és a talajba leszivárgó (Et) hányadot az erdő vízként adja át a
nemzetgazdaságnak. Általában ez is harmada a lehulló csapadéknak.
Az előbbiekből következik, hogy a csapadéknak a faállomány fatermeléséhez szükséges,
valamint a felszínen és a forrásokon át lefolyó része az, amellyel a vízgazdálkodás számolhat.
Ez a vízmennyiség erdővel borított területen kedvezőbb, mint szabad területen. Igaz ugyanis,
hogy erdőben a növényzet párologtatása nagyobb, de szabad területen lényegesen több víz
párolog el a talaj felszínéről. A lehulló csapadéknak szabad területen 50, erdőben azonban
átlagosan csak 33%-a nem hasznosítható nemzetgazdasági szinten.
Az erdő az előzőekben ismertetett vízháztartása folytán sajátságosan befolyásolja a
vízgyűjtőről lefolyó vízhozam nagyságát és vízmennyiségét, azaz a vízleadás folyamatát.
Az erdő a csapadékot visszatartja, tárolja és a lefolyást időben széthúzza, késlelteti.
Az eső kezdetben az állományt nedvesíti be. A talajra jutó víz nagy hányada beszivárog a
talajba és csak kis része folyik le a lejtőn. A talajba leszivárgó vízforrások formájában csak
hosszú idő múlva bukkan ismét a felszínre. Ez az árhullám ellaposodását, a lefolyás
intenzitásának a mérséklését, a lefolyási hányad csökkenését és a hosszú, kisvízi időszak
nagyobb és egyenletes vízhozamát eredményezi. Az erdő tehát a vízhozamot szabályozza, a
szélsőségeket jelentős mértékben csökkenti.
Az ERTI szárazkeszői vízgyűjtőjének területére az egy hónap alatt lehullott 252,7 mm
csapadékból csak 73,1 mm távozott el a hónap folyamán, a többi tározódott és az állandó
forráson keresztül, időben elhúzódva, „szabályozott" formában lépett ki a vízgyűjtőterületről.
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Az erdő képes a nagy hevességű csapadékok visszatartására is, ha azok nem tartanak sokáig.
Csehszlovák kutatók mérései szerint 67,3 mm lehullott csapadék erdővel borított területen 0,3
m3/s, erdő nélküli területen pedig 3,4 m3/s vízhozamot eredményezett. A lefolyási hevesség
mérséklése és a lefolyási hányad csökkentése azonban nagymértékben függ az állomány
jellemzőitől.
Az erdővel borított vízgyűjtőkről származó árvízi csúcsvízhozamokat általában 50-70%kal kisebbnek találták, mint az erdő nélküli vízgyűjtőkről származókat.
Az USA-ban végzett hosszú időszakú vizsgálattal megállapították, hogy az erdő tarra
vágása kis csapadékú területeken 17%-kal, nagy csapadékú területeken pedig több mint 40%kal növelte az árvízhozamot.
A meredek vízgyűjtők tarra vágása a csúcsvízhozam 500-600%-ra növekedését is
okozhatja.
Az erdőnek különleges szerepe van a téli-tavaszi hóolvadásból származó víz keletkezésében és talajba való beszivárogtatásában. A hőhatás mérséklésével ugyanis a tavaszi
hóolvadást lassítja, az intenzitását csökkenti és a folyamatot egyenletessé teszi. Tekintettel
arra, hogy a jó állományszerkezettel rendelkező erdőtalaj általában nem, vagy esetleg csak kis
mélységig fagy át, a lassan olvadó hó levének túlnyomó részét, vagy teljes egészét elnyeli,
szemben a vastagon átfagyott talajjal. Ez jóval kisebb fajlagos vízhozam keletkezését
eredményezi.
Az ERTI szárazkeszői vízgyűjtőjén végzett hómegfigyelések bizonyítják, hogy a négy téli
hónap alatt lehullott és elolvadt hó és leesett eső együttes vízmennyiségének csak 5,6%-a
folyt le a 4. hónap végéig a vízgyűjtőről.
Az erdő évi vízszolgáltatása kisebb, mint a szabad területeké. Ezt a hidrológiai hátrányt
azonban ellensúlyozza az a jelentős előny, hogy a vízszolgáltatás az erdő víztároló képessége
következtében egyenletesebb.
Az összes növénytakaró közül az erdő a legalkalmasabb arra, hogy a lejtős területek
erózióra hajlamos talaját az erózióval szemben tartósan és hatásosan megvédje. Az erdő
talajvédő hatása műszaki létesítményekkel tovább fokozható.
A cserjékből és fákból kialakított biotechnikai létesítmények jól szolgálják a vízpartok
erózió és elhabolás elleni védelmét.
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Az erdőtalaj a vízből kiszűri a hordalékot, valamint az egyéb szennyező anyagokat és a
legfinomabb, egészséges ivóvizet vagy az ivóvíz előállításának nyersanyagát nyújtja. Ez a
nagyobb települések környékén lévő erdők létjogosultságát emeli ki.
Az erdő jelentősen csökkenti a talajvizet, ezért síkvidéken elősegíti a túl nedves talajok
mezőgazdasági hasznosítását. Ezeken a területeken az erdő függőleges drénként működik. Ezt
a természetes szivattyúzó hatást jól fel lehetne használni az Alföld vízgazdálkodási
problémáinak megoldásában. Nagyobb erdők telepítésével jelentős belvízszivattyú kapacitást
lehetne gazdaságilag igen előnyösen kiváltani.
Az erdő a párologtatással emeli a levegő relatív páratartalmát, ami a csatlakozó területek
kiadós harmatképződését eredményezi.
Az erdősávok a szél erejének megtörésével csökkentik a környező területek párolgását és a
talaj deflációját.
Az erdő vízgyűjtőre gyakorolt hatása jelentősen függ attól, hogy a területet milyen
arányban borítja faállomány. A felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó lefolyási tényező
például az erdővel borított terület csökkenésével emelkedik:
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A vízgyűjtőben folytatandó erdőgazdálkodás hosszabb távú célkitűzéseinek kimunkálásakor sokoldalú vizsgálatokkal kell a vízháztartással szemben jelentkező igényeket
meghatározni, és úgy összehangolni, hogy a hatás a legkedvezőbb legyen. Ezek az igények
mindenekelőtt a lehulló csapadék minél nagyobb arányú hasznosítására, a lefolyások
egyenletesebbé tételére és a víz minőségének javítására vonatkozhatnak. A felvázolt
célkitűzés elérése céljából olyan erdők létesítésére és fenntartására kell törekedni, amelyek
vízháztartása törekvéseinkkel összhangban vannak.
Az erdészeti vízgazdálkodás feladatai
Az erdészeti vízgazdálkodás feladata az erdő
-

fenntartásához szükséges legkedvezőbb vízmennyiség biztosítása,

-

az erdő általános vízgazdálkodási célok szolgálatába állítása,

-

az erdő üdülési értékének fokozása és

-

a környezetvédelmi törekvések segítése.
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Az erdő fenntartásához szükséges legkedvezőbb vízmennyiség biztosítása. Az erdő
legfontosabb vízellátási forrása a területre jutó csapadék. Az erdésznek ezzel a vízkészlettel
kell nagyon takarékosan gazdálkodnia a termőhelyi adottságoknak legjobban megfelelő
faállomány kialakításával és erdőművelési eljárások alkalmazásával. Így érhető el a
legmagasabb fatermelés és egyéb erdei javak termelése.
Az erdészet vízhasználati jogát, valamint az ezzel járó kötelességét Az erdőkről szóló
1996. évi IV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott Vhr. 43. § a következők szerint
szabályozza: „Az erdő kezelőjét (használóját) a vízügyi jogszabályok keretei között illeti meg
az erdő területén lévő, az erdő növény- és állatvilágának vízellátását, illetőleg a csapadékvíz
elvezetését szolgáló források, patakok, tavak, csatornák és árkok vízhasználatának és
kezelésének joga."
A fatermelési körülmények vízpótlással (öntözéssel) csemetekertekben és - kivételes
esetekben - ültetvényszerűen kezelt faállományokban fokozhatók.
A fatermesztés szempontjából káros vízmennyiség elvezetésével a körülmények javíthatók.
Az erdő vízgazdálkodásra gyakorolt hatásai. Az előnyös hatásai elősegítik az országos
törekvések megvalósítását. Ennek érdekében a faállomány kialakításakor és kezelésekor a
vízgazdálkodási érdekeket is érvényesíteni kell. Az erdő elsődleges rendeltetése lehet
vízgazdálkodási is (pl. hullámtéri véderdősáv).
Az erdő üdülési értéke. Ez az érték víztározók építésével, forrásfoglalásokkal, patakok
rendezésével fokozható.
Az erdő és a környezetvédelem. A környezetvédelmet a szakszerűen kezelt, jó vízellátású,
egészséges és állékony erdők nagyon jól szolgálják.
Külön feladatot jelent a ritka növény- és állatfajok megvédése a kipusztulástól. A vízszegény
időkben a vízpótlás a területen tárolt vízkészletből megoldható.
Az erdészeti vízgazdálkodási feladatokat egymással összefüggésben, az egész vízgyűjtőben
folyó gazdálkodással összhangban és az országos érdekeken belül lehet a társadalom igénye
szerint helyesen megoldani.
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A vízkészlet-gazdálkodás alapismeretei
Hazánkban a vizek használata iránti igények növekedése először a tiszántúli öntözőrendszerek kialakuláskor vezetett a vízkészletek és a vízigények közötti feszültségekhez az
1940-es évek elején. Az öntözőrendszerekben helyileg jelentkező öntözővíz-igény csak a
nagyobb folyók - elsősorban a Tisza - vizeinek átvezetésével volt kielégíthető. A vízkészletek
területi megoszlásának egyenetlenségéből fakadó feszültség az 1960-as években mind
gyakrabban párosult a vízkészletek kedvezőtlen időbeli megoszlásából eredő feszültségekkel.
Az iparfejlesztések, a városiasodás és ezzel együtt az ellátottsági színvonal iránti igények
növekedése következtében időszakos vízhiányok keletkeztek mind a tiszai rendszerben, mind
a nagy folyóktól távolabb eső hegy- és dombvidéki területeken. Ezek a konfliktusok
ráirányították a figyelmet a vízkészletek és a vízkészletekkel szemben a társadalom részéről
jelentkező igények összehangolásának, a vízkészletek és a vízzel szembeni igények közötti
egyensúly fenntartásának szükségességére. Ez vezetett a vízgazdálkodáson belül a többékevésbé önálló tevékenység, a vízkészlet-gazdálkodás megteremtéséhez.

A vízkészlet-gazdálkodás fogalma és célja
A vízkészlet-gazdálkodás általánosan használt megfogalmazás szerint azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyek célja a természetben előforduló vízkészletek és a
társadalmi szükségletek összehangolása és ezzel az egyensúly megteremtése a vízkészletek és
a vízigények között. Ezt az egyensúlyt kezdetben csupán a mennyiségre értették, majd
kiterjesztették a minőségre is.
A vízkészlet-gazdálkodás magában foglalja a vízkészletek mennyiségi és minőségi
feltárását, a vízigények számbavételét és nyilvántartását, a vízkészletek és a vízigények
valamilyen rendszerben való összemérését, és az összemérés eredményétől függően a
szükséges és lehetséges intézkedések megtételét. A vízkészlet-gazdálkodás mindig döntést
hoz vagy döntést készít elő.
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35. ábra. A vízkészlet-gazdálkodási döntések folyamatvázlata

A vízkészlet-gazdálkodási döntések folyamatát - általánosabb keretbe illesztve és csupán
vázlatosan - a 55. ábra mutatja be (Domokos és Tarnóy, 1993). A vízkészlet-gazdálkodási
feladatkörök eltérően jelennek meg a vízgazdálkodás különböző döntési szintjein:
Az országos (központi) irányítás feladata az országos, illetve a nagytérségi vízkészletgazdálkodási problémák megoldása, az egységes irányelvek, a távlati tervek kidolgozása és
azok megvalósítása, illetve a megvalósítást elősegítő feltételek kidolgozása.
A területi, (operatív) irányítás feladata az adott fejlesztési szinten jelentkező vízkészletvízigény összhangjának megteremtése, amelyben várhatóan egyre hangsúlyosabb lesz a
piaci jelleg.
A már ma is működő két szintet ki kell egészítenie az üzemi szintnek, az üzemfelügyeleti
szintnek, amelynek elméleti alapjai ma még a legkevésbé kidolgozottak. Nincs kidolgozva pl.
az, hogy a vízigény kielégítésének kockázatvállalását miként lehet és kell megosztani a
vízhasználók között.

A vízkészletek

Az ország vízkészleteinek három forrása van:
-

a csapadék (illetve ennek részeként a határokon belül keletkező lefolyás),

-

a határokon felszínen és felszín alatt befolyó vizek,

-

valamint a földtani tömbben tárolt vízmennyiség.
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Sokévi átlagban az ország területére belépő vízfolyások vízszállítása 114 km 3 (3600 m3/s),
amely kiegészül az ország területére lehulló 58 km3 (620 mm) csapadékkal. Az ország
területét elhagyó vízfolyásokkal 120 km3 (3800 m3/s), a párolgás révén 52 km3 (550 mm)
vízmennyiség távozik. A csapadék és az elpárolgó vízmennyiség 6 km3-t kitevő különbözete
adja a hazánk területén keletkező lefolyást. Az országba a közvetlenül felszín alatt belépő
vizekről nincsenek adatok, hasonlóképpen a földtani tömbben tárolt teljes vízmennyiségről
sem.
A földtani tömbben tárolt víz jelentős részének utánpótlása csak hosszú idő, több száz vagy
ezer év alatt lehetséges. Lassú megújulásuk miatt a felszín alatti tömb vízkészletének nagy
részén a vízkivételek intenzitása meghaladja az utánpótlás intenzitását, azaz a vízkivételek a
vizet fogyasztják, a bányászati tevékenységhez hasonlóan mintegy kitermelik. A földtani
tömbben tárolt víz nagy részének fogyasztása - rövidebb időszakot tekintve - tehát
vízbányászatot jelent. A csupán igen lassan, a vízfogyasztásénál jelentősen lassúbb ütemben
megújuló vizek készletét statikus vízkészletnek is nevezik.
A csapadék, a felszíni (mederbeli) lefolyás, valamint egyes felszín alatti vízfajták (talajvíz,
karsztvíz, a rétegvíz egy része) utánpótlásának intenzitása meghaladja, többnyire jelentősen, a
felhasználásuk vagy fogyasztásuk intenzitását. Az ilyen vizek készlete a dinamikus vízkészlet.
Az ország dinamikus, folyamatosan és a felhasználást meghaladó ütemben megújuló
vízkészlete a csapadék és a befolyó vízmennyiségek összegeként 172 km3-re becsülhető. Ezt a
két vízkészletfajtát, - a vízgazdálkodás és különösen a mezőgazdásági vízgazdálkodás céljaira
való hasznosítását tekintve - a következő lényegi, eltérések jellemzik (Szesztay, 1980):
-

a nemzetközi vízkészlet-megosztásokból az országra háruló kötelezettségek miatt a
befolyó vízmennyiségnek csak egy részével rendelkezünk, szemben a hazai csapadék
hasznosításával,

-

az ország területére befolyó vizeket egyre növekvő mértékben használt vizeknek kell
tekintenünk, amelyek magukon viselik a korábbi használatuk vízminőségi
követelményeit, ezzel szemben a csapadék a hidroszféra desztilláló rendszerében
minőségileg is megújulnak;

-

a befolyó vízmennyiség 80%-a a három nagy folyónkban, a Dunában, a Tiszában és a
Drávában összpontosul, míg a csapadék területileg egyenletesebben oszlik meg;

-

a csapadékra a statisztikai törvényszerűségek által megszabott kockázati feltételek
mellett mindig számíthatunk, az egyébként is nagyobb változékonyságot mutató
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felszíni vizek - különösen a kritikus kisvízi időszakokban - az egyre növekvő külföldi
vízhasználatok és víztározások miatt kedvezőtlenebbül alakulnak, mint arra a
természeti adottságok miatt következtetni lehetne.
A csapadéknak, mint megújuló vízkészletnek a vízkészlet-gazdálkodásunkban megjelenő
szerepe - a felsorolt előnyeik ellenére - ma még csekély, a vízgazdálkodási mérlegekben nem
is veszik figyelembe.
A vízkészlet-gazdálkodásban a vizeket, megjelenésük szerint, felszíni és felszín alatti
vízkészletekre osztják.

Felszíni vízkészletek
A felszíni vízkészletet folyóvizekben (folyók, vízfolyások, patakok) az időben állandóan és
folyamatosan változó természetes vízhozam, állóvizekben (tavak, tározók) a természetes úton
folyamatosan távozó vízmennyiség jelenti. Ez a természetes vízkészlet.
A vízfolyások és az állóvizek természetes vízkészletének azt a részét, amely adott helyen a
vízhasználat számára a mederből kivehető, hasznosítható természetes vízkészletnek (Q

d, %)

nevezik. A mederben hagyandó vízkészlet (Qm) nagysága elsősorban az ökológiai igényektől,
a mederbeli vízhasználatoktól (pl. hajózás), más térségek vízigényei kielégítésére fenntartott
vízmennyiségtől függ. A természetes vízkészlet és a mederben hagyandó vízkészlet
különbözete

a

redukált

természetes

vízkészlet

(Qr).

A

tározásból,

a

különféle

vízbevezetésekből és átvezetésekből eredően megnövelt redukált természetes vízkészlet adja a
(ténylegesen) hasznosítható vízkészletet (Qh) (Dávid, 1989).
A vízfolyások természetes vízkészletét (Q d, %) a vízkészlet-gazdálkodási gyakorlatunk az
augusztusi 80%-os tartósságú vízhozammal jellemzi. Ez az érték az augusztusi napi
vízhozamok tartóssági görbéjéről olvasható le. A tartóssági görbét a napi vízhozamok
nagyság szerinti sorba rendezésével állítják elő (36. ábra).
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36. ábra. A vízhozamok tartóssága

A Q aug, 80% az a vízhozam, amelynél kisebb sokévi átlagban csupán az augusztusi napok
20%-ában fordul elő, azaz átlagosan minden évben legfeljebb 6 olyan nap van, amikor a napi
vízhozam nem éri el ezt az értéket. Tekintettel arra, hogy hazai vízfolyásainkon az augusztus
hónap vízszállítása az átlagosnál alacsonyabb, az e hónapra számított mértékadó vízhozam az
év folyamán a napok több mint 80%-ában fordul elő.
A Q aug, 80% vízhozammal megegyező vízigény sokévi átlagban az augusztusi napok 80%ában maradéktalanul kielégíthető, a 80% tehát a mértékadó vízhozammal megegyező vízigény
kielégítésének időbeli biztonságát méri. Az augusztusi napok 20%-ában ez a vízigény csak
részben - adott napokon a Q aug, 80% és a mindenkori napi vízhozam különbözete mértékéig elégíthető ki. A 36. ábrán az abcd téglalappal jelölt sokévi átlagos augusztusi vízigénynek a
vonalkázással megjelölt hányada elégíthető ki. A teljes vízigényt V aug, 80%-kal, a kielégített
vízigényt Vaug,k-val jelölve, a Vaug,k/ V aug, 80% hányados a vízigény kielégítésének mennyiségi
biztonságát jellemzi.
A természetes vízhozam mérlegbeli jellemzésére használják még a szeptemberben 95%-os
tartóssággal előforduló vízhozam, a Q szept, 95%-ot is.
A természetes vízkészletet jellemző Q

aug, 80%

vízhozamnak - de általában valamely

hidrológiai jellemzőnek (leggyakrabban kisvízi, a közepes és nagyvízi vízhozamok) - a
vízfolyás szerinti hosszmenti változását kifejező 37. ábra a hidrológiai hosszszelvény.
A vízkészletek jellemzésére választható mutatók elméleti megalapozásával (Zsuffa, 1984),
valamint a számítógépek használatának elterjedésével lehetőség van arra, hogy a természetes
vízkészletet több időszak (pl. hónap) tetszőlegesen választott tartósságú vízhozamértékeiből
összeálló paramétersorozattal jellemezzük.
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37. ábra. A hidrológiai hossz-szelvény

A vízfolyások természetes vízkészletét jellemző mértékadó vízhozamokat a vízhozammérő
szelvényekre a mért vízhozamok alapján számítják. A mért vízhozam azonban minden
esetben magán viseli a különböző emberi beavatkozásoknak a természetes lefolyási és
összegyülekezési folyamatokra gyakorolt közvetett vagy közvetlen hatását. Ez a hatás a
vízkészletek alacsony igénybevétele, valamint a vízgyűjtő természetes adottságainak
kismértékű változása esetén általában olyan kismértékű, hogy a hatás eltekintéséből eredő
hiba a vízhozammérések hibáin belül van. Sok esetben az emberi beavatkozások - elsősorban
a vízkivételek vagy vízbeeresztések révén - olyan mértékben megzavarják a természetes
vízkészletet, hogy annak számításakor ezek a hatások nem hagyhatók figyelmen kívül. Az
emberi beavatkozások hatásainak feltárásában a megfelelő körültekintéssel alkalmazott
matematikai statisztikai eljárások (az adatsorok egyöntetűségi és trendvizsgálata) hatékony
eszköz lehet.
A mederben hagyandó vízkészlet (Qm) az a vízkészlet, amelyet minden körülmények
között a vízfolyások medrében kell hagyni a következő okok valamelyike miatt:
-

az üresen maradó (vagy pangó vizűvé váló) mederben megszűnik vagy csökken a víz
természetes öntisztuló képessége, olyan bomlással járó biológiai folyamatok léphetnek
fel, amelyek a parti lakosság egészségét veszélyeztetik;

-

a csökkenő vízkészlet a víznek, mint élettérnek a romlásához vezet, elpusztulhat a
halállomány, romlik a vízfolyásnak és környezetének tájképi értéke;

-

a vízmennyiség és a vízminőség kedvezőtlen változása miatt romlik, vagy teljes
egészében megszűnik a fürdés és a vízisportolási lehetőség;

-

a szükséges vízmélység hiányában a hajózás nem folytatható;

-

gondoskodni kell a lejjebb fekvő vízfolyásszakaszon jelentkező vízigények kielégíthetőségéről.
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A mederben hagyandó vízkészlet - amelyet élővízhozamnak is neveznek - nagyságát csak
részletes vizsgálatokkal lehet megállapítani. Ilyenek hiányában az élővízhozam értékét a
hosszabb időszak alatt észlelt legkisebb vízhozam, az LKQ valamilyen A∙LKQ hányadában
veszik fel. A hazai vízkészlet-gazdálkodási gyakorlatban A értékét jelenleg 0,75-nek veszik
(Dávid, 1989).
A víz, mint élettér, és mint tájalkotó elem egyre inkább felértékelődik. A mederben
hagyandó vízkészlet nagyságának meghatározásában egyre nagyobb szerepet kapnak a víznek
ezek a funkciói. A víznek, mint élettérnek a fenntartása nem csupán a mederben hagyandó
vízmennyiség vagy vízhozam iránt fogalmazhat meg igényt, de kiegészítheti azt a vízfelület, a
vízmozgás egyéb jellemzői (vízmélység, vízsebesség, vízszintváltozások intenzitása) iránti
igényekkel is. Ezt az igényt újabb keletű szóhasználattal ökológiai vízigénynek is nevezik. Az
ökológiai vízigény vízfolyásonként és vízfolyás szakaszonként, továbbá idő szerint is
differenciált megfogalmazása és meghatározása a környezetgazdálkodással mindinkább
integrálódó vízkészlet-gazdálkodás egyik változatlanul fontos és sürgető feladata.
A természetes redukált vízkészletet növeli a lefolyás szabályozásából (tározásból,
vízátvezetésből) eredő víztöbblet. Ugyancsak növeli a redukált természetes vízkészletet, ha a
felszín alatti vízkészletre telepített vízhasználók, használat után a vizet részben vagy teljes
egészében a vízfolyásba bocsátják be. A víztöbblettel megnövelt redukált természetes
vízkészlet a hasznosítható vízkészlet.
A hasznosítható vízkészlet természetes összetevője (a mértékadó vízhozam) időben
statisztikai értelemben állandó. A mederben hagyandó vízkészlet, valamint a mesterséges
eredetű víztöbblet időben, a nemzetgazdaság fejlődésével összefüggően, változó. A mederben
hagyandó vízkészletnek különösen a biológiai élettér fenntartásával összefüggő része
változhat az iránta támasztott igények változásával. Ez az igény szorosan összefügg az
életminőség változásával. A hasznosítható vízkészlet a nemzetgazdaság fejlettségi
színvonalának (és az ezzel is összefüggő vízgyűjtő fejlesztési szintnek) a függvényében való
elvi alakulását a 38. ábra szemlélteti (Dávid, 1989).
A mennyiségileg rendelkezésre álló hasznosítható vízkészlet adott célokra való hasznosítását a víz minősége is korlátozhatja. A felszíni vízkészletet - a különböző célú hasznosíthatóságuk alapján - a vízminőségi jellemzők összesítő értékelésével minősítik.
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38. ábra. A hasznosítható vízkészlet időbeli elvi alakulása

Felszín alatti vízkészletek
A vízkészlet-gazdálkodásban a felszín alatti vizek a következőképpen csoportosíthatók
(OVH, 1984):
-

parti szűrésű vizek,

-

talajvizek,

-

rétegvizek,

-

karsztvizek.

Parti szűrésű vizek. Azok a vizek, amelyek a vízfolyást sávszerűen kísérő alluviális
üledékekben, teraszokban, törmelékkúpokban a folyóval párhuzamosan telepített kutakból
úgy termelhetők ki, hogy a kitermelt víz legalább 50%-a a folyóvízből származik. Ez
feltételezi a vízadórendszer szoros és közvetlen hidraulikai kapcsolatát a vízfolyással,
megfelelő áteresztőképességét és szűrőkapacitását. A parti szűrésű sávból kitermelt víz
viszonylag kis területről, elsősorban a vízfolyásból pótlódik. A mederben lévő vékony
bioaktív szűrőréteg és a fizikai szűrést lehetővé tevő rétegek hatására a vízfolyásból származó
víz jelentős mértékben tisztul.
A talajvizek. A talajvízkészlet a felszín közelében (általában 30-50 m mélységig), az első
összefüggő vízzáró réteg fölött a laza üledékes (porózus) rétegekben elhelyezkedő, többnyire
szabad felszínű, esetenként nyomás alatti vizek. A talajvízkészlet nagyságát a csapadék
beszivárgása, a párolgás, a hozzá- és elfolyás, a mélybeszivárgás és a feláramlás határozza
meg. A talajvíz jelentős szerepet játszik a parti szűrésű és a rétegvíz utánpótlódásában.
A rétegvizek. Rétegvízkészletnek tekintik az 50 m alatti, de a hévíztároló összlet fölötti
rétegekben tárolt vizeket. A hévíztároló összlet mélysége átlagosan 500-550 m-ben jelölhető
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meg. Hazánkban regionálisan elterjedt, összefüggő rétegvíztárolók az ország területének
mintegy

2/3-án

találhatók,

főként

fiatalabb

geológiai

korú

(pleisztocén

korú)

képződményekben. Az idősebb rétegvíztárolók csak helyi jelentőségűek. Valamennyi felszín
alatti vízkészlet közül a rétegvíz utánpótlódása a leglassúbb.
A karsztvizek. A karsztvízkészlet a karbonátos kőzetek (mészkő, dolomit) igen változó
méretű repedéseit, hasadékait, járatait kitöltő vizek. A karsztvíztárolók esetenként a
terepfelszínig érnek és így felülről fedetlenek (nyitott karsztok), míg más esetekben felülről
fedettek. A felszín alatti vizek ténylegesen hasznosíthatóvá csak a vízkivételi kutak létesítésével válnak. A kutakból kitermelhető vízkészlet nagysága függ a kutak számától,
elrendezésétől, a kutak mélységétől, a kutak és a felszíni vizek kapcsolatától.

A vízigények
Az ember egyéni és társadalmi léte, gazdasági tevékenysége folyamán a vizet, mint
természeti erőforrást igen változatos formában hasznosítja. Számos esetben rákényszerül
azonban a vizek ugyancsak változatos formában megjelenő károkozásai elleni védekezésre.
Mind a víz használata, mind a víz kártételei elleni védekezés kisebb- nagyobb mértékben
megváltoztatja a természetes vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét, minőségét és
energiatartalmát. Tágabb értelemben minden a vizek természetében változást előidéző
tevékenységet

vízhasználatnak

neveznek

(VIZDOK,

1980).

Vízkészlet-gazdálkodási

szempontból vízhasználat minden olyan a vízkészletet érintő tevékenység, amely
megváltoztatja a vízkészlet mennyiségét vagy minőségét vízhasználó pedig az a jogi személy,
amelynek joga van meghatározott mennyiségű és minőségű víznek a vízkészletből való
kivételére vagy oda való bevezetésére a vízszint módosítására vagy a víz mederbeli
használatára

(VIZDOK,

1980).

A

vízkészlet-gazdálkodás

feladataihoz

tartozik

a

vízhasználatok, a vízhasználók - a földhasználatokhoz hasonló - számbavétele és
nyilvántartása. A vízhasználók a víz használatának jogát megfelelő hatósági eljárás útján
kapják meg, a használati jog megszerzéséhez ún. vízjogi engedélyre van szükség. A csapadék
és a felszín közeli víztartók vizének használata a növénytermesztés, az erdőgazdálkodás a
lakóhelyi vízellátás folyamán nem vízjogi engedélyköteles, ezek nyilvántartási sem tartozik a
vízkészlet-gazdálkodás körébe (OVH, 1984).
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A vízhasználatoknak vízzel szemben támasztott igénye - a vízigény - kiterjedhet a víz
mennyiségével, minőségével és energiatartalmával szemben támasztott követelményekre.
A vízhasználatokon belül a víz mennyiségi viszonyaiba való beavatkozás mértéke szerint
alapvetően két csoportot különítenek el:
1. A vízhasználók egyik csoportjába azok a vízhasználók sorolhatók amelyek, vizet
kivételük nélkül természetes tartózkodási helyükön (in situ) hasznosítják, de
gyakorlatilag semmit sem használnak el belőle. A víznek ilyen jellegű használata a
felszíni vizekre jellemző. A vízhasználónak a víz mennyiségi viszonyaival kapcsolatos
igénye elsősorban a víz szintjére, a vízfelület nagyságára, a meder teltségére, esetleg a
vízsebességekre terjed ki. A víz mennyiségével kapcsolatos igények kiegészülnek a
víz minősége és energiatartalma iránti követelményekkel. A vízhasználóknak ebbe a
csoportjába tartozik a vízerő hasznosítás, a hajózás, a halászat, a vízi sport és az
üdülés. Ide sorolhatók azok a tevékenységek is, amelyek a vizet, mint a hulladékok
befogadóját, a befogadott szennyezések természetes tisztítóját hasznosítják (Orlóci
1991).
2. A vízhasználók másik csoportjába azok a vízhasználók tartoznak, amelyek a vizet
eredeti természetes tartózkodási helyükről kiveszik, a kivett vizet részben elhasználják
és ezért csupán egy hányadát bocsátják vissza a természetes vizekbe, a vízhasználók
az igénybe vett vízkészletet fogyasztják. A kivett és visszabocsátott víz különbözete a
vízhasználattal járó tevékenység folyamán előállított termékbe épül be vagy a
vízhasználat közben a légtérbe párolog. Ez a különbözet a tényleges vízelhasználás. A
vízkészlet fogyasztásával járó vízhasználat mind a felszíni, mind a felszín alatti
vízkészletre jellemző. A vízfogyasztók vízzel szembeni igénye vízmennyiségben,
vízhozamban fogalmazódik meg, ami kiegészül a víz minősége, esetenként
energiatartalma iránti igénnyel. A vízhasználóknak ebbe a csoportjába a lakossági,
ipari és mezőgazdasági vízfogyasztók tartoznak, továbbá egyes környezetvédelmi célú
vízfogyasztók, pl. a hígítóvíz használata a vízminőség javításakor (Dávid, 1989).
A vízhasználóknak a víz minőségével szemben támasztott igénye eltérő. A lakossági
vízellátás, egyes ipari tevékenység vízhasználata (pl. az élelmiszeripar) ivóvíz minőségű vizet
követel meg. Az ipari vízhasználók többnyire nem követelik meg az ivóvíz minőségű vizet, de
egyes technológiai folyamatok meghatározó igénnyel léphetnek fel a vízminőség adott
komponense tekintetében. Pl. a hűtővíz nem tartalmazhat adott határértéken felül a víz
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keménységét okozó Ca- és Mg-sókat. Az öntözésre igénybe vett víz oldott sótartalma
általában nem haladhatja meg az 500-1000 mg/l, nátrium tartalma a 35-45%-ot. (Lásd még
később.)
A vízfogyasztással járó vízhasználók által a természetes vizekbe visszaadott víz minősége
általában rosszabb, mint a kivett vízé. A használat után visszaadott víz, a használt víz
többnyire szennyvíz, ami - megfelelő tisztítás hiányában - a befogadó víz minőségét kisebbnagyobb mértékben rontja. A hűtésre használt és visszaadott víz ugyan nem szennyezett, de
esetenként hátrányosan növelheti a befogadó víz hőmérsékletét (hőszennyezés).
A vízkivétellel és az azt követő vízfogyasztással járó vízhasználatok elvi folyamatát a 39.
ábra szemlélteti.

39. ábra. A vízigények értelmezése

A vízhasználó a használat után kibocsátott víz adott hányadát ismételten felhasználhatja,
saját (teljes) vízigénye részbeni kielégítésére visszaforgathatja. Ebben az esetben csupán a
tényleges vízelhasználást kell pótolnia a vízkészletekből. A teljes vízigénynek ez a hányada a
frissvízigény. A használt víz másik, a vízhasználó által ismételt vízhasználatban igénybe nem
vett része többnyire, mint szennyvíz visszakerül a természetes vizekbe. Adott esetben a
természetes vizekbe való végleges visszabocsátás előtt a használt vizet - elsősorban
minőségétől függően - valamely más vízhasználó igénybe veheti, újrahasznosíthatja.
Az ismételt vízhasználat, a vízforgatás (recirkuláció) elsősorban az ipari vízfogyasztókra
jellemző (különösen a hűtővíz zárt rendszerű használata esetén), amikor elegendő a
vízveszteségeket pótolni. A már egyszer használt víz más vízhasználó általi újrahasznosítására
- többszöri vízhasználat - a szennyvízöntözések adják a példát.
A vízkészlet-gazdálkodási mérlegekben a vízfogyasztással járó vízhasználók vízigényét a
lakosság, az ipar és mezőgazdaság vízigénye szerinti csoportosításban veszik figyelembe.
136

A lakossági (kommunális) vízigény magában foglalja a település háztartási vízigényének,
valamint a közintézményi, szolgáltatóipari, valamint a vízvezetékek hálózati veszteségeit
pótló vízigényeket.
Az ipari vízigény a termelőipar vízigénye, magában foglalja a hűtővíz, a technológiai víz
iránti igényeket, valamint az iparban foglalkoztatottak ívó- és fürdővízigényét.
A mezőgazdasági vízigény magában foglalja az öntözés és az állattenyésztés vízigényét, az
utóbbin belül külön számítva a halastó-gazdálkodás haltenyésztési vízigényét. Az
állattenyésztési vízigény az állatok itatásának igényén kívül magában foglalja a technológiai
vízigényt és a foglalkoztatottak szociális jellegű vízigényét is.
A vízhasználó adott időre összegzett vízigényének nagysága függ a vízhasználat
szempontjából jellemző naturális mutató (N) és az egységnyi naturális mutatóra eső fajlagos
vízhasználat (q) nagyságától és általánosságban ezek q ∙ N szorzataként számítható. A
naturális mutató a lakossági vízhasználat esetén a lélekszám, ipari vízhasználatokban a
termelés nagysága (pl. a tonna/évben kifejezett terméknagyság), öntözésekkor a megöntözött
terület,

halastó-gazdálkodásban

a

halastó

felületének

nagysága,

az

állattenyésztés

vízhasználatában az állatszám. A fajlagos vízhasználatot a lakossági vízhasználatban az egy
főre, az iparban a termékegységre, az öntözésben, illetve a halastó-gazdálkodásban az
egységnyi területre, illetve felületre, az állattenyésztésben az egy állatra eső vízfogyasztás
szabja meg.
A vízhasználat nagyságát alapvetően meghatározó naturális mutatók elsősorban a lakosság
számával és a nemzetgazdaság fejlődésével összefüggően alakulnak. A naturális mutatók
általában folyamatosan, évről évre növekvő értékek. A politika és méginkább a gazdaság
rendszerében fellépő viszonylag gyors változások, vagy a gazdasági recessziók idején
azonban hosszabb-rövidebb időre átmenetileg csökkenhetnek. Egyes naturális mutatók éven
belül is jelentős változást mutatnak az adott tevékenység jellegéből fakadóan. Közismert pl. a
cukorgyártás erősen idényjellege, ami elsősorban az őszi-téli hónapokra koncentrálódik.
A fajlagos vízhasználat nagysága a gazdaság fejlettségével, a társadalom berendezésével
ugyancsak szorosan összefügg. A lakosság fajlagos vízhasználata pl. nagymértékben függ az
életszínvonaltól, az életminőségtől, a lakáskultúrától, a városiasodás mértékétől. A fajlagos
vízhasználat, ha kismértékben is, de évszakonként is változik.
Az iparban a fajlagos vízigények a választott technológia függvényében nagymértékben
változnak. Különösen a hűtővíz fajlagos fogyasztása befolyásolható a hűtés módjának
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megválasztásával: frissvízhűtéses hagyományos erőművi blokkokban fajlagos frissvízigény
160-220 1/kWh, a hűtőtornyos vagy hűtőtavas erőműveké 4-6 l/kWh, a légkondenzációs
erőművekben 1-1,5 1/kWh (OVH, 1984).
Az állattenyésztés fajlagos vízigénye elsősorban az állatfajtól, valamint az állattartás
módjától függ (Szalai, 1984). A kisállatok fajlagos vízigénye 0,2-2 l/nap, a juh, a kecske, a
sertés vízigénye 10-15 l/nap, a szarvasmarháé és a lóé 40-90 l/nap.
Az öntözés fajlagos vízigényét a vegetációs időszak alatt 1 ha-nyi öntözött területre kiadott
vízmennyiséggel, a víznormával jellemzik. Ennek értékét elsősorban az éghajlat és a
növényfaj határozza meg, de számottevően befolyásolja a talaj típusa, valamint az öntözés
választott technológiája is. A halastavak fajlagos vízigénye a tótípustól, az alkalmazott
technológiáktól, a tó lehetséges vízveszteségeitől függ. Az öntözés és a halastó-gazdálkodás
fajlagos vízigényét a Mezőgazdasági vízhasznosítás c. fejezet részletesen tárgyalja.
Egy ország vagy régió teljes évi vízigénye és a vízigény szerkezete függ a lakosság
számától, a közműellátottság szintjétől, a gazdasági termelés nagyságától és szerkezetétől, az
ország éghajlatától. A valamennyi vízigényt figyelembe vevő, egy főre jutó fajlagos
vízfogyasztás jó összefüggést mutat az egy főre jutó nemzeti össztermék (az egy főre eső
GDP) nagyságával (OVH, 1984).

A vízgazdálkodási mérleg
A vízgazdálkodási mérleg adott fejlesztési szinten valamely vízgazdálkodási egység adott
tárgyidőszakban hasznosítható vízkészlete, valamint az emberi élet és tevékenység e készletet
terhelő vízigényei mennyiségi és minőségi jellemzőinek számbavétele és összemérése
valamilyen rendszerben.
A hasznosítható vízkészletet és a vízigényeket a vízgazdálkodási mérleg két karjának
nevezik. A vízgazdálkodási mérleg mindkét karja több összetevőt tartalmaz (pl. a
hasznosítható vízkészlet, a természetes vízkészletet, a mederben hagyandó vízkészletet, az
átvezetésből származó víztöbbletet stb.). Ezek az összetevők a vízgazdálkodási mérleg elemei.
A mérlegnek két oldala van, a mennyiségi és minőségi oldal, és csakis a kettő együttesen
alkotja azt teljes értékű vízgazdálkodási mérleget, amely alkalmas a vízkészlet-gazdálkodási
döntések megalapozására (Domokos, 1989).
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Az adott fejlesztési szint rögzítése, mintegy „befagyasztása" azt jelenti, hogy a
vízgazdálkodási mérleg csupán meghatározott, az adott szinten ténylegesen meglévő vagy
előirányzott vízhasználókkal számol. A fejlesztési szint a múltra és a jelenre vonatkozóan
általában adott évhez tartozó állapotot jelent, a jövőre vonatkozóan inkább általánosan
megjelölt időtávlathoz tartozó fejlettségi állapotot.
Vízgazdálkodási egységen a Föld felszínének és/vagy kérgének célszerűen elhatárolt
darabját értik, amelyre a mérleg készül. Vízgazdálkodási egység lehet: adott vízfolyás-szakasz
a partsávval együtt vagy anélkül, adott állóvíz a vízgyűjtőterülettel együtt vagy anélkül, adott
vízgyűjtőterület vagy közigazgatási egység, a földkéregnek a felszín körülhatárolt része alatt
elhelyezkedő, meghatározott vastagságú darabja. A vízgazdálkodási egységet úgy célszerű
megválasztani, hogy az egységen meglévő vagy előirányzott vízhasználók hasonló jellegűek
legyenek, az egység legyen vízkészlet-gazdálkodási szempontból minél függetlenebb a
szomszédos egységektől (Domokos, 1989).
A tárgyidőszak kellő hosszúságú, több évből álló időszak évei naptárilag azonos
részidőszakainak (pl. az augusztus hónapoknak vagy ugyanezen hónap valamelyik
dekádjának) az egyesítése, majd helyettesítése az eszmei részidőszakkal. Ha pl. a
tárgyidőszak az augusztus, úgy ez nem egy konkrét év konkrét hónapját jelenti, hanem egy
hosszabb időszak valamennyi augusztusának elvont értelmű, eszmei hónapját. Erre az
absztrakcióra azért van szükség, mert a lefolyás évről évre ingadozik, s ezért a készletet
egyetlen év alapján nem lehet kellő reprezentativitással jellemezni.
A vízgazdálkodási mérleg általános meghatározásában szereplő „valamilyen rendszerben"
kifejezés arra utal, hogy adott vízgazdálkodási egység vízkészletét és vízigényeit adott
tárgyidőszakban jellemző adatokból elvileg különböző módokon is szerkeszthetők a
vízkészlet-gazdálkodási döntések megalapozására alkalmas mérlegek (Domokos, 1989).
A vízkészlet-gazdálkodás magyarországi gyakorlatában az ún. összesítő vízgazdálkodási
mérlegek használata terjedt el. Az összesítés azt jelenti, hogy a mérleg valamennyi elemét a
vízgazdálkodási egységen belül elemenként egyetlen eredőben összegzik. Például, ha a
vízgazdálkodási egységben több helyen jelentkezik lakossági vízigény, azt a valamennyi
helyen egyenként jelentkező vízigények összegzett értékével váltják ki. A vízkészlet
elemenkénti eredőinek algebrai összege a vízgazdálkodási egység hasznosítható vízkészletét
[K(t)], a vízigények elemenkénti eredőinek algebrai összege a hasznosítható vízkészletet
terhelő (össz)vízigényt [I(t)] adja meg. Ezek a tárgyidőszakot tekintve időfüggők.
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A hasznosítható vízkészlet és az (össz)vízigény összemérése - a mérlegelés - a
vízgazdálkodási mérleg készítésének lényege. Az összemérés, a mérlegelés eredményét a
vízmérleg-mutatók fejezik ki. Két alapvető mutató használata terjedt el (Dávid, 1989). A

B (t )  K (t )  I (t )

(76)

alakú mutató a hasznosítható vízkészlet és az ezt terhelő vízigény különbözetét számítja.
Ha a B> 0, a vízigények maradéktalanul kielégíthetők a vízgazdálkodási egység egészét
tekintve, a vízgazdálkodási egységben szabad vízkészlet van. Ha viszont B <0, az adott
vízgazdálkodási egységben vízhiány van. Az

e  I (t ) / K (t )

(77)

alakú mutató a vízigény és a hasznosítható vízkészlet hányadosa, és a hasznosítható
vízkészlet elméleti kihasználtságát méri.
A vízgazdálkodási mérleget a vízmérleg-mutatók alapján minősítik. Aktív a vízmérleg, ha
B > 0 vagy e < 0,85, passzív, ha B < 0 vagy e > 1,10, míg 0,85 < e <1,10 tartományban a
vízmérleg egyensúlyi. A vízmérleg egyensúlyi tartománya 0,85 és 1,10 határértékeinek
felvétele tapasztalatokon alapuló, önkényes felvétel (Domokos, 1989).
A vízkészlet és a vízigényelemeket adott vízgazdálkodási egységre összesítő vízgazdálkodási mérleg mutatói csak az adott vízgazdálkodási egység egészének vízmérlegét
minősítik. Nem minősítik azonban a vízgazdálkodási egységen belüli kisebb részegységeket.
A vízgazdálkodási egységen belül egyes részegységek vízmérlege passzív lehet akkor is, ha a
vízgazdálkodási egység egészének a vízmérlege aktív és a vízgazdálkodási egységben szabad
vízkészlet van.
Ezen a problémán részben segít az összesítő vízgazdálkodási mérlegnek egy típusa, a
vízgazdálkodási hossz-szelvény. A vízgazdálkodási hossz-szelvény a vízfolyás valamennyi
szelvényéhez - gyakorlatilag csupán választott szelvényeihez - tartozó vízgyűjtőre, mint
vízgazdálkodási egységre készített összesítő vízgazdálkodási mérlegek sorozata. A
vízgazdálkodási hossz-szelvény a mérleg két karját külön-külön ábrázolja. A hasznosítható
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készlet természetes vízkészleteleme a vízfolyás hosszmentén változó értékadó vízhozama,
amit a hidrológiai hossz-szelvény szerkesztésekor állítható elő.
A vízgazdálkodási hossz-szelvény jó áttekintést ad a vízfolyás és a vízgyűjtő vízkészletgazdálkodási adottságairól és ezért a vízgyűjtőn folyó operatív vízkészlet-gazdálkodási
tevékenység (vízhasználatok telepítése vagy megszüntetése, a vízhasználati fejlesztések
megalapozása,

a

szükséges

vízkészlet-gazdálkodási

beavatkozások

tervezése

stb.)

szempontjából nélkülözhetetlen eszköz (Szalai, 1984).
A vízgazdálkodási mérleg készítésének célja annak eldöntése, hogy valamely térségben
(vízgazdálkodási egységben) az emberi tevékenység meghatározott fejlődési szintjére
előrejelzett vízigények kielégíthetők-e a természetes hasznosítható vagy a már korábban
megtett vízkészlet-gazdálkodási intézkedésekkel megnövelt természetes hasznosítható
vízkészletekből. Ha a válasz nemleges, meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek
révén a vízmérleg az újabb fejlődési szinten is egyensúlyban tartható (Domokos, 1989).
A vízmérleg egyensúlya alapvetően a vízigények csökkentésével, a vízkészletek növelésével
vagy ezekkel együttesen teremthető meg. A vízkészlet-gazdálkodás általában előbb a
hasznosítható vízkészletek növelésével, a lefolyás szabályozással él, és csupán akkor, amikor
ennek lehetőségei csökkennek, tér át a vízigényt csökkentő, ún. vízigényszabályozásra
(Szesztay, 1976).
A lefolyást időben tározással szabályozzuk, amikor a vízfolyáson létesített tározó a vízbő
időszakban lefolyó vizeket összegyűjti a vízhiányos időszakban való hasznosítás céljából. A
lefolyás térbeli szabályozása a víz átvezetése egyik vízgyűjtőből vagy vízfolyásból a másikba,
esetenként az egyik vízkészlettípusból egy másikba. A lefolyás szabályozása műszaki
létesítmények építését

igényli. Ezek a vízkészlet-gazdálkodási célú létesítmények

megváltoztatják mindenekelőtt a vízfolyás vízjárását, de esetenként a környező terület felszín
alatti vizeinek vízjárását is. Hatással lehetnek a különböző természeti-környezeti elemekre. A
lehetséges

negatív

hatások

megfelelő

intézkedésekkel,

kiegészítő

létesítményekkel

megelőzhetők vagy minimálisra, a fenntartható környezeti állapot követelményeit kielégítő
mértékűre csökkenthetők.
A vízigény-szabályozás igen sokrétű. Legelső és sok esetben igen eredményes módja a
vízpazarlás megszüntetése vagy csökkentése, víztakarékos, esetleg vizet nem használó, ún.
száraz technológiák bevezetése, amire nagymértékben ösztönző lehet a fogyasztás mértékétől
is függő vízdíj kivetése. Csökkenthető a vízhasználat - a vízkészleteket ténylegesen terhelő
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frissvízigény - az ismételt vagy többszöri vízhasználattal, ami esetenként az egyszeri
használatot követően kibocsátott víz minőségének javítását igényelheti (Dávid, 1989).
A vízgazdálkodási mérlegek és a mérlegekből kikövetkezetett vízkészlet-gazdálkodási
döntések fontos szerepet játszanak az ország vízgazdálkodásának fejlesztésében. A
fejlesztések alternatív lehetőségeinek és feltételeinek feltárására készültek az országos
vízgazdálkodási kerettervek.

Magyarország vízkészlet-gazdálkodása
Magyarország vízgazdálkodási mérlegét a következők jellemzik (Barna és Kardos 1990):
Az ország területén átfolyó vízmennyiség sokévi átlagban 120 km3, amelyből csupán 5%
keletkezik az ország területén. A nemzetközi vízkészlet-megosztás elfogadott gyakorlata
szerint Magyarország ennek 25%-át, azaz 30 km3-t használhat fel. Ennyi az ország felszíni
potenciális vízkészlete. A mértékadónak tekintett természetes felszíni vízkészlet, az
augusztusi 80%-os vízhozam 2386 m3/s, amelynek 96%-a határainkon túlról érkezik, 90%-a a
Duna és a Dráva, 10%-a a Tisza vízrendszerében van, továbbá 90%-a a nagy folyók medrében
összpontosul. A vízfolyások medrében hagyandó vízkészlet összesen 1356 m3/s, amelyből
1177 m3/s-ot az élővíz fenntartása, 179 m3/s-ot a külföldi vízkészletlekötés igényel. Az
országban 1988-ban meglévő mintegy 550 millió m3 hasznos tározótérfogat 91 m3/s-mal, a
felszín alatti vizekből átvezetett víz további 43 m3/s-mal növeli a mértékadó természetes
felszíni vízkészletet. A hasznosítható vízkészlet tehát összesen 1164 m3/s.
A felszíni vizeket terhelő összes vízigény 1988-ban 381 m3/s, amelynek legnagyobb részét,
215 m3/s-ot (56%) az ipar frissvízigénye tette ki. Az öntözés vízigénye 144 m3/s (38%), az
halgazdaságoké 14 m3/s (4%), a lakossági vízigény 7 m3/s (2%). A vízelhasználás (a
ténylegesen elhasznált víz) 196 m3/s volt, az összes vízigénynek valamivel több, mint a fele.
A vízelhasználás 74%-a jutott az öntözésre, 17%-a az iparra, 7%-a a halgazdaságokra és alig
2%-a a lakosságra. Az öntözés és a halgazdaságok vízigénye teljes egészében vízelhasználás,
a lakosság a vízigénye 56%-át, az ipar 84%-át használt vízként visszabocsátja a felszíni
vizekbe.
A felszíni vízre terhelt vízigények, illetve a vízelhasználás a hasznosítható vízkészlet 33%át, illetve 17%-át tette ki országosan. A vízkészlet kihasználtságának a vízelhasználás alapján
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számított mutatója a Duna vízgyűjtőjében 8%, a Tisza vízgyűjtőjében 56%, de a Tisza
középső és alsó vidékén, a Tiszántúlon és a Körösök vidékén 88-93%, a Balaton közvetlen
térségében 100%.
A felszín alatti kitermelhető hidegvízkészlet 6,8 km3/év (18,6 millió m3/nap), az 1987-ben
meglévő kutak tényleges kapacitása csupán 3,8 km3/év (10,4 millió m3/s kitermelését teszi
lehetővé. A kitermelhető vízkészlet víztípusonkénti megoszlása: talajvízből 1,3 km3/év (3,6
millió m3/nap), parti szűrésű vízből 2,7 km3/év (7,5 millió m3/nap), rétegvízből 2,3 km3/év
(6,4 millió m3/nap) és karsztvízből 0,4 km3/év (1,1 millió m3/nap).
A felszín alatti hidegvízkészletet 1987-ben összesen 4,3 millió m3/nap vízigény terhelte,
ebből a vízelhasználás 3,6 millió m3/nap. A vízigény és a vízelhasználás különbségeként
adódó vízvisszavezetés növelte a felszíni vízkészletet. A vízigény kereken 50%-át a lakossági
célú vízkivételek adják. A vízelhasználás országosan a hasznosítható vízkészlet 21%-a és ez a
vízkészlet kihasználtsági mutató alig tér el a Duna (22%) és Tisza (19%) vízgyűjtőjében.
Szűkebb térségeket tekintve, legnagyobb a kihasználtság a Tisza középső vidékén (67%), a
Körösök vidékén (46%) és a Duna középső vidékén (40%), legalacsonyabb a Tisza felső és
alsó, valamint a Duna alsó vidékén, ahol a kihasználtság 4-10%. A víztermelő kapacitás
kihasználtsága országosan 41%, a Duna vízgyűjtőjében 53%, a Tisza vízgyűjtőjében 31%. A
karsztvíz igénybevétele 60%-os, a talaj- és rétegvízé 20-25%-os, a parti szűrésű vízé 10%-os.
A vízkészlet-gazdálkodás időszerű feladatai közé sorolhatók a vízkészletek pontosítása, az
ivóvízkészletek biztonságának, a kiemelt vízbázisoknak a fokozott védelme, egyes regionális
feladatok: a Dunántúli-középhegység területén a bányászat által megbontott vízháztartási
egyensúly visszaállítása, a Duna-Tisza közén a talajvízszintek további süllyedésének
megállítása, a vízszolgáltató és vízelvezető rendszerek felülvizsgálata az ökológiai
kívánalmaknak megfelelően, a kiskörei vízlépcső optimális üzemelésének kialakítása
(Tarnóy, 1990).

Vizeink minősége, vízminőség-védelem, vízminőséggazdálkodás
Vizeink minőségének ismerete nélkülözhetetlen a vízkészletek racionális használatának
megtervezéséhez

és

megszervezéséhez.

Ehhez

rendszeres

vizsgálatok,

elemzések
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szükségesek, amelyeket minden természetes vízre el kell végezni ahhoz, hogy megbízható
adataink legyenek, és áttekinthető képet kapjunk a vízminőség helyzetéről.
Ismernünk kell a víz minőségével szemben támasztott ökológiai és társadalmi igényeket is,
hogy elbírálhassuk azt, hogy az adott vízminőség megfelel-e az igényeknek, illetve milyen
mértékben felel meg azoknak?
A vizek minősége megítélésére irányuló szervezett tevékenység a vízminősítés, amelynek
két jelentősebb feladata van:
-

a pillanatnyi vízminőségi állapot összevetése a vízminőségi követelményrendszerrel;

-

a vízminőségi helyzet - nemzetközileg is - egységes megítélése.

Ebből a célból az egyes országok - zömmel a második világháború után, eltérő
időpontokban és tartalommal, de rendszeres működéssel - vízminőség-vizsgáló hálózatokat
hoztak létre, rendszerint a vízügyi szervezet keretében, elsőként a vizek védelmére teremtve
meg egy környezeti elem minőségének nyomon követését célzó monitoring rendszer alapjait.
Ennek keretében meghatározták a vizekben vizsgálandó komponensek körét, az alkalmazandó
analitikai módszereket, továbbá törzshálózati pontokat jelöltek ki és olyan vizsgálati rendet
állapítottak meg, amelynek segítségével térben és időben meghatározott sűrűséggel, a
legelterjedtebb és a vizek minőségét leginkább jellemző összetevők rendszeres vizsgálatára
sor kerül. Hazánkban az országos vízminőségi, törzshálózati rend keretében mintegy ezer
szelvényben (ponton), meghatározott időközönként, 20-50 összetevőre kiterjedően végzik a
vízügyi, illetve a környezetvédelmi laboratóriumok a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi
állapotának ellenőrzését. Az évente több tízezres nagyságrendet jelentő adatmennyiséget gépi
adathordozókon tárolják, és számítógépek segítségével értékelik.
A felszíni vizek minőségének értékeléséhez a mutatókat a következő csoportokba
sorolhatjuk:
-

az oxigénháztartás mutatói: oldott oxigén, oxigén-telítettség, oxigén-fogyasztás (BOI,
KOI érték);

-

az ásványi anyagok komponensei: klorid, szulfát, összes keménység, Ca, Mg, összes
oldott anyag;

-

a különleges mutatók: ammónia-ammónium, nitrit, nitrát, pH, Fe, Mn, fenolok,
detergensek, cianidok, olajok, szervetlen és szerves toxikus anyagok.

A víz minőségét az egyes csoportokba tartozó paraméterek adott mintából meghatározott
értékeinek a társadalmi igényeket kifejező vízminőségi követelményrendszer értékszámaihoz,
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illetve a rendeletileg (hatóságilag) megszabott határértékekhez való hasonlítással állapítják
meg, és sorolják vízminőségi osztályokba. Régebben a felsorolt három komponens-csoport
alapján, csoportonként minősítették a vizet, azt a vízminőséget ábrázoló térképeken külön
tüntették föl, és az összevontan a három csoportban elért eredmények alapján minősítették.
Újabban ezeket a komponenseket négy csoportba osztják és a csoportonként megadott
határértékekhez viszonyítják a mért adatokat.
A vízminőségi osztályba sorolás alapelveként általában az érvényesül, hogy
-

az I. osztályba („tiszta", jó minőségű víz) sorolható a víz, ha a vizsgálati eredményeknek legalább 80%-a az I. osztály, 95%-a pedig a II. osztály felső határértékeit
nem haladja meg; ebben az esetben a felszíni folyóvíz egyszerű víztisztítási módszerek
alkalmazásával a vízhasználatok mindegyikének vízminőségi igényeit, valamint az
ökológiai követelményeket kielégíti;

-

a II. osztályba („közepes", illetve kissé szennyezett víz) sorolható a víz, ha az értékelt
vízminőségi összetevők vizsgálati eredményeinek legalább 80%-a az I. és a II.
osztályba tartozik; ilyenkor a felszíni víz csak bonyolultabb víztisztítási technológiák
alkalmazásával felel meg a vízhasználati követelményeknek és az ökológiai rendszerre
káros hatást nem gyakorol;

-

a III. osztályba (szennyezett víz) kell sorolni a vizet, ha a II. osztályra vonatkozó
feltételek nem teljesülnek; ilyen esetben a folyóvíz műszakilag bonyolultabb
víztisztítási technológiák alkalmazásával sem elégíti ki a vízhasználati követelményeket és az ökológiai rendszer is károsodik;

-

A IV. vízminőségi osztályba tulajdonképpen a szennyvizek, illetve a nagymértékben
elszennyeződött vízfolyások, vízfolyás-szakaszok tartoznak.

A vízminőségi követelményrendszer voltaképpen olyan határérték-rendszert jelent, amely
figyelembe

veszi

mind

a

vízi

ökológiai

rendszer

viszonylagos

stabilitásának

(környezetvédelem), mind az egyes fontosabb vízhasználatoknak - így az ivóvízellátásnak, az
öntözésnek, a halászati vízhasználatnak, az ipari vízellátásnak - a vízminőséggel szemben
támasztott

igényeit,

ezáltal

kielégítően

egységes

vízminősítést

tesz

lehetővé.

A

követelményrendszer integrált adataira mutat be példát Katona, 1984 nyomán a 8. táblázat,
amely az egyszerű vízkezelés hatását is bekalkulálva határozza meg a követelményeket
megszabó paraméterek körében a társadalmilag indokolt igények határértékeit.
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8. táblázat. A víz iránt megnyilvánuló társadalmi szükségletek minőségi követelményrendszere néhány
mutató alapján (Katona, 1984 nyomán)
Toxicitás
Össz.
Minősítési
Ásv. NO Össz. Lebegő Fe KOI Na% Oldott (Daphnia Extr. Változó
kem.
kem.
NH
4
3
szempont
teszt, anyag
olaj
só anyag
oxigén
nk°
nk°
LD%)
1. Ivóvízellátás
20
1,0 0,1 40 1000
2
0,2
8
0,5
2. Öntözés
- 500
45
3.
2,0 5
50
Haltenyésztés
4.
Környezetvéd.
1,5 - 2000
20
5
2,0
(Ökológia)
5. Ipari
30
20
10
vízellátás
Egyszerű vízkezelés - +0,1 +198 +0,8 +12
+0,5
+ 10
hatása
A társadalmi
20
1,0 0,2 40 500 200
1,0 20
45
4
50
1,0
20
követelmény
Megjegyzés: A táblázat fejlécében nem említett helyeken a mértékegység: mg/l.

A vízminőségi vizsgálatokhoz a mintavételt és az analitikai elemzések módszereit a
nemzetközi szabványokkal egyeztetett magyar szabványok tartalmazzák. Az egyes
vízhasználatokhoz,

illetve

minősítési

szempontokhoz

tartozó

részletes

vízminőségi

határértékeket az időnként felülvizsgálatra kerülő szakmai szabályozások, műszaki irányelvek
foglalják össze.
A felszíni vizek minőségére vonatkozóan - a mintavételi helyek, a vízminőségi jellemzők,
a határértékrendszer és a mértékadó értékek szempontjából - 1994. január l-jétől új szabvány
van érvényben (MSZ 12749), amely a felszíni vízminőségi törzshálózat szelvényeinek számát
a régebbi 250-ről 150-re változtatta. A szabvány lényegében a vízminőségi jellemzők
mindegyikét

minősíti,

vízminőségi

osztályokba

sorolja

a

90%-os

tartósság

figyelembevételével, és egy-egy vízminőségi jellemző csoporton belül a legkedvezőtlenebbet
fogadja el arra a csoportra jellemző osztálynak (9. táblázat). Az oxigénháztartás, a nitrogénés foszforháztartás, a szerves mikroszennyezők, valamint a pH és az egyéb jellemzők alapján
végzett minősítés eredményét négytagú számcsoporttal jelölik. Erre mutat be példát a 40.
ábra (VITUKI, 1994).
A kiválasztott fizikai, kémiai és biológiai (mikrobiológiai) paraméterek szerinti minősítés
mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a komplex szemléletű biológiai vízminősítés, amely a
vizeket az élő szervezetekre döntő hatást gyakoroló négy nagy anyagcsoport:
-

a szervetlen sók jellege és aránya (halobitás),

-

a szervetlen növényi tápanyagok jelenléte (trofitás),

-

a biológiailag hozzáférhető szerves anyagok jelenléte (szaprobitás) és
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-

a mérgező anyagok jelenléte (toxicitás) és hatása alapján vizsgálja, értékeli és
osztályozza (Felföldy, 1987).

40. ábra. A vízkészlet értékelésekor vizsgált vízfolyásszelvények és minőségi osztályaik (Forrás: VITUKI,
1994).
Az első számjegy az oxigénháztartás, a második a nitrogén- és a foszforháztartás, a harmadik a szerves
mikroszennyezők, a negyedik a pH és az egyéb jellemzők szerinti minőségi osztályt jelenti

A 11. táblázat egy tipikusnak nevezhető felszíni, valamint egy felszín alatti víz minőségi
adatait foglalja össze. Ennek alapján a következő megállapítások tehetők:
A tiszta felszíni vizek színét, szagát és átlátszóságát elsősorban a lebegő anyagok, a bemosódó
agyag és a huminsavak, valamint a benne lévő mikroorganizmusok határozzák meg, a felszín
alatti vizek általában színtelenek, szagtalanok és nem zavarosak.
Az oxigénfogyasztás, a biokémiai oxigénigény, az extrahálható anyagok és az ásványolaj a
felszín alatti vizekre nem jellemzőek, ha azok fosszilis szerves anyagot nem tartalmaznak; a
felszíni vizekben ezek a bemosódás és a biológiai tevékenység függvényében változó értékek.
Felszín alatti vizekben esetenként, a fosszilis eredetű szerves anyagok lebomlási
termékeként fenol típusú vegyületek mérhetők, tiszta felszíni vizekben szerves anyag
bomlásának következményeként lehetnek jelen. Értéke általában 0,005 mg/l alatt van.
A felszíni és a karsztvizek oldott oxigéntartalma 6-9 mg/l, a mélységi vizeké általában
nulla.
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A fajlagos elektromos vezetőképességet, illetve az összes oldottanyag-tartalmat felszíni
vizekben a vízgyűjtőterületről kioldható sók mennyisége határozza meg, felszín alatti
vizekben ez az érték rendszerint lényegesen nagyobb.
A felszín alatti és a karsztvizek kalcium- és magnéziumtartalma (ezáltal keménysége is)
általában nagyobb mint a felszíni vizeké. (A karsztvizek CaO tartalma 200-300 mg/l.)
A nátriumtartalom egyes mélységi vizekben több ezer mg/l is lehet, a felszíni vizekének
többszöröse.
A kloridion karsztvizekben 3-10, felszíni vizekben 15-40 mg/l között változik, mélységi
vizekben a több ezer mg/l koncentrációt is elérheti.
A felszíni vizek szulfáttartalma 50-100 mg/l körüli, a karsztvizeké kisebb, a mélységi
vizeké azonban ezt az értéket jóval meghaladhatja.
A hidrokarbonát koncentráció és a változó keménység - amely a hidrokarbonát- hoz kötött
kétvegyértékű fémek mennyiségét mutatja - karsztvizekben általában kétszer nagyobb a
felszíni vizeké.
A kovasavat csak felszín alatti vizekben kell meghatározni, felszíni vizekben nincs
jelentősége.
A fém- és nehézfémtartalmat felszín alatti vizekben a hidrogeológiai körülmények, felszíni
vizekben a területi bemosódás határozza meg.
Mélységi vizekben az ammónium és a nitrát igen kis értékű, míg fosszilis szervesanyagtartalmú és ásványvizekben néhány 10 mg/l értéket is elérhet, ni.tri.t azonban egyikben sem
fordulhat elő. Karszt- és felszíni vizekben a bemosódás következményeként, a lebomlási
folyamat fázisaitól függően mindhárom nitrogénforma megtalálható.
A foszfor mélységi vizekben a hidrogeológiai adottságok függvénye, karszt- és felszíni
vizekben a bemosódás miatt jelentős mennyiségű foszfor is lehet {Katona, 1989).
Szólni kell néhány szót a csapadékvíz minőségéről is, hiszen a tapasztalatok szerint a
lehulló csapadék sem a régi, jó minőségű víz mint amilyen néhány évtizede volt. A gyors és
nagymértékű iparosodás, valamint az urbanizáció hatására a légkörbe kerülő számos
szennyező anyag a csapadékot is elszennyezi, amire jól rávilágítanak Petrasovits, és Bublicek
adatai (10. táblázat). Látható, hogy az iparosodott vidék fölött lehulló csapadék minősége
milyen nagy eltérést mutat a mezőgazdasági területek fölött képződött csapadéktól.
A csapadékvíz különösen a levegőbe került kén-hidrogén-, szulfát- és nitrogén-oxidemissziók miatt szennyeződik, amelyek kénsavvá és salétromsavvá oxidálódnak és mint savas
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esők érkeznek vissza a földre, károsítva nemcsak-a növényzetet, hanem a talajt és az egész
érintett ökológiai rendszer működését.
9. táblázat. A vízminősítéskor alkalmazott határértékrendszer az MSZ 12749 szerint (1994-ig nagy
gyakorisággal mért vízminőségi jellemzők - VITUKI, 1994)
Vízminőségi jellemzők

Mérték

Vízminőségi jellemzők
I—II.

II—III.

III-IV.

egység
Az oxigénháztartás jellemzői
Oldott oxigén
Oxigéntelítettség

Vezetőképesség
Vas
Mangán

mg/l
%

Mg/l
pS/cm
mg/l
mg/l

6,5
8,0
500
0,1
0,05

IV-V.

osztályban

7
80
100
BOI5
mg/l
4
KOIp
mg/l
5
KOIk
mg/l
12
Szaprobitási index
1,8
A nitrogén- és a foszforháztartás jellemzői
Ammóninm-N
mg/l
0,2
Nitrit-N
mg/l
0,01
Nitrát-N
mg/l
1
Ortofoszfát-P (folyóvíz)
Mg/l
50
Ortofoszfát-P (állóvíz)
Mg/l
20
Szerves mikroszennyezők
Fenolok
Mg/l
2
Anionaktív detergensek
Mg/l
100

Kőolaj és termékei
Egyéb jellemzők
pH

az

20

6
70
120
6
8
22
2,3

4
50
150
10
15
40
2,8

3
20
200
15
20
60
3,3

0,5
0,03
5
100
50

1
0,1
10
200
100

2
0,3
25
500
250

5
200

10
300

20
500

50

100

250

6,5
8,5
700
0,2
0,1

6,0
9,0
1000
0,5
0,1

5,5
9,5
2000
1
0,5

10. táblázat. A csapadékvíz minőségi jellemzői (Petrasovits, 1988 és Bublicek nyomán)
Vízminőségi jellemzők
Ipari körzet fölött
Mezőgazdasági vidék fölött
pH

2,7-2,8

7,1-7,3

Oldott anyagok, mg/l

15,0-317,0

7,1-7,3

Szulfátok, mg/l
Kloridok, mg/l
Nitrit, mg/l

2,9-92,2
1,2-51,5
0,0-9,1

15,0-30,7
1,4-9,2
0,0-3,8

1,6-52,0
1000-nél több

2,0-9,0
150 körül

Nitrát, mg/l
Portartalom, t/km2 • év
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Vizeink minőségének megvédése ezért az egész társadalom fontos érdeke. Ezt hazánkban
viszonylag korán felismertük, és - a környező országokkal jórészt párhuzamosan - kialakult a
vízminőség-védelem szervezete, laboratóriumi hálózata, eszközrendszere, jogi, műszaki és
gazdasági szabályozórendszere. A vízminőség-védelem feladata hazánkban alapvetően az
eredeti állapot megőrzésére, illetve visszaállítására irányul. Ezen belül a hazai vízminőségvédelem sajátosságai közé tartozik
-

a hasznos vízminőségi tulajdonságok védelme, a káros alkotóelemek okozta minőségromlás javítása (elsősorban vízgazdálkodási eszközökkel);

-

az elszennyeződött vízkészletek minőségének helyreállítása (rekonstrukciója);

-

a megengedhető változás mértékéig a vízminőségromlás eltűrése, különösen a
vízfolyások öntisztító képességének kihasználása.

Ezt a célt szolgáló rendszeresen végzett vízvédelmi tevékenységek a következők:
-

A vízminőség rendszeres vizsgálata, értékelése és minősítése, a vizek minőségének
minél jobb megismerése és figyelemmel kísérése a vízvédelmi, munka megalapozása
céljából.

-

Azoknak a műszaki beavatkozásoknak a végrehajtása, amelyeknek eredményeként
kialakítható a megfelelő vízminőség, illetve amelyekkel a jellemző vízminőségi
mutatók mértékadó értékeinek meghatározott intervallumon belüli változtatása vagyis a vízminőség-szabályozás - megvalósítható.

-

A rendkívüli szennyezések elleni fellépés és a vízminőség-szabályozásban alkalmazott
szokásos vagy különleges eszközökkel és módszerekkel végzett védekező munka,
amely a vízminőségi, kárelhárítás körébe tartozik.

Összességében vízminőség-gazdálkodásról jogos beszélni, hiszen ezen belül a tevékenység
egyaránt kiterjed az állapotmegőrzés mellett az elszennyezett vizek minőségének
helyreállítására, a kedvezőtlen tulajdonságok javítására és a további szennyezés megelőzésére.
Az egyes vízhasználatoknak a vizek minőségével szemben támasztott részletesebb igényeit a
12-17. táblázat - szakirodalmi adatok alapján összeállított - adatai mutatják (Bendek és
Literáthy, 1994).
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11. táblázat. Tipikusnak mondható hazai felszíni víz és felszín alatti víz minőségi paramétereinek
összehasonlítása (Katona, 1989 nyomán)

Komponens
Vízhőmérsékletek
Szín
Szag
Átlátszóság
Összes lebegő anyag
Oxigénfogyasztás (KOIk)
Oxigénfogyasztás (KOIps)
Biokémiai oxigénigény (ötnapos)
Szervesoldószer extrakt
UV olaj
Fenolok
Anionaktív detergens
Oldott oxigén
Szulfidion
pH
Fajlagos elektromos vezetőképesség
Összes oldott anyag
Kalciumion
Magnéziumion
Nátrium ion
Káliumion
Kloridion
Szulfátion
Hidrokarbonátion
Karbonátion
Szabad szén-dioxid
Metiloranzs lúgosság
Fenolftalein lúgosság
Összes keménység
Karbonát keménység
Kovasav
Vas
Mangán
Ammónium ion
Nitrition
Nitrátion
Ortofoszfátion
Higany
Kadmium
Ólom
Réz
Nikkel
Cink
Klorofíll-a

Mértékegység
°C
mm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
μS
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mval/1
mval/1
CaO mg/l
CaO mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/m3

Felszíni víz
16,3
sárgás
szagtalan
130
21,0
28,0
6,9
5,4
0,02
0,01
0,003
0,005
10,5
0,00
0,00
406
381
84,4
9,2
8,3
1,4
26,9
76,8
186,0
0,0
3,1
3,05
0,00
139,0
81,7
0,28
0,04
0,53
0,032
18,4
0,35
0,000
0,001
0,000
0,06
0,015
0,035
25,4

Felszín alatti víz
10,8
színtelen
szagtalan
800
0,0
1,1
0,00
0,00
0,000
0,000
10,8
0,00
7,20
310
260
119,0
1,2
6,2
1,2
8,5
2,5
258,0
0,0
38,0
4,30
0,00
168,0
111,8
3,7
0,01
0,00
0,05
0,005
6,2
0,09
0,000
0,000
0,000
0,004
0,000
0,000
-
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12. táblázat. Ivóvízellátás céljára felhasználásra kerülő felszíni víz minőségi követelményei irodalmi adatok
alapján
Vízminőségi jellemzők
Hőmérséklet
pH-érték
Szín
Szag (szagküszöb)
Összes oldott só
Nátrium
Kalcium
Magnézium
Kloridok
Szulfátok
Ammónia (összes N-ben)
Nitrát + nitrit (N-ben)
Vas
Mangán
KOI (permanganátos)
Cianidok
Higany (összes)
Kadmium
Ólom
Arzén
Réz
Króm (összes)
Nikkel
Cink
Bárium
Bór
Ezüst
Szelén
Fluorid
Kloroformmal extrahálható anyag
Felületaktív anyag
Fenolok

Megengedhető határérték
mg/l, ha nincs másképpen
jelölve
25 °C
5,0...9,0 egység
75 Pt egység
1 + 9 hígítás esetén
500...800
150
100
50
250
250
0,5...3,0
10,0
0,3...2,0
0,05...0,5
7...30
0,05...0,20
0,001...0,002
0,005...0,01
0,05
0,05. ..0,1
0,05...1,0
0,05
0,05
0,1...5,0
0,10...1,0
1,0
0,01...0,05
0,01
0,7... 1,5
0,15...0,3
0,5
0,001...0,002
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12. táblázat folytatása
Megengedhető határérték
Vízminőségi jellemzők
mg/l, ha nincs másképpen
jelölve
Növényvédő szerek:
Aldrin
0,001...0,017
DDT
0,04...0,05
Dieldrin
0,001...0,017
Heptachlor
0,0001...0,018
Lindane
0,005...0,056
Metoxychlor
0,035...1,0
Toxafene
0,005
Szerves foszfátok és karbonátok
0,1
2,4 - D + 2, 4, 5 - T + 2, 4, 5 - TP
0,1
Radioaktivitás:
Össz ß
-37 Bq/1
Átlagos baktériumszám:
Coliform (összes)
5000... 10 000 szám/100 ml
Coliform (fekális)
500...2000 szám/100 ml
13. táblázat. A vízi élet szempontjából legfontosabb vízminőségi jellemzők és megengedhető határértékei,
irodalmi adatok alapján
Megengedhető határérték mg/l, ha
Vízminőségi jellemzők
nincs másképpen jelölve
Hőmérséklet
25...30 °C
pH-érték
6,0...9,0 egység
Oldott oxigén
4,0...7,0
Ammónia (szabad)
0,02...0,05
Klór (szabad)
0,02...0,05
Hidrogén-szulfid
0,002
Cianidok
0,005...0,01
Higany (összes)
0,0002...0,0005
Kadmium
0,003...0,01
Ólom
0,01...0,05
Arzén
0,05...0,10
Réz
0,01...0,10
Króm (összes)
0,01...0,05
Nikkel
0,02...0,10
Cink
0,1
Fenolok
0,1...5,0
Felületaktív anyagok
0,2... 1,0
Olajok
nem láthatók
Peszticidek egyéb toxikus anyagok
0,01...0,1 x TLm
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14. táblázat. Üdülési célú - rekreációs - vízhasznosítás (úszás stb.) minőségi követelményei, irodalmi adatok
alapján
Vízminőségi jellemzők
Megengedhető határérték mg/l, ha
nincs másképpen jelölve
Hőmérséklet
pH-érték
Oxigéntelítettség
Átlátszóság
Felületaktív anyagok
Fenolok
Extrahálható anyagok
Átlagos baktériumszám:
Coliform (összes)
Coliform (fekális)
Sptreptococcus (fekális)
Salmonella

25...30 °C
6,0...9,0 egység
50... 150%
100 cm
0,5
0,05
3,0
10 000 szám/100 ml
2000 szám/lOOml
200 szám/100 ml
0 szám/1000 ml

15. táblázat. Néhány fontosabb iparág vízfelhasználásának minőségi követelményei,
irodalmi adatok alapján
Vízminőségi jellemzők
Megengedhető határérték mg/l, ha nincs másképp jelölve
pH-érték
Lúgosság
Összes keménység
Összes oldott só
Lebegő anyag
Kalcium
Magnézium
Vas
Mangán
Klorid
Szulfát
Fluorid
Nitrát (N-ben)
Szín, Pt
Extrahálható anyag
Réz
Coliform (összes)

élelmiszer
6,5...8,5 egység
3,0 mg ekv/1
8,5 nk°
500
10
0,3
0,2
150
250
1,0
10,0
5
0,15
5000 átlagos
szám/100 ml

textil
6,0.. .9,0 egység
_
1,5 nk°
100
5
0,3
0,05
5
0,05
-

papír
6,0.. .9,0 egység
*
*
*
*
*
0,3
0,1
500
*
30
-

* Nincs határérték, ha a többi megfelel!

154

Vízminőségi jellemzők
Szilikát
Fenol
Alumínium
Cink
Lúgosság
Összes keménység
Összes oldott só
Lebegő anyag
Kálcium
Magnézium
Vas
Mangán
Klorid
Szulfát
Fluorid
Nitrát (N-ben)
Szín, Pt
Extrahálható anyag
Coliform (összesen)
Szilikát
Hidrogén-karbonát

15. táblázat folytatása
Megengedhető határérték mg/l, ha nincs másképp jelölve
vegyipar
bőr
olajfinomító
50
*
0,001
_
*
*
3,0 mg ekv/1
2,5 mg ekv/1
14,0 nk°
9,5 nk°
20,0 nk°
750
750
15
0
10
50
60
75
25
25
0,3
0,3
1,0
0,1
0,2
250
250
200
250
250
*
*
10,0
*
20
5
0,2
5000 átlagos
szám/100 ml
50
*
250
*

16. táblázat. Öntözővízzel szemben támasztott minőségi követelmények, irodalmi adatok alapján
Vízminőségi jellemzők
pH-érték
Alumínium
Arzén
Berillium
Bór
Kadmium
Króm (összes)
Kobalt
Réz

Megengedett határérték mg/l, ha nincs másképpen jelölve
4,5...9,0 egység
20,0
2,0...10,0
0,5...1,0
0,5...2,0
0,05
1,0...20,0
5,0...10,0
5,0
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16. táblázat folytatása
Megengedett határérték mg/l,
Vízminőségi jellemzők
ha nincs másképpen jelölve
Ólom
Lítium
Mangán
Molibdén
Nikkel
Szelén
Nátriumadszorbeáló

10,0...20,0
2,5...5,0
10,0...20,0
0,05
2,0
0,02...0,05
6 egység



[ Na ]

képesség =

[ Ca



]  [ Mg



]

2

Összes oldott só Növényvédő
szerek
- Dalapon
- TCA
r - 2,4-D
Átlagos baktériumszám:
- Coliform (fekális)
- Összes baktérium

500... 1000
0,0002
0,0002
0,0001
100... 1000 szám/100 ml
100 000 szám/100 ml

17. táblázat. Állatok itatása felhasználásra kerülő vízzel szembeni minőségi követelmények, irodalmi
adatok alapján
Vízminőségi jellemzők
Arzén
Kadmium
Króm (összes)
Ólom
Higany
Szelén
Fluorid
Nitrát + nitrit (N-ben)
Összes oldott só
Radioaktivitás:
- Össz ß
- Stroncium-90
Növényvédő szerek
Átlagos baktériumszám:
- Coliform (fekális)
-Enterococci
Alga

Megengedhető határérték mg/l,
ha nincs másképpen jelölve
0,05...0,2
0,01...0,05
0,05...1,0
0,05...0,1
0,001
0,01...0,05
2,0...2,4
20,0
2500...3000
1000 pc/1
10pc/l
ua. mint ivóvízellátásra
(12. táblázat)
4000 szám/100 ml
40 szám/100 ml
Kék-zöld algák elszaporodása
nem engedhető meg
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A komplex vízgazdálkodás. Vízgazdálkodás és melioráció
Komplex vízgazdálkodáson mindazoknak a tudatos, emberi beavatkozásoknak az
összességét értjük, amelyeket egy kijelölt térség vagy terület adott vízháztartási helyzetének
fenntartására, vagy megváltoztatására kifejtenek a vízzel szemben támasztott társadalmi
szükséglet kielégítése céljából úgy, hogy ezek a beavatkozások ne sértsék se a rendelkezésre
álló vízkészleteket, se az egyéb fennálló vízigények teljesítését. A komplex vízgazdálkodás
tehát az adott térségben a víz minden előfordulási formájára és a lehetséges vízhasználatok
mindegyikére kiterjedően vizsgálja, tervezi és szervezi a víz felhasználását. Olyan átfogó
szemléletű és hosszú távú gondolkodást igénylő tevékenységet jelent, amely a vízháztartási
viszonyok gondos, mindenre kiterjedő mérlegelésével avatkozik csak be a fennálló
egyensúlyba és tesz lépéseket annak megváltoztatására oly módon, hogy a kialakuló új
egyensúlyi helyzet nehézség és káros következmények nélkül fenntartható legyen. Tipikusan
komplex szemléletet kíván a nagytérségi vízgazdálkodás, amely egy nagyobb területet,
rendszerint több gazdaságot és több településhez tartozó térséget érintő vízgazdálkodás
céljából végzett átfogó műszaki beavatkozások rendszere. A komplex vízgazdálkodás olyan
értelemben is összetett, hogy nem csak a vízzel összefüggő különféle igényeket igyekszik
összehangolni, hanem tekintettel van a területen folyó gazdálkodásra és az ott jelentkező
környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi szempontokra is.
Az ember létét és jólétét megalapozó termelési, gazdálkodási tevékenysége az adott
természeti erőforrás-rendszerben zajlik, amelynek fő összetevői a légkör, a talaj és a víz. Az
új növényi biomassza előállítása a mezőgazdasági, a kertészeti, az erdőgazdasági termelésben,
de a táj építészetben is mindig és mindenütt a természeti erőforrásokkal való - tudatos, vagy
kevésbé tudatos - gazdálkodás révén valósul meg. A természeti erőforrásokkal való minél
tudatosabb és előretekintőbb gazdálkodás minden esetben szélesebb és összetettebb feladatot
jelent, mint azok egyszerű hasznosítása. Bele tartozik a káros jelenségek elhárítása, az
erőforrás-rendszer kedvezőtlen elemeinek a kiiktatása éppúgy, mint a céloknak nem
megfelelő rendszerelemek megjavítása, magújítása, nemegyszer hatásuk növelése is. Mindazt
a tartós hatású emberi beavatkozást, amely a légkört, a földfelszínt (talajt) és a vízháztartást külön-külön vagy együttesen, így kölcsönhatásaikat is - kedvező irányban befolyásolja, illetve
módosítja, meliorációnak nevezünk.
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Az ember által fenntartott és irányított ökológiai rendszerekben a termelést számos
természeti tényező korlátozhatja. Így például a terület vízszintes és függőleges (domborzati)
tagoltsága, amelynek hatásai a kedvezőtlen táblaméretekben, táblaalakokban, a rosszul
kialakult

vagy

kialakított

út-,

illetve

árokrendszerben,

a

gépi

művelésre

való

alkalmatlanságban vagy korlátozott alkalmasságban, a táblán belüli kedvezőtlen környezeti
viszonyokban mutatkoznak meg. Korlátozóak az időjárási tényezők ingadozásai, az éghajlati
szélsőségek is, amelyek különösen a csapadék, a hőmérséklet, a szélviszonyok és a
napfénytartam alakulásában jelentkeznek. Nehézséget jelentenek a talaj kedvezőtlen fizikai és
kémiai tulajdonságai, elsősorban a talaj rossz szerkezete, a pH és a sótartalom alakulása.
Korlátozóan hatnak a hidrológiai tényezők és azok interakciói is, például a káros víztöbbletek,
a tartós vízhiány és a rossz vízminőség.
Ezek a korlátozó hatások abban nyilvánulnak meg, hogy; az adott termőhely viszonyai
-

nem elégítik ki a termesztett növény (faj, fajta) biológiai igényeit;

-

veszélyeztetik a rendszer saját megújuló képességét (talajpusztulás, leromlás);

-

veszélyeztetik, rontják vagy kizárják a megfelelő termesztéstechnológia alkalmazását,
aminek következtében romlik a ráfordított munka hatékonysága.

A melioráció célja a földhasználatot korlátozó valamely természeti tényező hatásának
tartós javítása, a káros, illetve kedvezőtlen hatások lényeges és tartós mérséklése vagy
megszüntetése abból a célból, hogy:
-

fenntarthassuk az adott földhasználat és a hozamok jelenlegi szintjét;

-

a meglévő földhasználat módosításával növeljük a terméshozamokat;

-

azonos vagy módosított földhasználat folyamán csökkentsük a fajlagos termelési
ráfordításokat.

A melioráció feladata adott területen a földhasználat értékének - más megfogalmazásban a
mezőgazdasági terület teljesítőképességének (agro-ökológiai potenciáljának, AÖP)
-

tartós növelése,

-

a földhasználat módosítása,

-

a hozamok növelése,

-

a költségek csökkentése, illetve

-

a termelési biztonság fokozása által.

Agro-ökológiai potenciálnak (AÖP) nevezzük a termőhely teljesítőképességét, amelyet
valamely referencianövény ott elért maximális termése fejez ki valamilyen valószínűséggel
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akkor, ha a termést nem a faj vagy a fajta biológiai termőképessége, illetve az alkalmazott
termesztéstechnológiája limitálja, hanem a természeti környezet valamelyik tényezője. Értéke
nem abszolút és nem örök, tehát időben és a körülmények változásával változhat.
Mértékegysége t/ha (Petrasovits. 1989).
A meliorációnak fizikai, kémiai és biológiai eszközei vannak, ezek együttes alkalmazásakor beszélünk komplex meliorációról. A melioráció komplexitása a melioráció
egyes elemeinek leghatékonyabb tér- és időbeli kombinációját (arányait, sorrendjét) is jelenti.
Ha szakmailag kívánatos is ezek együttes megvalósítása, ökonómiailag azonban ez nem
mindig előnyös, illetve indokolt, tehát fontos az előzetes gazdaságossági elemzés. A komplex
melioráció folyamán számos feladat, illetve beavatkozás végrehajtásáról kell dönteni, mindig
az adott hely vagy térség jellegzetességeinek megfelelően.
A melioráció elvi rendszerén belül
a légköri meliorációhoz tartoznak:
-

a szélhatás elhárítása, mérséklése, vagyis a szélerózió elleni védekezés,

-

a fagyelhárítás, illetve mérséklés (fagyvédelem),

-

a jégelhárítás, a jégeső és a jégverés elleni védelem,

-

a levegőminőség javítása,

-

a légköri aszály elhárítása, mérséklése;

a földfelszíni meliorációhoz tartoznak:
a területrendezés, amelynek munkái:
-

a tereprendezés,

-

a táblahatárok kialakítása,

-

az út- és árokhálózat kialakítása, az utak stabilizálása, a
fölösleges utak, árkok megszüntetése,

-

az elhagyott tanyahely, épületek helyének elegyengetése,

-

különféle terep- és műtárgyak elhelyezése,

-

vízmosáskötés;

a talajvédelem, a víz- és szélerózió elleni védekezés, amelynek leggyakoribb
munkái:
-

a sáncolás, a teraszolás,

-

övárok, övgát készítése,

-

gyepes vagy burkolt vízlevezetők kialakítása;
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-

a talajjavítás, a savanyú, a szikes, a homoktalajok javítása
(meszezéssel,

gipszezéssel,

mélylazítással,

szervesanyag-

bevitellel stb.);
-

a rekultiváció: az emberi tevékenység hatására (pl. bányászat)
megsérült talajú területek ismételt termővé tétele, eredeti, vagy
ahhoz hasonló mértékű teljesítőképességének helyreállítása,
rajtuk a környezetkárosító hatások megszüntetése;

a hidromeliorációhoz tartoznak azok a beavatkozások, amelyek azt célozzák, hogy ne a
víz legyen a termést, illetve a termelést korlátozó tényező, vagyis
-

a vízrendezés, a felszíni és a felszín alatti káros, fölösleges vizek elvezetése,

-

az öntözés, a vízhiány pótlása,

-

a vízminőség javítása (vízminőség-védelem);
a biomeliorációhoz tartoznak mindazon módszerek, amelyek az élő szervezetek

segítségével védik, illetve javítják egy adott terület teljesítőképességét, pl.
-

a tuskóeltávolítás mikroszervezetekkel (pl. gombákkal: laskagomba),

-

a káros sók (pl. nehézfémek) kivonása növényekkel talajból, vízből,

-

a talajvíz-szabályozás biológiai „drénekkel" (pl. egyes fafajokkal),

-

a talajszennyezést jelző (indikátor) növények alkalmazása környezetminősítésre,

-

a gyenge termékenységű területek rekultivációja speciális, extenzív körülmények
között is megélő növényekkel,

-

a szennyvíztisztítás növényekkel.

Lényegében a biomelioráció részeként tarthatjuk számon az erdészeti meliorációt, amely a
természetes erdők visszaállítását (különösen a vízgyűjtő területek felső részén vagy éppen
mélyebb fekvésű területeken), a faültetvények telepítését (elsősorban mezőgazdaságilag
eredményesen nem művelhető területeken, illetve bizonyos célból, pl. szennyvíztisztítás),
fasorok, facsoportok, erdősávok létesítését (pl. mezővédő erdősávok, szélerózió elleni
védelem) és vízvédelmi erdők, faültetvények (pl. árterületeken) telepítését foglalja magában.
Az előzőekből látható, hogy a vízgazdálkodás számos eleme és beavatkozása egyben a
melioráció része is, tehát szoros kapcsolat van közöttük, bár egyenlőségjel nem tehető a két
fogalom által takart folyamatok és beavatkozások közé. Azt mondhatjuk, hogy vannak
tevékenységek, amelyek mindkét területhez egyaránt tartoznak (pl. vízrendezés, öntözés),
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vagyis ezeken keresztül kapcsolódik egymáshoz a melioráció és a vízgazdálkodás, de vannak
mindkettőnek sajátos, a másikhoz nem tartozó feladatai is.
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3. Vízkárelhárítás
Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken
A talaj víz okozta pusztulás elleni védelme és a vízrendezési feladatok ellátása egymástól
elválaszthatatlan beavatkozások a domb- és hegyvidéki területeken. A beavatkozások jellege
lényegesen eltér e területeken a síkvidéki területek vízrendezési feladataitól, ami az eltérő
esésviszonyokból adódik. A nagy esésű területeken a mozgó víznek jelentős kinetikai
energiája van, amely elegendő nagyságú ahhoz, hogy a talajrészecskéket magával ragadja, és
továbbszállítsa, majd a kis esésű területeken energiájának jelentős részét elveszítve a benne
lévő hordalékot lerakja. A dombvidéki területeken ezért elsődleges feladat a víz visszatartása,
illetve energiájának mérséklése. Ahhoz, hogy a feladatokat, a beavatkozások módját meg
tudjuk határozni, lényeges a talajpusztulás formáinak, a talajpusztulást kiváltó, befolyásoló
tényezőknek a megismerése.

Domboldali feladatok
Az erózió fogalma, megjelenési formái
Az erózió szó latin eredetű, az erodare - kirágni - szóból származik, és általában a víz
(fluviális erózió), a szél (eolikus erózió) és a jég (glaciális erózió) földfelszínre kifejtett
hatását jelöljük e fogalommal, amelynek lényege a felszín lepusztulása és elhordása
(demidáció), valamint a lepusztított talaj más helyre szállítása és felhalmozása (akkumuláció)
hordalék formájában. A mezőgazdasági, talajtani és vízgazdálkodási gyakorlatban az erózió a
csapadékvíznek a talajra gyakorolt károkozását (talajpusztulás) jelenti.
Az előzőekben felsorolt külső (exogen) erők közül a víz által okozott erózió a
legjelentősebb, amely a szárazföldek mintegy 25%-án érvényesül. Az eróziós lepusztulás
következményeként a Föld folyói 4∙1014 t/év görgetett, 1,2∙1013 t/év lebegtetett és 2,5∙10t2 t/év
oldott hordalékot szállítanak a tengerekbe.
Az erózió a Föld szilárd kérgének kialakulása óta hat és napjainkban is érvényesül.
Zavartalan természeti körülmények között a folyamat úgy megy végbe, hogy az elhordott
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anyagot a kőzetek mállási terméke pótolja, és természetes vegetáció mellett egyensúlyi állapot
alakul ki. Ezt az eróziós folyamatot természetes (geológiai vagy normális) eróziónak
nevezzük.
Az emberi tevékenység, a helytelen talajművelés, a helytelen legeltetés stb. Hatására a
természetes vegetáció megszűnik, a természetes egyensúlyi állapot megbomlik, a lejtőn
lefolyó víz ugyanis több talajt ragad magával, mint amennyi a mállással pótlódik. Az emberi
tevékenység által is befolyásolt, fokozott mértékű talajpusztulást gyorsított eróziónak
(akceleráció) nevezzük.
Az eróziót lejtős területeken a csapadék váltja ki, a csapadék jellegétől, a domborzati
viszonyoktól, a talaj nedvességi viszonyaitól, valamint a talajművelés módjától függően
azonban különböző formákban jelenhet meg, amelyeket eróziós formáknak nevezünk.
Az eróziós formák két nagy csoportját különböztethetjük meg:
-

felületi (réteg) erózió,

-

mélységi (vonalas) erózió.

Felületi (réteg-) erózió (41. ábra). A viszonylag egyenletes lejtőn a víz vékony rétegben,
lepelszerűen mozog, energiatartalma kicsi, így a mozgó víz hatása nagy felületre, de egy
sekélyebb talajrétegre terjed ki. A talaj így viszonylag egyenletes, vékony rétegben pusztul le.
A talaj felszínén lévő mikrodomborzat miatt a víz koncentrálódhat, és ún. vízerecskék
alakulhatnak ki, amelye energiatartalma már nagyobb, mint a vékonyabb vízlepelé, így a
mozgó víz hatása nagyobb mélységekre terjedhet, s kialakul a mélységi erózió kezdetleges
formája. A felületi erózió formái a következők:
-

rejtett erózió,

-

csepperózió,

-

lepelerózió,

-

talpas erózió.

A rejtett erózió (mikroszoliflukció) akkor alakul ki, ha a vízkapacitás telített talajra újabb
csapadék hullik, aminek hatására a felső talajréteg pépszerű állapotba kerül és vékony
rétegben csúszik az esés irányában. A folyamat szabad szemmel nem észlelhető, radioaktív
izotópokkal azonban figyelemmel kísérhető. Általában az ország legcsapadékosabb vidékein
fordul elő olyan talajokon, amelyek felső rétegének vízáteresztő képessége nagyobb, mint az
alatta lévő rétegé.
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41. ábra. Felületi (réteg) erózió (Madarassy, 1989/1)

A csepperózió az esőcseppek hatására alakul ki. A hatásmechanizmus a talaj nedvességállapotától függ. Ha az esőcseppek száraz talajmorzsákra hullanak, akkor a pórusokban
levő levegő összeszorul, térfogata csökken, nyomása megnő, aminek következtében a
talajmorzsa robbanásszerűen esik szét kisebb részekre. Ez a morzsarobbanás jelensége. Az
apróbb talaj részecskék csökkentik a csapadék beszivárgásának lehetőségét, és azokat a víz
könnyebben el tudja szállítani. Ha az esőcseppek száraz talajra hullanak, azok mechanikai
ütőhatása érvényesül, és annak következtében aprózódik fel a talajmorzsa. A talajrészecskék
az esőcsepp kinetikai hatására szétfröccsennek, nagyrészt a lejtő irányában, és vízzel
szállításuk nem ütközik nehézségbe.
A lepelerózió a lejtős terepfelszínen kialakuló lepelszerű vízmozgás eredménye. A lefolyó
víz a talajfelszínen közel azonos rétegvastagságú, energiatartalma csupán néhány milliméter
vastagságú talajréteg lepusztítására képes. A lejtőn mozgó víz a talajfelszínen lévő átázott és
szétiszapolódott talaj részecskéket magával ragadja és a lejtőlábhoz szállítja, majd a kisebb
esésű terepszakaszon energiájának jelentős részét elveszítve, a hordalék túlnyomó részét
lerakja (szedimentáció).
Talpas erózió. A felületi erózió sajátos formája, a felszántott és előzőleg átnedvesedett talajra
hulló zápor hatására alakul ki. A lefolyó csapadékvíz az átázott talajt a szántott réteg
mélységéig (az ún. eketalpig) pusztítja le. A felületi erózió fokozatait a talajpusztulás
százalékos értéke alapján különítjük el úgy, hogy az egyes fokozatokat a területre jellemző
nem erodált talaj szelvényhez viszonyítjuk, amelyet 100%-nak tekintünk. Ennek
figyelembevételével
-

gyengén erodált a talaj, ha az eredeti szelvény 70%-a,
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-

közepesen erodált, ha 30-70%-a és

-

erősen erodált, ha csupán 30%-a maradt meg.

Mélységi erózió (42. ábra). Akkor alakul ki, ha a lejtőn a csapadékvíz koncentráltan,
nagyobb rétegvastagságban, és így nagyobb energiatartalommal mozog, mint lepelszerű
vízmozgás esetén, így talajpusztító hatása is nagyobb mélységre terjed. Kialakulását
elősegítik a lejtő irányú keréknyomok, a mikromélyedések, a terephajlatok. A mélységi
(vonalas) erózió megjelenési formái a következők: a barázdás erózió, az árkos erózió, a
vízmosás.
A barázdás erózió a mélységi erózió legenyhébb formája, amelynek mélysége meghaladja
a művelés alatt álló réteg mélységét. Általában úgy alakul ki, hogy a kisebb vízerecskék
egyesülésével létrejövő nagyobb rétegvastagságú, nagyobb energiatartalmú mozgó víztömeg a
laza felső talajréteget elhordja. A barázdák mélysége nem haladja meg a 0,5 m-t, így ezek
sekély műveléssel nem tüntethetők el, de a szintvonal irányú (vízszintes) művelést még nem
akadályozzák, azonban elősegítik az árkos erózió kialakulását.

42. ábra. Mélységi (vonalas) erózió (Madarassy, 1989/1)

Az árkos erózió a barázdás erózióból alakul ki annak következtében, hogy a koncentráltan
mozgó víz igen nagy energiatartalma lehetővé teszi mind a nagyobb mélységben, mind az
oldalirányban bekövetkező talajlesodrást. Az árkok mélysége elérheti a 0,5-3,0 m-t,
szélességük 0,5-8,0 m között változhat. Az árkok a területet felszabdalják, ezért már a
vízszintes művelést is akadályozzák, és elősegítik a vízmosások kialakulását.
A vízmosás a mélységi erózió legfejlettebb formája. Keresztszelvénye az alapkőzettől függ.
Alluviális vályogtalajban, és vastag rétegű finom üledékben V keresztszelvény alakul ki. Ha a
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szántott réteg alatti talajrétegek ellenállóbbak, mint a felső rétegek, akkor V keresztszelvényű
vízmosás alakul ki. A hossz-szelvényben (43. ábra) két fő részt különböztetünk meg. A felső,
erodálódó szakasz a katlan, amelynek legmagasabb része a vízmosásfej. Az alsó, kis esésű
szedimentált rész a hordalékkúp. A két fő rész közötti átmeneti (inflexiós) szakasz a torok. A
vízmosásra jellemző, hogy a fejnél, ún. hátrarágódással fejlődik. A meredek oldalfalakon
gyakran következik be suvadás, rogyás vagy a falak beomlása, aminek hatására a vízmosás
szélesedik, illetve mellékvízmosások alakulnak ki. A vízmosásokban a csapadékvíz nagy
sebességgel mozog, így az elhordott talaj mennyisége igen jelentős lehet. A lehordott talaj a
völgyfenéki vízfolyásokat feliszapolja, így azok alkalmatlanná válnak az árvizek
kiöntésmentes levezetésére, és elvizenyősödnek. A vízmosás pedig a lejtőt felszabdalja, így az
mezőgazdasági művelésre alkalmatlanná válik:
Az erózió fokozatainak megállapításához barázdás és árkos erózió esetén 10 x 10 m-es
mintaterületen keresztszelvények mérésével meghatározzák a területegységről lepusztult talaj
tömegét. Ennek alapján a terület:
-

gyengén erodált, ha a lepusztult talaj mennyisége kevesebb, mint 40 t/ha,

-

közepesen erodált, ha 40-100 t/ha közötti, és

-

erősen erodált, ha a 100 t/ha értéket meghaladja.

43. ábra. Vízmosás helyszínrajza és hossz-szelvénye [Thyll (szerk.), 1992]

A vízmosások jellemzésére a vízmosáshosszt viszonyítják az egész területhez:
-

gyengén vízmosásos a vízgyűjtő, ha 200 m/km2-nél kisebb,
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-

közepesen, ha 200-500 m/km2 közötti, és

-

erősen vízmosásos, ha 500 m/km2-nél nagyobb a területegységre vetített
vízmosáshossz.

Az eróziót kiváltó és befolyásoló tényező
A napjainkban is lejátszódó gyorsított eróziós folyamatok kialakulásában a természeti
tényezők mellett az ember tevékenységével összefüggő tényezők is szerepet játszanak. A
természeti tényezők közül a csapadék és a lejtő szerepe meghatározó, ezek hiányában ugyanis
erózió nem alakulhat ki. Ezért e két tényezőt eróziót kiváltó tényezőnek nevezzük. Az erózió
formáját, intenzitását, dinamikáját több természeti (a geológiai viszonyok, a talaj típusa,
állapota, a növényzet) illetve emberi tényező (erdőirtás, helytelen talajhasználat, helytelen
legeltetés) befolyásolhatja. Ezeket eróziót befolyásoló tényezőknek nevezzük (44. ábra).
A csapadék. A különböző halmazállapotú csapadékok közül az eső már a lehullás
pillanatában, a hó azonban csak az olvadást követően válik eróziót kiváltó tényezővé.
Az eső jellemzői közül az intenzitás szerepe elsődleges, nem hagyható figyelmen kívül
azonban a mennyiség, illetve az időtartam sem.

44. ábra. Az eróziót kiváltó és befolyásoló tényezők [Thyll (szerk.), 1992]

Az eső intenzitása elsősorban a talajfelszínre érkező esőcseppek mechanikai ütőhatása
miatt jelentős. Az esőcseppek átmérője és így tömege az intenzitás függvénye. Minél nagyobb
az intenzitás, az esőcsepphalmazon belül, annál nagyobb a nagyobb átmérőjű cseppek aránya.
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A nagyobb átmérőjű cseppek érkezési sebessége is nagyobb.
Az esőcseppek, mechanikai ütőhatása, azok kinetikaienergia-tartalmától (Ekin) függ, amely
a tömeg (m, kg) és az érkezési sebesség (v, m/s) függvénye:
E kin 

1

mv

2

(J)

(78)

2

A talajfelszínre érkező esőcsepp ütő hatást gyakorol a talaj morzsákra és azokat a felszínen
szétfröccsenti, aminek eredményeként a talaj részecskék elmozdulnak a helyükről, és a talaj
felszínén tömörödnek és az vízzáróvá válik.
Az eső mennyisége és időtartama a talaj telítése révén elsősorban előkészítő jellegű, a
vízzel telített talaj ugyanis már nem képes további csapadék befogadására, így felszíni víz
képződik, amely a lejtőn lefolyva jelentős mennyiségű talajt ragad magával.
Az olvadó hó eróziót kiváltó szerepe a rétegvastagságtól, a hó víztartalmától
(vízegyenértékétől), és a hóolvadás intenzitásától függ. Ha tavasszal a léghőmérséklet hirtelen
emelkedik, és hirtelen nagy intenzitású hóolvadás kezdődik, a talaj pedig egy keményebb tél
hatására mélyen átfagyott, akkor különösen jelentős mennyiségű hó esetén a nagy
mennyiségű lefolyó olvadékvíz miatt nagymértékű talajpusztulással kell számolnunk.
A lejtő (domborzat). A csapadék mellett a másik eróziót kiváltó tényező, amelynek az alakja,
meredeksége, hossza és kitettsége nemcsak az erózió kialakulása, hanem a talajhasználat
szempontjából is meghatározó jelentőségű.
Az alak. Alak szerint egyenes vonalú, domború, homorú és összetett lejtőt különböztetünk
meg (45. ábra).
Az egyenes vonalú lejtőn a lefolyó víz mennyisége a lejtő hosszával arányosan nő, ezért a
talajpusztulás mértéke a lejtő alsó harmadában a legnagyobb. A domború lejtő az alsó
kétharmad részén a legmeredekebb, ezért ez a rész károsodik a legnagyobb mértékben, míg a
felső harmad változatlan marad. A homorú lejtő felső harmada általában igen meredek, az
alsó kétharmad része enyhébb lejtésű, ezért a legnagyobb a talajpusztulás a felső harmadban.
Az összetett lejtő az előbbiek kombinációja, ezért a talaj pusztulás az alak függvényében az
előzőekben leírtak szerint alakul.
A meredekség. A lefolyó víz sebességén keresztül annak energiatartalmát így az erózió
mértékét befolyásolja a lejtő meredeksége. A lejtők meredekségét a talajvédelmi gyakorlatban
százalékban adjuk meg. Gyakorlati okokból célszerű olyan lejtő- kategóriákat kialakítani,
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amelyeken belül a talajpusztulás azonos függvénykapcsolattal írható le, és amelyen belül a
művelés technikai lehetőségei azonosak.

45. ábra. A lejtők alak szerinti típusa [Thyll (szerk), 1992]

Ezek figyelembevételével a hazai talajvédelmi gyakorlatban a következő kategóriákat
különböztethetjük meg:
-

0-5% lejtőhajlás esetén sík területről beszélünk, amelyen a minimális vízmozgás és a
víz minimális energiatartalma miatt csupán a szikes területeken fordulhat elő a
szikpadkásodás.

-

5-12%-os esésnél a terület enyhén lejtős, amelyen a felszíni vízmozgás már jelentős
lehet, melynek energiatartalma közepes, így már gyakran fordulhat elő felületi (réteg-)
erózió.

-

12-17%-os kategóriába tartozó területeket közepes lejtésünknek nevezzük. E területeken - különösen kedvezőtlen talajtulajdonságok esetén - jelentős lefolyás
alakulhat ki, jelentős energiatartalommal, így a felületi erózió mellett már a barázdás
erózió is megjelenik, sőt helytelen talajhasználat esetén már vízmosások is
kialakulhatnak.

-

17-25%-os kategóriába tartozó erősen lejtős területek, már igen gyakran alakul ki
koncentrált vízmozgás, és gyakran alakulnak ki vízmosások.

-

25%-nál nagyobb esésű, meredek lejtőkön a legnagyobb a talajpusztulás, ezért a
gyengén ellenálló talajok esetén az alapkőzet a felszínre kerülhet.
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A lejtő hossza. A lefolyó víz tömegét és sebességét befolyásolja a lejtő hossza, amellyel
arányosan nő a lefolyó vízlepel rétegvastagsága, és ezzel a tömege, és a mozgó víz is
felgyorsul, tehát nő a sebesség is, ezzel pedig a víz energiatartalma.
A lejtő kitettsége. Ezen a fogalmon a lejtő tájolását értjük, amely az eltérő csapadék- és
sugárzási viszonyok miatt játszik szerepet.
A geológiai viszonyok (az alapkőzet összetétele és tulajdonságai). Jelentős mértékben
befolyásolják a talajképződési folyamatot, a kialakult talaj tulajdonságait és az eróziós
folyamatokat, így az eruptív kőzetek (gránit, andezit, riolit, bazalt) a gyorsított eróziótól
teljesen mentesek, a környezetből erősen kiemelkedő dombokat, hegyeket alkotnak,
amelyeknek déli fekvésű lejtőin az inszolációs viszonyok igen kedvezőek, és mivel az e
kőzeteken kialakult talajok kedvező íz- és zamatanyagokat váltanak ki, itt alakultak ki a
történelmi borvidékek. A szedimentációs kőzetek (homokkő, mészkő, dolomit) sem a
geológiai, sem a gyorsított eróziónak nem képesek ellenállni.
A lösz alapkőzet, a csapadék hatására szétiszapolódik, a gravitációs pórusok eltömődnek, a
vízáteresztő képesség csökken és így jelentős a felszínvízképződés. A felszín legkisebb
sérülése (keréknyom, túllegeltetés) elősegíti az árkok, vízmosások kialakulását.
A talajviszonyok. Közülük a genetikai típus, a mechanikai talaj, a fizikai és a kémiai
tulajdonságok, valamint a talaj nedvességtartalma befolyásolják az eróziót.
A talaj típusa az alapkőzettel együtt az erózió dinamikáját, a talajpusztulás ütemét
befolyásolja. A fizikai talajféleség a talaj kohézióját befolyásolja, ez pedig a talaj erózióval
szembeni ellenálló képességét, így a homoktalajok szemcséi lazán kapcsolódnak egymáshoz,
ezért kevésbé ellenállók, a vályog közepesen ellenálló, az agyag részecskéinek kohéziója igen
nagy, ezért a víz elsodró erejével szembeni ellenálló képességük általában jó, de a mélyen
átázott talaj alig képes ellenállni.
A

talajszerkezet

a

vízgazdálkodási

tulajdonságain

keresztül

befolyásolja

az

erodálhatóságot. A jó szerkezetű talajok vízgazdálkodása (vízáteresztő és víztartó képessége)
jó, ezért a felszíni víz képződésének kicsi a valószínűsége, és ugyanakkor a nagyobb
szerkezeti elemeket is nehezebben mozdítja el a víz.
A talaj nedvességállapota a beszivárgás lehetőségét befolyásolja, de az esőcseppek
romboló hatását is.
A növényzet. Az eróziót befolyásoló tényezők közül kiemelkedő jelentőségű a növényzet. Ez
elsősorban a csapadék hatásának befolyásolásában nyilvánul meg a következő módokon:
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-

a csapadék visszatartása,

-

a hótakaró felhalmozása.

-

a csapadék beszivárgásának elősegítése,

-

a talajnedvesség megőrzése,

-

a talajfelszín érdességének növelése.

Ebben a vonatkozásban kiemelkedő az erdők szerepe. A szántóföldi, illetve gyepnövények
között a növényállomány sűrűsége, valamint a fedettség időtartama függvényében a 18.
táblázatban bemutatott csoportokat különböztetjük meg.
18. táblázat. A főbb növények csoportosítása talajvédő hatás szerint
Talajvédő kategória
A növények ranghelye a védőhatás
sorrendjében
megnevezése
jellemzése
Jó hatású

Közepes
hatású

évekig fedi a talajt, sűrű
sorú

őszi vetésű, sűrű sorú

Gyenge hatású tavaszi vetésű, sűrű sorú

Rossz hatású

tavaszi vetésű, széles
sortávolságú

1. Állandó gyep (kaszálással
hasznosítva)
2. Füveshere keverék
3. Lucerna
4. Vörös here
5. Baltacím
6. Szarvaskerep
1. Bíbor here, repce
2. Őszi takarmánykeverék
3. Őszi árpa
4. Őszi rozs
5. Tavaszi árpa, rozs
6. Őszi búza
7. Töltögetett burgonya
1. Tavaszi takarmánykeverék
2. Borsó
3. Bükköny
4. Csalamádé
5. Szudánifű
6. Szójabab
7. Bab
8. Burgonya
1. Takarmányrépa
2. Cukorrépa
3. Dohány
4. Napraforgó
5. Kukorica

Az emberi tevékenység. Az eróziót befolyásoló, illetve a gyorsított eróziót előidéző emberi
tevékenységek közül az erdőirtás jelent meg elsőként, amikor is szántóföldi területek céljára
ily módon nyert az ember területeket. Az erdőpusztulással ma is számolnunk kell, az emberi
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gondatlanság, vagy természeti jelenségek (villámcsapás) hatására bekövetkező erdőtüzek
révén.
A helytelen talajhasználat körébe a következőket soroljuk:
-

a lejtő irányú művelés,

-

a szántással szembeni követelmények be nem tartása,

-

a mélyművelés kiiktatása,

-

az optimálistól eltérő talajnedvesség mellett végzett talajművelés,

-

a növénnyel vagy növényi maradványokkal való fedettség mellőzése,

-

a helytelen tápanyag-gazdálkodás.

-

A legeltetés jelentős veszélyforrást jelent, különösen a talajt tömörítő és a gyepnövényzetet válogatás nélkül tövig lerágó juhok és kecskék tartásakor, de a
túllegeltetéssel más állatfajok is veszélyt jelenthetnek.

Az erózió által okozott károk
A talajpusztulás következtében keletkező károk a domboldalakon, illetve a kis esésű
völgyfenéki területeken jelentkeznek.
A domboldali károk a következők:
-

a termőtalaj-lepusztulás,

-

szervesanyag- (humusz-), illetve tápanyagveszteség,

-

a vízveszteség (a csapadék lefolyása miatt),

-

a termés csökkentése.

A legszembetűnőbb kár a termőtalaj lepusztulása, amelynek következményeként a talaj az
alapkőzetig lepusztulhat. 1 mm talajréteg lepusztulása 14 t/ha talajtömegnek felel meg.
Hazai viszonyok között az évenként lepusztuló talajrétegvastagság, illetve talajtömeg a
következők szerint alakul:
-

erősen erodált területen 8 mm (112 t/ha)

-

közepesen erodált területen 5 mm (70 t/ha)

-

gyengén erodált területen 3 mm (42 t/ha).

A lepusztuló talajjal eltávozó humuszt és tápanyagmennyiségét az eróziófokozat
függvényében a 19. táblázat mutatja.

173

19. táblázat. Az átlagos tápanyagveszteség területegységenként különböző eróziófokozatok esetén
Az eróziófokozat a
Az átlagos tápanyagveszteség, kg/ha
területen
humusz pétisó (N) szuperfoszfát (P)
kálisó (K)
40%-os
17,5%-os
40%-os
Erősen erodált

2000

720

1320

1340

Közepesen erodált

1250

450

825

650

Gyengén erodált

750

270

495

390

A vízveszteség a növényzet hiánya, a kedvezőtlen talajtulajdonságok miatti lefolyási
tényező növekedésével, illetve a nagy csapadékintenzitással magyarázható. A 12%-nál
meredekebb lejtőkön ezek következtében a lefolyási tényező (a) elérheti a 0,38-0,42 értéket is.
A terméscsökkenés az előzőekben felsorolt veszteségek következménye, mértéke az erózió
előrehaladottságától és a növénykultúrától is függ. Erősen erodált talajon 60-80%, közepesen
erodált talajon 20-60% között alakulhat. A völgyfenéki területeken a patakok feliszapolódása,
elvizenyősödése következhet be, de jelenős az utak, a vasútvonalak, a hidak és az egyéb
létesítmények feliszapolódásából keletkező kár.
A

talajveszteség

becslése.

A

talajvédelmi

művek

beavatkozások

tervezéséhez

nélkülözhetetlen az adott területek évi talajveszteségének előrejelzése. A hazai gyakorlat az
Egyesült Államok két vezető talajvédelmi szakembere Wischmeier és Smith által az 1960-as
évek elején javasolt univerzális talajveszteség-becslési egyenletet alkalmazzák.
A szerzők az összefüggés kidolgozásakor abból indultak ki, hogy az erózió a csapadék
erodálóképességének, valamint a terület erodálhatóságának a függvénye.
A talajveszteség-becslési egyenletet a következő módon állították fel:
A  R  K  L  S  C  P ( t / ha  év )

(79)

ahol:
A = az évi átlagos talaj veszteség, t/ha-év,
R = az esőtényező t/ha-év,
K = a talaj erodálhatóságát kifejező tényező,
L = a lejtőhossz tényezője,
S = a lejtőhajlás tényezője,
C = a növénytermesztés és gazdálkodás tényezője,
P = a talajművelés tényezője.
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Az összefüggésben szereplő tényezők meghatározásához a szakirodalomban segédletek,
táblázatok

állnak

rendelkezésre.

Az

általános

talajveszteség-becslési

egyenlet

továbbfejlesztését az Egyesült Államokban az elmúlt 30 évben született kutatási eredmények,
a számítástechnika-fejlődés, és a rendelkezésre álló adatbázis teszi lehetővé. Az USA
Talajvédelmi Szolgálata (USDA-SCS) kutatóintézetek közreműködésével kidolgozta a
„Vízerózió Előrejelzési Projectet" (Water Erosion Preidiction Project; WEPP), amely a
talajveszteség-becslési egyenlet pontosítását célozta.
Ha a Wischmeier-Smith egyenletből elhagyjuk a növénytermesztés és a talajművelés
tényezőjét, akkor a természeti tényezőkben rejlő erózióveszélyt számíthatjuk a következő
összefüggéssel:
At  R  K  L  S ( t / ha  év )

(80)

Ha a szorzat értéke
-

kisebb mint 60, akkor az erózióveszély kicsi,

-

60-150 közötti, akkor az erózióveszély közepes,

-

ha nagyobb mint 150, akkor az erózióveszély nagy.

-

A talajvédelem feladatai
Az erózió elleni védelem összetett, egymáshoz kapcsolódó feladatokból áll. Ezek a
feladatok a következő csoportba sorolhatók:
-

agrotechnikai talajvédelem,

-

erdészeti talajvédelem,

-

műszaki talajvédelem.

A felsorolt feladatcsoportoknak pontosan behatárolt céljuk, feladatuk van, amelyek
kölcsönösen kiegészítik egymást, sőt vannak esetek, amikor nem is nélkülözhetik egymást.
A talajvédelem feladatai a következőkben összegezhetők:
-

a helytelen talajhasználatból, illetve helytelen talajművelésből adódó károk, valamint
okok megszüntetése;

-

a talaj erózióval szembeni ellenállásának növelése;
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-

a talaj erózió elleni védelme, az eróziós károk megszüntetése műszaki módszerekkel.

A beavatkozások módját és mértékét az erózió által veszélyeztetett területre Csermák
(1985) szerint a következő jellemző mutatók alapján célszerű megválasztani:
-

talaj veszteség, t/ha∙év;

-

tápanyagveszteség, kg/ha∙év;

-

csapadékveszteség, m3/ha∙év;

-

feliszapolódásból származó kár, Ft/ha∙év;

-

vízfolyás, tó, tározó feltöltődés, m3/ha∙év;

-

vízminőségromlás (dimenzió nélküli).

Általában alapvető célkitűzés a gazdaságossági szempontok figyelembevételével, hogy az
évi talajveszteség ne haladja meg a 15 t/ha értéket. Ilyen esetben a természetes úton
bekövetkező talajképződés még ellensúlyozza a veszteségből származó káros hatásokat.

Agrotechnikai feladatok
A domb- és hegyvidéki területeken a növénytermesztés számára kedvezőtlen ökológiai
feltételek halmozottan jelentkeznek. A meredek lejtők, a terepegyenetlenségek, az erózió
következményeként kialakult gyenge termékenység, valamint a talajpusztulás veszélye
hátráltatja a területek ily módon való hasznosítását. A racionális gazdálkodás ilyen feltételek
mellett a termőföld pusztulásának megelőzésére, az eróziós károk csökkentésére irányuló
talajvédelem keretében valósítható meg.
Az agrotechnikai talajvédelem feladatai a következők:
-

a művelési ágak helyes megválasztása,

-

a táblásítás,

-

a talajfedettség biztosítása,

-

a sajátos talajművelési rendszer alkalmazása.

A művelési ág helyes megválasztása az adott földterületnek a körülmények adta
lehetőségeknek legjobban megfelelő hasznosítási módja, amely az agrotechnikai talajvédelem
alapja.
A művelési ág megválasztásakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
-

a termőréteg tulajdonságai, az erózió statikus állapota;

-

a talajerózió dinamikája;
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-

a lejtő technikai művelhetősége, a terep lejtése, felszíne;

-

a termeszthető növények választéka.

A korlátozó tényezők miatt lejtős területeken a művelési ágak megválasztásakor a
következő általános szabályokat kell figyelembe venni:
-

valamennyi művelési ág úgy helyezkedjen el, hogy a talajerózió elleni védelem a
leggazdaságosabban legyen megoldható;

-

a művelési ág feleljen meg a korszerű mezőgazdaság technikai és talajhasználat
igényeinek;

-

a szántóföldi művelésű területek lejtés- és domborzati viszonyai minél kedvezőbbek
legyenek;

-

a feltétlen erdőterületek erdősítésre kerüljenek.

A szántó- és az erdőkiterjedés meghatározó jellegű, ugyanis csak annyi szántóterület
alakítható ki, amennyi erre a célra egyáltalán alkalmas, de legalább annyi erdőt kell telepíteni,
amennyi a feltétlen erdőterületek nagysága.
A szántóterületek megengedett legnagyobb lejtőhajlása 17%. Nem minősíthető szántónak
az olyan terület, amelynek felszíne szabdalt, ellenesésekkel tarkított, ebben az esetben ugyanis
nem valósítható meg a vízszintes művelés. Ha a talajtani, éghajlati, vízgazdálkodási
szempontok az adott területet alkalmassá teszik szántóföldi művelésre, akkor a domborzat és a
talajerózió korlátozó hatását a következő módon vizsgálhatjuk: a Wischmeier-Smithösszefüggés alapján:
C 

15
RK LS P

(81)

A terület szántóföldi művelésre akkor alkalmas, ha C értéke legalább 0,1, ha ennél kisebb,
akkor nem alkalmas.
A szőlő- és gyümölcstermesztési művelési ág megengedhető lejtőhajlása 0-30%. A felső
határt a teraszépítés lehetőségei korlátozzák. A 17%-nál enyhébb lejtők szőlő, illetve
gyümölcsös művelési ágként való hasznosítását gazdaságossági mérlegeléssel kell eldönteni.
A kaszálók megengedhető lejtőhatása 0-30%. Meredekebb lejtőre a gépi betakarítási munkák
nehézségei, valamint a balesetveszély miatt nem célszerű kaszálót telepíteni.
A legelő megengedhető lejtőhatása északi fekvésű lejtőn 0-35%, déli lejtőn 0-20%.
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Erdőművelési ágnak kell minősíteni a 35%-nál meredekebb lejtőket; valamint azokat a
területeket, amelyek ugyan ennél enyhébb lejtésűek, de más művelési ág céljára
alkalmatlanok.
Táblásításkor talajvédelmi szempontokat kell előtérbe helyezni. A lejtő domborzati
viszonyaitól függően a táblák hosszanti oldalát a szintvonalakkal párhuzamosan kell a
vízszintes művelés céljára kialakítani. A táblák alakja hosszan elnyúlt, a szélesség, illetve
hosszúság aránya 1:4 - 1:10 közötti.
A talajvédelem fokozása céljából a keskeny táblákon belül változó növényi összetétellel
sávokat célszerű kialakítani. A sávos vetés olyan talajvédő gyakorlat, amelynek folyamán
ugyanabban a táblában váltakozó sávokban növényeket termesztünk. A sávos vetés típusai a
következők:
-

szintvonalmenti sávok,

-

azonos szélességű sávok,

-

kiegyenlítő sávos vetés.

A szintvonalmenti sávokban a növénysorok és így a művelés szigorúan követi a
szintvonalakat, a föld pedig meghatározott növényi sorrend szerint hasznosul. Az azonos
szélességű sávok egyenletes esésű lejtőkön alkalmazhatók. Ha gyepes levezető kialakítására is
sor kerül, akkor a sávok nyugtalanabb domborzatú területeken is kialakíthatók.
Kiegyenlítősávos vetéskor a sávok úgy lehetnek azonos szélességnek, hogy a sávhatár és a
szintvonal közé kiegyenlítés céljából sűrű sorú növényeket (fűféléket, hüvelyeseket) vetnek
szabályos rotációban.
A talajfedettség termeszthető növények helyes megválasztásával, talajvédelmi vetésforgók
alkalmazásával, valamint a növényi maradványok területen hagyásával alakíthatók ki. A
termesztendő növény megválasztáskor az ökológiai adottságok figyelembevétele mellett
tekintettel kell lenni a termeszthető növény talajvédő hatására is (lásd a 18. táblázatot).
A növények akkor tudják kifejteni hatásukat, ha:
-

hosszú ideig (több éven keresztül, de legalább az erózióveszélyes időszakban) fedik a
talajt;

-

nagy levélfelületükkel árnyékolják és takarják a talajt;

-

gyökérzetükkel javítják az erózió által veszélyeztetett talajréteg vízgazdálkodását;

-

lombozatukkal érdesítik a talajfelszínt.
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A talajfedettség alakulásában nagy szerepe van a megfelelő vetésforgónak. A vetésforgók
összeállításakor figyelembe kell venni az egyes növények talajvédő hatását. Az 5-12%-os
lejtőkön a jó talajvédő hatású növények aránya legalább 25% legyen, a rossz talajvédő
növényeké maximum 25% lehet.
A 12-17%-os lejtőn a jó talajvédő növények minimum 35%-os arányban, a rossz
talajvédők legfeljebb 15%-ban szerepeljenek a vetésforgóban.
A vetésforgók összeállításakor a talajvédelmi szempontok mellett figyelembe kell venni a
termőhelyi adottságokat, valamint a termelési célokat is. Fontos követelmény a talajfedettség
folyamatos fenntartása.
Az agrotechnikai talajvédelem egyik fontos eleme a talajvédő gazdálkodás, amelynek
keretében a tarlómaradványokat a talajon hagyják, és ennek eredményeként mérséklődik a
talajpusztulás, nő a termőréteg szervesanyag-tartalma, csökken a talajpárolgás, nő a
visszatartott csapadék mennyisége.
Az USDA Soil Conservation Service meghatározása szerint talajvédőnek tekinthető az a
gazdálkodási mód, amelynek alkalmazásakor a maradványok legalább 30%-a a talajon marad.
A szántóföldi területeken az agrotechnikai módszerek közül kiemelkedő szerepe van a
talajművelésnek, amelynek elsődleges talajvédelmi funkciója a talaj vízbefogadó és
vízáteresztő képességének fokozása.
A talajművelési módszerek alapvető jellemzője a lejtő irányára merőleges, vízszintes
(szintvonalmenti) művelés. A szintvonalmenti művelés már önmagában is mintegy 20-25%kal csökkenti a talajpusztulás mértékét, de 10%-nál meredekebb lejtőn ez elérheti az 50%-ot
is. A talajműveléskor lényeges a művelőeszköz helyes megválasztása. Az alkalmazott
művelőeszköztől is függ, hogy a növényi maradványok milyen arányban kerülnek a
talajfelszín alá (20. táblázat). A szintvonalmenti művelés hatása a talajművelő eszköz
megfelelő alkalmazásával tovább fokozható.
A szántást általában széles körben alkalmazzák lejtős területeken is, ezzel összefüggésben
azonban bizonyos korszerűsítési és változtatási igények merülnek fel. Ezek egyike a
megfelelő - a barázdaszeletek fölfelé forgatását lehetővé tevő - váltvaforgató eke széles körű
alkalmazása. A szántás mélységét általában a humuszos réteg (A-szint) vastagsága határozza
meg, rendszeresen azonos mélységben való szántás esetén azonban a talaj felszíne alatt is
megindulhatnak eróziós folyamatok a kialakult eketalpréteg, illetve a tömörödött
barázdafenék miatt. Az eke bizonyos esetekben csipkés szélű mélyművelő tárcsával
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helyettesíthető, amely 16-25 cm mélységig művel, és előnye, hogy a művelés mélységében
nem tömöríti a talajt, a növényi maradványokat kisebb mértékben forgatja a talaj felszíne alá,
javítja a talaj vízbefogadó képességét, és az ekénél nagyobb területteljesítményre képes.
20. táblázat. A talajfelszín alá kerülő növényi maradványok aránya különböző művelő eszközök esetén
A talajfelszín alá
Művelő eszköz
kerülő növényi
maradványok aránya (%)
Szántóföldi kultivátor
20
Sorközművelő kultivátor (gyomfésűk)

30

Kétsoros tárcsa
Küllős kapa (7,6 cm mélységgel)

50
50

Szántóföldi kultivátor (rugós)
Küllős kapa (15,2 cm mélységgel)

50
75

Nehéz tárcsás borona (61 cm 0,15 cm mélység)

75

A forgatás nélküli talajművelés talajvédelmi célokat is leginkább kielégítő eszköze a nehéz
kultivátor, amely 20-25 cm mélységig dolgozik, az ekénél jobban lazít és alkalmazásával a
talaj vízgazdálkodása lényegesen javítható. Alkalmazásához a kisebb talajnedvességtartalom
(a szántóföldi vízkapacitás 40-45%) optimális.
A mélylazítás a talaj vízáteresztő és vízbefogadó képességét jelentős mértékben és tartósan
növeli. A talaj agyagásvány - összetételétől függően 2-4 évenként megismételve a melioráció
művelés egyik fontos alapeleme.
A hazánkban széles körben alkalmazott talajművelő eszközökkel fennállhat a túlművelés
veszélye. A talajfelszín elporosítása, a talaj szerkezetének romlása, rossz vízgazdálkodási
helyzetet teremt, és ezzel fokozódik az erózióveszély. Ezért a talajvédő gazdálkodás keretében
minimális műveletszámra, és a talajfelszín minimális lazítására kell törekedni. A talaj
védelmét szolgáló gazdálkodási módok a következők:
-

a talajbolygatás nélküli gazdálkodás,

-

a talajtakarásos művelés (mulch till),

-

a bakhátas művelés,

-

a sávos művelés (strip till),

-

a tápanyagellátás.

A talajbolygatás nélküli (no till) gazdálkodás lényege, hogy a talajt a vetés előtt nem
művelik, a növényi maradványok gyakorlatilag teljes egészében a felszínen maradnak. A
vetést a vetőgép, vagy más eszköz által kialakított vetőágyba végzik. A gyomirtás
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herbicidekkel

történik.

Alkalmazásával

csökken

az

üzemanyag-felhasználás,

a

munkaráfordítás, ugyanakkor fokozódik a talajban a szervesanyag-képződés, javul a lehullott
csapadék hasznosítása, és mintegy 50%-kal csökken a talajpusztulás mértéke a hagyományos
módszerekhez viszonyítva.
A talajtakarásos művelés esetében (mulch till) a vetés előtt ekével, tárcsával vagy
kultivátorral bolygatják a talajt, ezért az alkalmazott eszköztől függően a növényi
maradványok a talajba kerülnek, azonban a felszínen lévő növényi maradványok jelentős
mértékben csökkentik az erózióveszélyt. A gyomirtást herbicidekkel és/vagy kultivátorral
végzik.
A bakhátas művelés (ridge till) során a talaj a vetésig bolygatatlan marad. A magágyat
bakhátakon alakítják ki gyomfésűvel, vagy egyéb sortisztítóval. A gyomirtás herbicidekkel,
vagy talajművelő eszközökkel végezhető. E módszerrel is jelentős mértékben csökkenthető az
erózióveszély, és ugyanakkor a bakhátak közötti barázdákba kémlő növényi maradványok
meggátolják a gépek mozgásából származó talajtömörödést.
A sávos művelés (strip till) alkalmazásakor a talaj a vetésig bolygatatlan marad. A sávokat
a vetést követően küllőskapával, sorművelő kultivátorral vagy egyéb eszközzel művelik. A
sávok művelése kevesebb gépmozgást igényel, így kisebb a tömörödés veszélye, a növényi
maradványoktól megtisztított sávok könnyebben felmelegszenek, s így a vetés korábban
végezhető el. A tápanyagellátás ugyancsak jelentős az agrotechnikai talajvédelemben, a
következő összefüggésben:
-

a tápanyagellátás hatására a hozamok nőnek, és így fokozódik a talajba visszamaradó
növényi szervesanyag-mennyiség, ami javítja a talaj vízbefogadó képességét;

-

a csapadék nagyobb arányú helyben tartása viszont szükségessé teszi a tápanyagellátás
fokozását.

A tápanyagban szegény, erodált, talaj okon a növényállomány fejlődése hiányos, és így a
ritka növényzet talajvédő hatása igen gyenge, ezért is igen fontos a szakszerű tápanyagellátás.
A tápanyagellátásban jelentős az istállótrágya szerepe, mivel a lejtős területek nagy
kiterjedésű takarmánytermő területe következtében jelentős az állattenyésztés. Az
istállótrágyának a tápanyagpótló szerepe mellett lejtős területeken jelentős a talaj biológiai és
fizikai tulajdonságaira gyakorolt kedvező hatása, ami a vízgazdálkodási tulajdonságok
jelentős javulását eredményezi. Az istállótrágya alkalmazása ezért a kedvezőtlen
vízgazdálkodási tulajdonságú talajokon különösen indokolt.
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A műtrágyák közül a szilárd műtrágyák szórásegyenetlensége lejtős területeken még
nagyobb, ami folyékony műtrágyák alkalmazásával mérsékelhető. Ezek alkalmazásának
további előnyei a következők:
-

tápanyagarányuk egyenletes,

-

a talajba juttatva közvetlenül a gyökérzónába kerül a tápanyag,

-

könnyebben a talajoldatokba kerülnek, ezért a növények tápanyagigénye időben
kielégíthető.

A mésztrágyázás a kémiai talajjavításon túl különösen a mészigényes növények (lucerna)
termesztésekor indokolt. A növények tarló- és gyökérmaradványai nagy tömegű szerves
anyaggal gazdagítják a talajt (21. táblázat), ezért a tarlóégetést lejtős területeken kerülni kell.
A zöldtrágya növények alkalmazása az erózió szempontjából kritikus időszakban
másodvetésként indokolt. Szervesanyag-szolgáltató szerepük mellett a talajfedettség
növelésével jelentős talajvédő hatásuk van.
21. táblázat. A talajmunkák szempontjából optimális nedvességtartalom (Komádi, 1976)
Optimális nedvesség- Képlékenység alsó
Talajtípus
határa tömeg, %
tartalom tömeg, %
Könnyű vályog
Középkötött vályog
Agyag talaj

13-21
11-17
16-25

21-24
18-21
23-41

A növénytermesztéssel összefüggő munkafolyamatok elvégzéséhez lejtős területeken a
gépesítéssel szemben a következő igényeket támasztják:
-

elégítse ki a növénytermesztés igényeit,

-

szolgálja a talaj védelmét,

-

feleljen meg a munkavédelmi és biztonsági követelményeknek.

A megfogalmazott követelmények speciális gépek alkalmazását igénylik nemcsak a
talajművelő gépek, műtrágyaszórók stb. vonatkozásában, hanem - a veszteségek csökkentése
céljából - a betakarítógépek speciális típusai is szükségesek.

182

Erdészeti feladatok a dombvidéki vízrendezésben
Az erdő a vízgyűjtő nagyon fontos alkotóeleme. Általában három feladatot képes egy
időben ellátni, mégpedig a termelési, a védelmi és az üdülési (szezonális) feladatokat. A
három feladat nem különíthető el egymástól. Ennek ellenére az erdőt az elsődleges
rendeltetése szerint mégis megkülönböztetjük. A fafajösszetételt, az állományszerkezetet és az
erdőművelési eljárást úgy választjuk meg, hogy az elsődleges rendeltetésének, a termelési
feladatnak, a lehető legjobban megfeleljen.
Az erdő sajátos tulajdonságánál fogva igen jó talajvédő. A meredek és erózióra érzékeny
talajok csak erdő segítségével védhetők meg kielégítően a lepusztulástól. Az erdőt tehát
feltétlenül szükséges a talajvédelem szolgálatába állítani. Ezen a területen az erdészetnek a
következő feladatokat kell ellátniuk:
-

a gyenge termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek beerdősítése,

-

a rontott fás területek felújítása,

-

erdészeti vízmosáskötés,

-

lejtőt megszakító víznyelő erdősávok telepítése,

-

talajvédő cserjesávok létesítése,

-

egyéb véderdők kialakítása.

A gyenge termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek beerdősítése. A mezőgazdasági
termelés fejlődése, a talajvédelmi költségek emelkedése és a mezőgazdasági termékek
külföldi értékesítésének jelentős csökkenése nagy kiterjedésű, gyenge termőhelyi adottságú
területeken tette indokolttá a művelési ág megváltoztatását, az erdősítés előirányzását.
Feltétlenül beerdősítendők a 35%-nál meredekebb lejtésű területek. A mezőgazdasági
termelésből (főleg a szántóföldi termelésből) kivehető terület nagysága elég tág határok között
(800 000-1 200 000 ha) változik és az erdősítés erőteljes beindítását leginkább az ország
nehéz gazdasági helyzete akadályozza. A termőtalaj védelmében tartós siker csak a
szakszerűen végrehajtott beerdősítéstől és az ezt követő erdőgazdálkodástól várható. Az erdő
a talajvédelem mellett értékes fatermést szolgáltat az országnak.
Rontott fás területek felújítása. Az elhagyott domb- és hegyvidéki szántókon, legelőkön,
szőlőkben és gyümölcsösökben megindult erdőfejlődés, valamint a talajvédelmi rendeltetésű
183

erdők szakszerűtlen kezelése következtében létrejött faállományok nem képesek a
talajvédelmi feladat ellátására. A meredek lejtőjű területeken ennek következtében jelentős
eróziós károk jöhetnek létre. A területen az esetleges legeltetést azonnal be kell szüntetni.
A létrejött vízmosásokat - lehetőség szerint erdészeti módszerekkel - meg kell kötni és
gondoskodni kell az ez után esetleg még kialakuló felszíni vizek felfogásáról, talajba való
beszivárogtatásáról és a területen való szétosztásáról. Erre a célra sáncokat, valamint holt és
élő anyagból készített rőzseműveket célszerű felhasználni.
A vízmosások megkötését, valamint a felszíni vízbeszivárogtató-elterítő művek létesítését
a faállomány erdősítéssel való kiegészítése, átalakítása kövesse. A talajvédelem meglévő
szintje a lejtőre merőlegesen elhelyezett sávos, szakaszos munkavégzéssel tartható fenn. Az
erdőszegélyt a termőhelyi adottságoknak jól megfelelő cserjékből alakítsuk lei.
Erdészeti vízmosáskötés. Azokon a vízmosásokkal szabdalt területeken, ahol a lepusztulás
még nem túlságosan előrehaladott, az erózió megfékezésére az erdészeti vízmosáskötés
eredményesen és költségkímélő módon alkalmazható.
A vízmosásokkal szabdalt, jórészt kopár területek beerdősítése előtt akadályozzuk meg a
katlan továbbfejlődését. Ez a vízmosásfej természetes rézsűjének a tereppel való metszésénél
kezdődjön. A metszésvonal fölött létesített övárkokkal, vagy sáncokkal akadályozzuk meg,
hogy nagy mennyiségű víz kerüljön a katlanba. Az övárkokat 2-5%-kal oldalt vezetjük. Az
árokból kikerülő vizet megfelelő helyen szétosztjuk (46. ábra).
A vízmosásmeder fenekének védelmére építsünk holt vagy élő anyagú rőzsegátakat
(fenékgátakat). Erre a célra nagyon jól bevált az ún. háromsoros halászgát. Emellett sokféle
megoldást kínál a vízépítési biotechnika is.

46. ábra. Erdészeti vízmosáskötés
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A vízmosást védő övárok vagy sánc fölött 2-3 m-re telepítsünk víznyelő erdősávot. Az
erdősáv legalább kétszerese, háromszorosa legyen a famagasságnak (kb. 60 m), hogy az
avarszőnyeg képződését elősegítsük. Az avar és az alatta kialakult talaj lehetővé teszi a víz
befogadását és tárolását. Telepítésre a padkás ültetésmódot ajánljuk.
Az övárok vége alatt újabb árkok húzhatók, amelyek lefelé egymás alatt eltolódva
helyezkednek el a felszíni vizek fokozatos elterelésére. A vízmosás két szélén szintén
ültessünk szegély sávot árkosán a vízmosás szélétől kb. 2 m-re vagy annál nagyobb
távolságra. A fafajok tekintetében az Erdőműveléstan tárgyban tanultak az irányadóak.
A katlan fejlődésének megakadályozása után megkezdhetjük a vízgyűjtő terület fásítását a
kopárfásításban tanult elvek alapján.
A lejtőt megszakító, víznyelő erdősávok telepítése. Ezek az erdősávok a lejtőn mozgó víz
felfogását és talajba szivárogtatását segítik elő. Ezzel a sávok között lévő területen hatásosan
csökkentik az eróziót.
Az erre a célra létesített erdősávoktól - ellentétben a szél hatását csökkentő erdősávokkal legnagyobb tömöttséget (sűrűséget) kívánjuk meg.
A sávok egymástól való távolságát 100-600 m között célszem felvenni. Az erdősáv
szélessége:
D 

 i
W i

L

(82)

ahol:
D = az erdősáv szélessége (m),
α = a lejtő erősségét, a talaj áteresztő képességét és fedettségét kifejező lefolyási
tényező (Kenessey szerint),
i = a mértékadó eső vagy a hóolvadás intenzitása (mm/s),
w = az erdősáv talajába való beszivárgás intenzitása (mm/s), értéke hóolvadáskor,
0,02-0,03 mm/s, nyári záporoknál 0,10 mm/s,
L = azerdősávok közötti távolság (m).
Gyakorlati szempontból a kedvező sávszélesség 40-50 m (a lehetséges 20-60 m), amit a
távolság szükség szerinti módosításával tudunk biztosítani. A beszivárgást elősegítő
erdősávok működését és elhelyezését a 47. és 48. ábrák szemléltetik.
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47. ábra. Beszivárgást elősegítő erdősávok működése

48. ábra. Beszivárgást elősegítő erdősávok elhelyezkedése

Az erdősávok között lévő területeken szántóföldi növények vagy intenzív kultúrák
termeszthetők, a talajvédő szabályok betartása mellett. Az erdősávok szerkezetének
kialakításához felhasznált fafajokat és cserjéket a termőhelyi adottságoknak megfelelően
válasszuk meg. Olyan fafajokat ne tervezzünk, amelyek elősegítik a mezőgazdasági kártevők
elszaporodását.
Talajvédő cserjesávok létesítése. A cserjesávok eredményesen használhatók a dombvidéki
területek talajának védelmére. Alacsony növekedésük miatt kicsi a területigényük, jól
telepíthetők, többnyire jól sarjadnak és szívósan ellenállnak még a mechanikai
igénybevételnek is.
Szántóföldön és legelőkön felhasználhatók a lejtőhossz mérséklésére, de a terület
beosztásának megjelölésére is. Sánccal együtt telepítéssel a víz talajba szivárogtatásának
hatása fokozható. A cserjesáv a sánchátat foglalja el.
A cserjesáv a termőhelyi adottságoknak megfelelő és a kívánt hatást kiváltó cserjefajokból
alakítható ki.
Egyéb véderdők kialakítása. Erdő jellegűen kell fásítani:
-

a gazdaságosan és tartósan mezőgazdaságilag nem növelhető területeket;
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-

a 25%-osnál meredekebb és gépekkel nehezen járható, csak költséges létesítményekkel használható területeket;

-

az erdők és fásítások közé beékelődött kisebb területeket, a gyenge termőhelyű és
erodált sziklagyepeket, valamint az elhagyott kőtörmelékes szőlőket, és az

-

egyéb parlagterületeket.

Az erdészeti érdekek érvényesítése dombvidéki vízrendezésekkor
A dombvidéki területeken végzett mezőgazdasági célú vízrendezések alkalmával nem
fordítanak minden esetben kellő figyelmet az erdészeti érdekekre. A völgyfenéki
vízrendezéskor csak a mezőgazdasági termelés szempontjából előnyös vízrendezésre
törekszenek, és nem veszik figyelembe a lesüllyesztett talajvíz erdőre káros hatását. A
vízellátásban keletkező hátrány a fanövedék csökkenése mellett az erdő egészségi állapotának
leromlásában is megmutatkozik. Ez maga után vonja az erdő pusztulását. A nagy
talajvízszint-süllyesztéshez az erdő fái csak korlátozott mértékben tudnak alkalmazkodni. A
vízrendezéskor tervezett beavatkozásban érvényesíteni kell az érintett terület erdeinek jó
vízellátási igényeit is.
Az erdőterületek erózió elleni védelme
A jó záródású és szakszerűen kezelt erdőben hibás emberi beavatkozás nélkül csak csekély
mértékű természetes erózió jön létre, amit a talajképződés bőségesen képes fedezni.
A hegy- és dombvidéki erdőkben végzett olyan munkákkal, amikor a talajt takaró
növényzetet eltávolítjuk, már megteremtjük a gyorsított erózió feltételét. Ilyen esetben
jelentős eróziós károk keletkezhetnek.
A faállomány fafajösszetételének megválasztásakor segítsük elő a jó humuszképző
elegyarány kialakítását.
Az erdőtelepítések és a mesterséges erdőfelújítások alkalmával a lejtőt megszakító,
szintvonalirányú pásztás és padkás eljárásokat helyezzük előtérbe. Ez az erózió
megakadályozásán kívül vízvisszatartási szempontból is rendkívül előnyös.
Az erdészeti szállítópálya-hálózatot hatékony erózió ellen védő rendszabályok betartásával
tervezzük, építsük és tartsuk fenn.
187

Fakitermeléskor maradéktalanul tartsuk be az erdőtervi előírásokat és a talajvédelemre
vonatkozó rendszabályokat. Ahol a körülmények lehetővé teszik, a szálalásos üzemmódot
alkalmazzuk.
A sokszor nagy lejtésű közelítőnyomok - amelyeket csak időszakosan használunk - erózió
forrásai lehetnek. Amikor használatukkal felhagyunk, a mély keréknyomokat egyengessük el,
és a növényzet gyors megtelepedését humuszos föld elterítésével segítsük elő. Szükség esetén
kis rőzseművekkel védjük meg a felületet az eróziótól. A vágásterületeken hagyott, valamint a
tisztításkor és gyérítéskor a helyszínen maradó gallyakból készítsünk karókkal rögzített
szintvonal irányú sövényeket. Ezek jól védik a talajt és az elbomlásukkor jó vízbefogható
humuszos hullám alakul ki.
A völgyfenéken létrejövő medereróziót fenéklépcsők készítésével akadályozhatjuk meg.

Műszaki megoldások
A műszaki beavatkozások, illetve a létesítmények kialakításának célja a csapadék
lefolyásának szabályozása, a lefolyó csapadék okozta károk mérséklése, megszüntetése. A
műszaki módszerek hatása az agrotechnikai módszerekhez viszonyítva gyorsabban,
hatékonyabban érvényesül, a művek kialakítása azonban lényegesen költségesebb.
A talajvédelem műszaki feladatai körébe soroljuk az úthálózat kialakítását, a lejtők
sáncolását, az ültetvények teraszozását, a gyepes vagy burkolt levezetőket, a lefolyó csapadék
visszatartását célzó megoldásokat, valamint a vízmosások megkötésével, illetve a hordalék
visszatartásával kapcsolatos feladatokat és műveket. A módszerek megválasztása, vagy az
egyes módszerek kombinálása a helyi körülményektől függ.
Az úthálózatok kialakítása
A domb- és hegyvidéki területeken az úthálózat nemcsak a közlekedés lebonyolítására
hivatott, hanem jelentős feladat hárul az utakra a víz levezetésében, visszatartásában, valamint
a lejtők megszakításában is. Ezek figyelembevételével az úthálózatot a talajvédelem
műveinek is tekinthetjük.
Az utak kialakításakor - az előzőekre tekintettel - a következő általános szempontokat kell
figyelembe venni:
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-

meg kell vizsgálni az utakon várhatóan lefolyó vízmennyiséget;

-

gondoskodni kell az utakról, útárkokról lefolyó víz rendezett levezetéséről;

-

az utak esése lehetőleg ne haladja meg a talajra megengedett legnagyobb sebességhez
tartozó esésértéket;

-

a megengedettnél nagyobb esésű utakat védeni kell a lefolyó víz eróziós kártételei
ellen;

-

az utak keresztszelvénye tegye lehetővé a járművek biztonságos közlekedését.

A mezőgazdasági, illetve az erdészeti utak funkciójuk és forgalmuk alapján a következő
csoportokba sorolhatók:
-

táblaközi (dűlő utak),

-

gyűjtőutak,

-

főgyűjtőutak.

A táblaközi utak az érintett táblák forgalmát szolgálják. A gyűjtőutak több táblaközi út
forgalmát továbbítják, a mezőgazdasági úthálózat gerincét képező főgyűjtő- utakra, amelyek
valamely magasabb rendű úthoz csatlakoznak.
Vonalvezetésük szerint, az utak lehetnek (49. ábra):
-

a szintvonalakkal közel párhuzamosak,

-

lejtő irányúak,

-

átlós irányúak, és

-

vegyes elrendezésűek.

Az utak vonalvezetését a közlekedési igényeken kívül vízelvezetési szempontok is
befolyásolják. A szintvonalakkal közel párhuzamos utak vízelvezető árka nemcsak az
útfelület víztelenítését teszi lehetővé, hanem egyben lejtőmegszakító mű is.
A lejtő irányú utak vízelvezető funkciót is ellátnak, ezért ezeket általában burkolni, esetleg
stabilizálni kell. Tekintettel e megoldások meglehetősen magas költségeire, ezt a
vonalvezetést fő gyűjtőutak létesítésekor alkalmazzuk, és ezeket egyéb célra is használják (pl.
teraszok víztelenítése).

189

49. ábra. Dombvidéki utak vonaltervezése (Thyll, 1978)

Keresztszelvény szerint megkülönböztetünk:
-

lejtő irányú esésű,

-

bogárhátú,

-

ellenesésű és

-

csészeszelvényű utakat.

Lejtő irányú esésű keresztszelvényt abban az esetben alkalmazhatunk, ha az utak nem
vezetnek vizet.
Bogárhátú keresztszelvényt abban az esetben célszerű kialakítani, ha az út kisebb- nagyobb
mennyiségű vizet is vezet. Általában szintvonalakkal közel párhuzamos vonalvezetésű
gyűjtőutak létesítésekor alkalmazzák, és ebben az esetben talajvédelmi szerepük jelentős.
Az ellenesésű keresztszelvénnyel kialakított utak táblák határát képezhetik, ha vonalvezetésük
a szintvonalakkal közel párhuzamos. Ebben az esetben lejtőmegszakító műként is
funkcionálnak az utak, illetve az útárkok.
A csészeszelvényű utak burkolattal készülnek, tekintettel arra, hogy ezek általában lejtő
irányú utak, és így egyben vízelvezetők is.
A sáncolás
Sáncolásnak nevezzük a terep mesterséges hullámosítását, amelynek célja a felszínen lefolyó
csapadékvíz visszatartása, esetleg kártétel nélküli levezetése.
A sánc feladata:
-

a lejtőn mozgó víz útjának megszakítása, a víz visszatartása;

-

az összegyülekezett víz talajba szivárogtatása, vagy/és a fölösleges gyepes levezetőbe
továbbítása.

-

A sánc keresztszelvénye két fő részből áll, a sánchátból és a sáncárokból. A sánc
részeit az 50. ábra mutatja.

Vonalvezetés szerint megkülönböztetünk:
-

vízszintes és

-

lejtő sáncokat.

A vízszintes sáncokat a szintvonalakkal közel párhuzamosan alakítjuk ki, így esésük nincs.
Alkalmazásukra jó vízvezető képességű talajokon, kevésbé csapadékos területeken kerülhet
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sor. A lejtős sáncok a szintvonalakkal hegyesszöget zárnak be, így esésben haladnak
valamilyen - rendszerint gyepes - levezető irányában. Rossz vízvezető képességű talajokon
csapadékosabb területeken alkalmazzák.
A duzzasztott vízszintű sánc a lejtős sánc sajátos típusa, amelynek létrehozásakor a
sáncárokban egy kis töltést alakítanak ki, így a víz a gát koronamagasságáig visszaduzzad,
majd azon átbukva kerül a gyepes levezetőbe.
A keresztszelvény alapján megkülönböztetünk:
-

keskeny alapú (12-16 m) és

-

széles alapú (16-20 m) sáncokat.

Általában a széles sáncok építése indokolt, a keskeny alapú sáncok vízvisszatartó képessége
ugyanis kicsi.

50. ábra. A sánc jellemzői (Erődi et al., 1965)

A mezőgazdasági művelés szempontjából
-

átművelhető (a rézsűhajlás > 25%) és

-

át nem művelhető sáncokat különböztetünk meg.

Az átművelhető sáncok a széles alapú sáncok. Az át nem művelhető sáncok csak táblahatárra
kerülhetnek. Sajátos típusai a sáncoknak a teraszsáncok, amelyek sáncháta meredek, így át
nem járható. A sánchát völgy felőli oldalát cserjésítik vagy gyepesítik, ezért ez a sánctípus
mind talajvédelmi, mind élővilág-védelmi szempontból igen kedvező megoldás.
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A sáncokat egymástól olyan távolságra célszem kialakítani, hogy az egyezzen meg az
eróziómentes szakasz (L1 vagy L2) hosszával. Az eróziómentes szakaszt a lefolyó víz
határsebessége (vh) vagy a hordalékmozgató erő határértéke (Hh) alapján számíthatjuk a
következő összefüggésekkel:
2

l

vh

(m)

 m i 

(83)

I

ahol:
a = a lefolyási tényező,
vh = a határsebesség, m/s,
m = 87/γ, értéke 43,4...5,8,
γ = az érdességi tényező, értéke 2-15,
i = a csapadék intenzitása,
I - az esés.
A határsebesség (vh) számítása Velikanov [Thyll (szerk.), 1992] a következő összefüggést
javasolja:
v h  3 ,13 14  d  0 , 006 (m/s)

(84)

ahol d = a talaj átlagos szemcseátmérője, mm. A vh értéke finomszemcséjű talaj esetén 0,24
m/s. Az eróziómentes szakasz hossza (L2) a hordalékmozgató erő határértéke (Hh, N/m2)
alapján is számítható a következő összefüggés szerint:
mHh

2

L2 

  i
2

1


I

3 2

(m)

(85)

A jelölések megegyeznek a (83) összefüggésben szereplőkkel. A H h értéke vályog
mechanikai összetételű talajon Strela szerint (Fehér et al., 1986) 10-12 N/m2. A kétféle
módszerrel számított eróziómentes szakasz közül a kisebb tekintendő mértékadónak.
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A sáncok földtolóval (dózer) vagy földgyaluval (gréder) építhetők fel. Régebben az erre a
célra kialakított Kund-féle sáncolóekével építették a sáncokat, ma már ezeket nem
alkalmazzák.

51. ábra. A sánc építésének menete [Thyll (szerk.), 1992]

A földtolóval a sáncot a sánctengelyre merőleges irányú mozgatással építik meg (51. ábra).
Kedvező esetben a sáncprofil 4-6 menetben kialakítható, és tekintettel arra, hogy a gép mindig
a már helyére tolt talajon mozog, kellő tömörségű, időálló sáncok alakíthatóak ki. A
földgyaluval való építéskor a gép a sánctengellyel párhuzamosan mozog. A sánc kevésbé
tömör, mint a dózerrel épített és a kialakítás is hosszadalmasabb művelet. A sáncok
karbantartása kétévenként a sáncárok szét-, a sánchát összeszántását jelenti.
A csapadék a sáncokon kívül egyéb műszaki létesítményekkel is visszatartható. Az egyik
leggyakrabban alkalmazott földmű az övcsatorna, amelyet a rendezésre kerülő terület
határvonalain kell elhelyezni azért, hogy a meredekebb területekről érkező csapadékvizet
felfogja. Általános elrendezésének módját az 52. ábra mutatja.
Az övcsatornában összegyűlt víz befogadóba gyepes levezetőn keresztül vezethető,
amelyhez műtárgyon keresztül csatlakozik. A keresztszelvény a szokásos csatornaméretezési
módszerekkel méretezhető. A mértékadó vízroham Csermák módszerével határozható meg (1.
később).
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A csapadék visszatartására és rendezett elvezetésére felszín alatti művek és ezek felszíni
művekkel való kombinációja alkalmazható.
A különböző művek (lejtős sáncok, övcsatornák stb.) által visszatartott csapadék a gyepes
levezetőkkel (53. ábra) vezethető befogadóba.

52. ábra. Övcsatorna általános elrendezési módja [Thyll (szerk.), 1992]

53. ábra. Szezonális víznyelősáv keresztszelvénye (Szalai, 1989)

Nyomvonaluk kijelölésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
-

ne akadályozzuk a talajművelési munkákat;

-

minél nagyobb területről gyűjtse össze a vizet;

-

a levezető medrében ne alakuljon ki erózió, a kisebb esésű szakaszokon a hordalék ne
rakódjon le;

-

az erózió elleni védekezés minél egyszerűbb legyen;

-

nyomvonalukat a természetes mélyedésekben célszerű kialakítani, mert a víz
beavatkozás nélkül is ezekben gyűlik össze, és kialakításuk is itt a legegyszerűbb és a
legolcsóbb.

A gyepes levezetők vonalvezetésére mutat példát az 54. ábra.
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Keresztszelvényüket legcélszerűbb széles parabolaszelvényre kialakítani, mert ezekben a
legkedvezőbb a lefolyó víz sebességének alakulása, és nem akadályozza a talajművelő gépek
mozgását sem.

54. ábra. Sánc és levezetőhálózat domboldalon [Thyll (szerk.), 1992]

Az erózió elleni védelem gyepesítéssel valósítható meg. A gyeppel fedett talajon ugyanis a
talajellenállás 10-25 N/km2, szántóföldi növényekkel fedett talajon 1,0-10,0 N/km2. Ha a
mederben vízerek kialakulására kell számítanunk, akkor a barázdás, később árkos erózió
kialakulásának megelőzése céljából a feneket kő- vagy betongerendák beágyazásával kell
védeni. A víz befogadóba vezetésére kisebb vízgyűjtők esetén felszín alatti levezetők is
alkalmazhatók. Ilyenkor a sáncárokban vagy az övcsatornában egy függőleges nyelőt
alakítanak ki, amely a felszín alatt lefektetett műanyag csőhöz (dréncső) csatlakozik. A nyelő
perforált, felső része pedig - a durvább szennyezőanyagok belépésének megakadályozása
céljából - huzalhálóból áll (55. ábra).

55. ábra. A felszín alatti levezető, a beömlőnyílás és csatlakozás kialakítási módja [Thyll (szerk.), 1992]

195

Szántóföldi területeken az előzőekben ismertetett agrotechnikai, illetve műszaki módszerek
önálló vagy együttes alkalmazásával a talajpusztulás jelentősen mérsékelhető.

Szőlő- és gyümölcsültetvények talajvédelme
Teraszok létesítése
A teraszok olyan tereplépcsők, amelyek lényegesen csökkentik a lejtő hajlásszögét.
Létesítésükre szőlő- és gyümölcsültetvények telepítésekor kerül sor akkor, ha a lejtő-hajlás
meghaladja a 12%-ot. A teraszozás célja:
-

a lejtőn lefutó víz romboló erejének megakadályozása,

-

a meredek lejtőn az ültetvények gépi művelésének lehetővé tétele.

A teraszlap kialakítása lehet (56. ábra):
-

ellenesésű,

-

vízszintes és

-

lejtő irányú esésű.

Rendeltetésük szerint a teraszok következő típusait különböztetjük meg:
-

eséscsökkentő teraszok, amelyek teraszlapja lejtő irányú esésű, hosszirányú esésük
nincs;

-

víztartó teraszok teraszlapja vízszintes vagy ellenesésű, hosszirányú esésük ugyancsak
nincs;

-

vízvezető teraszok teraszlapja ellenesésű, hosszirányban esésben kerülnek kialakításra.

-

56. ábra. Teraszkorona-kiképzés lehetséges módozatai (Thyll, 1978)
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A teraszlap földrézsűvel, támfallal vagy a kettő kombinációjával támasztható meg.
A földrézsűs megtámasztás nagyobb területet foglal el, megépítése olcsóbb. A
rézsűállékonyság növelése céljából felszín alatti vízmozgás esetén talajcsövet fektetnek,
amely az áramló vizet felfogja.
A támfalas megoldás - a magas költségek miatt - ott jöhet számításba, ahol a megépítéshez
szükséges kő a helyszínen rendelkezésre áll.
A védett területen a teraszok lehetnek folytonos, illetve megszakított rendszerűek.
Folytonos teraszozásra kerül sor a gyümölcsösökben 17%-nál, szőlőkben 12%-nál
meredekebb lejtőkön. A gyümölcsösökben alkalmazott erőgépek 17%-os lejtőig lehetővé
teszik a kifogástalan gépi munkát, ezért indokolt az ennél meredekebb lejtőn a folytonos
teraszolás alkalmazása. A teraszlapok szélessége az ültetvények sortávolságától, a lejtő
hajlásszögétől, és a termőréteg tulajdonságaitól függ. A legkisebb terasz-szélesség szőlőben
legalább a sortávolság kétszerese, gyümölcsösben a sortávolsággal azonos legyen.
A teraszon a szőlősorokat az 57a. ábra szerint célszerű kialakítani.
Ha a teraszon vízvezető árok húzódik, akkor a sorok az 57b. ábra szerint alakíthatók ki.

57. ábra. Szőlőtőke-elhelyezés teraszon gépi művelés esetén (a), ugyanaz vízlevezető árokkal és úttal (b)
(Erődi et al., 1965)

A gyümölcsfák a teraszokon a következő módokon telepíthetők:
-

a terasz ún. helyben maradó pontjára (58a. ábra), amelynek előnye, hogy a fa
bolygatatlan talajba kerül, de csak széles teraszlap esetén valósítható meg;
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-

töltéskoronára telepítéskor (58b. ábra) a töltéskorona élétől 0,5 m-re ültetik keskeny
teraszlap esetén;

-

a terasz rézsűre ültetés (58c. ábra.) meglévő gyümölcsösök teraszainak utólagos
megépítésénél alkalmazzák.

A vízvezető teraszok által összegyűjtött vizet a befogadóba kártétel nélkül rendszerint
trapéz szelvényű burkolt levezetőkben vezetik. A burkolat lehet előre gyártott betonlap vagy a
környezettől kevésbé idegen kőburkolat.

58. ábra. A gyümölcsfaültetés módjai teraszon (.Erődi et al., 1965)

A vízelvezetés céljára a lejtő irányú bogárhátú utak burkolt árkai, illetve az ugyancsak lejtő
irányú burkolt parabola szelvényű utak szolgálnak.
A teraszok építéséhez földtolót (dózer) vagy földnyesőt (szkréper) használhatunk. A
földtolóval keskeny teraszok építhetők úgy, hogy a gép - a töltés tömörítése céljából - a terasz
tengelyvonalával 30-50°-os szöget bezáró mozgással mindig a maga előtt lerakott
földtömegen haladjon.
Kötött talajon a földnyesővel való építés eredményesebb mint a földtolóval, a földnyeső
ugyanis jobban felaprózza a talajt, és tömörítő hatása is jobb. A földnyeső az építés folyamán
ún. nyolcas alakban mozog (59. ábra).
Bármilyen géppel is építünk, a terasz töltés alatti részét - az eredeti talajhoz való minél
jobb kötés céljából - mélyszántással fel kell lazítani. A terasz profilalakítására földgyalut
használnak. A megfelelő tömörség elérése céljából tömörítőeszközök alkalmazására is sor
kerülhet.
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59. ábra. Teraszépítés menete földnyesővel (Erődi et al., 1965)

A vízmosáskötés műszaki feladatai
A vízmosás - mint a mélységi erózió legfejlettebb megjelenési formája - mindaddig
fejlődik (mélyül, illetve szélesedik), amíg ki nem alakul egy egyensúlyi állapot, illetve amíg a
vízmosásfejhez koncentráltan nagy mennyiségű víz érkezik. Ezért elsősorban a vízmosás
fejlődésének az okát kell megszüntetni, tehát csökkenteni kell a vízmosásba érkező víz
mennyiségét. Ez elsősorban erdészeti módszerekkel érhető el, de kiegészítésként sáncolással,
illetve övcsatorna létesítésével tovább csökkenthetjük a vízmosásfejhez érkező víz
mennyiségét.
A következőkben a vízmosás teljes vagy részleges megszüntetésének lehetséges módjait
ismertetjük. A vízmosás feltöltését - elsősorban a magas költségek miatt - belterületeken vagy
kis méretű vízmosások esetén alkalmazzuk. A vízmosás fenékgáttal való megkötése a
kialakult formákat rögzíti, de a katlant nem tölti fel, így a levonuló víz hordaléktartalma
károsan terhelheti a befogadót (60a. ábra).
A hordalékfogó gátakkal a vízmosás katlanja részlegesen feltölthető (60b. ábra). Ez a
megoldás a részleges feltöltéssel együtt a befogadót jobban mentesíti a hordaléktól.
A két utóbbi megoldás bármelyikének alkalmazása a vízmosás fej biztosításával kezdődik.
Erre a célra műtárgyakat alkalmazunk, amelyek a fejhez érkező víz károkozás nélküli
levezetését szolgálják.
Az ejtőakna vasbetonból készül, és ha az akna alján megfelelő vízpárnáról gondoskodunk,
akkor 8-10 m magasságkülönbség esetén is alkalmazható. Legfeljebb 1-2 m3/s mértékadó
vízhozamig használható.
A surrantók lehetnek:
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-

szabad sugarúak és

-

csősurrantók.

Ezeket általában 2-4 m szintkülönbség esetén alkalmazzuk, a csősurrantók elvileg bármely
magasságkülönbség

mellett

alkalmazhatók.

Az

árvíz

surrantóba

terelése

céljából

előburkolatot, a lerohanó víz energiájának megkötésére csillapítómedencét, esetleg
energiatörő fogakat alkalmaznak.
A fejgát és a surrantó kombinációját általában akkor alkalmazzák, ha a vízmosás feje 4 mnél magasabb vagy nagy esésű. A fenék hordalék-visszatartás nélkül fenéklépcsőkkel vagy
fenékgátakkal köthető meg.

60. ábra. Vízmosásmegkötési módok [Thyll (szerk.), 1992]

A fenéklépcsők szerkezetileg megegyeznek a hordalékfogó gátakkal, azoknál azonban
lényegesen alacsonyabbak (2 m), a fenékgátak még ennél is alacsonyabbak (0,4-0,8 m). A
hordalékfogó gátak a vízmosás katlanjába épített nagyobb magasságú gátak, amelyek mögött
az ún. gátudvarban a víz sebessége nullára csökken, és így a hordalék a vízből leülepszik, a
gátudvar pedig ennek következtében lassan feltöltődik.
A legelső feladat itt is a fej biztosítása. A legalsó hordalékfogó gátat a vízmosás
egyensúlyban lévő szakaszának felső végénél kell elhelyezni. A fejgát és a legalsó gát közötti
részre közbenső gátakat kell építeni (61. ábra).
A gátmagasság megválasztásakor körültekintően kell eljárni, az alacsony és sűrű
gátkiosztás ugyanis hidraulikailag kedvezőtlen, a ritkábban kialakított, de magasabb gátak
költségesebbek és nehezebben építhetők meg.
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A gátmagasság meghatározásakor a hossz-szelvényen kívül a katlan keresztszelvényét, a
rendelkezésre álló építőanyagokat, a vízmosás anyagát (fizikai talajtípus), és a mértékadó
vízhasznot is figyelembe kell venni. A gátmagasságot a következő összefüggéssel
számíthatjuk:

H 

L ( I1  I 2)

(86)
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ahol:
H = a gátmagasság, m,
I1 = a vízmosás átlagos esése, ‰,
I2 = a vízmosás talajára megengedhető legnagyobb esés ‰,
L = a gáttávolság, m.

61. ábra. Vízmosáskötés hossz-szelvénye [Thyll (szerk.), 1992]

A hordalékfogó gát készülhet kőből, betonból vagy földből. A kőből vagy betonból
kialakított hordalékfogó gát szerkezeti elemeit a 62. ábrán mutatjuk be. Gátépítéskor nagyon
fontos az oldal, illetve fenék bekötése. Ennek nem megfelelő megoldása esetén a víz a gátat
körülmossa. A gátkorona közepére lejtő kiképzése, illetve a középen kialakított trapéz, vagy
csésze szelvényű bukócsésze a víz középre terelését célozza. Ha a gát által visszaduzzasztott
víz szintje eléri a bukócsésze küszöbmagasságát, a víz átbukik. Ennek az átbukó víznek az
energiáját meg kell törni, ellenkező esetben kimosások jönnek létre. Ezt a célt szolgálja a
vízláda, az utóburkolat, valamint a kőszórás.
A hordalékfogó földgátak építésére olyan vízmosásokban kerül sor, ahol
201

-

nagy a lefolyó árvízi vízhozam,

-

a vízmosást közlekedési útvonal keresztezi, és

-

a gát anyaga a helyszínen kitermelhető.

A földgátak általában ejtőaknával vagy kör alakú bukóaknával készülnek. A földgáthoz
érkező víz sebessége lecsökken, így a hordalék leülepszik, majd a vízszint elérve a bukóéi
magasságát, azon átbukva az alvízi oldalra kerül. A bukóéi magassága a feliszapolódás
szintjének emelkedésével aknamagasító gyűrűk segítségével emelhető.
Az aknán átbukó vizet a gát alatt csőáteresz vezeti át. A csőátereszt követően a víz
energiájának megtörésére vízládát, utóburkolatot és kőszórást kell alkalmazni.

62. ábra. A betonból vagy kőből készült hordalékfogó gát szerkezeti elemei [Thyll (szerk.), 1992]
1. gáttest; 2. vízláda; 3. energiatörő-küszöb; 4. vízláda oldalfala; 5. szivárgónyílás; 6. feltöltés; 7. porózus
betondugó; 8. kőszórás; 9. fenéklemez; 10. betonba rakott kőburkolat; 11. agyagtérítés; 12. szivárgó; 13. vízorr

A vízmosásoldalak biztosításának célja az erózió és a hordalékképződés kialakulásának
megakadályozása. Ezt az oldalrézsű alakításával (padka kialakítás), illetve élő vagy holt
erdészeti anyagokkal érhetjük el. A vízmosáskötéssel kapcsolatos építési tevékenység
fokozottan balesetveszélyes, ezért a munkavégzés időpontját, valamint sorrendjét gondos
körültekintéssel kell megállapítani. Az építést a vízmosásfejnél a víz elterelésével kell
kezdeni. Ha ez valami oknál fogva nem lehetséges, akkor az építés időpontját csapadékmentes
időszakra kell halasztani. A földet olyan ütemben kell kitermelni, hogy azt a műtárgyépítés
azonnal kövesse, és így munkagödör hosszú ideig ne maradjon vissza. A megépült
vízmosásközműveket évente legalább egy alkalommal - lehetőleg tavasszal - meg kell
vizsgálni, és az esetleges meghibásodásokat meg kell szüntetni.
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Völgyfenéki feladatok
A domb- és hegyvidéki területeken nemcsak a lejtők pusztulása jelent gondot, hanem a
völgyfenéki területeken lévő kis vízfolyások (patakok) feliszapolódása, elfajulása és az
egyébként jó termékenységű talajok leromlása, elvizenyősödése is. Ezek oka az, hogy a
lejtőkről lefolyó nagy energia- és hordaléktartalmú víz a kisebb esésű völgyfenéki területekre
érve, a lecsökkent sebesség miatt, elveszíti energiájának jelentős részét, és így képtelenné
válik a hordalék továbbszállítására, azt a patakmederben lerakja. A lerakódott hordalék
lényegesen lecsökkenti a patak keresztszelvényét, ezzel a vízszállító képességét, és így
képtelen bizonyos valószínűséggel előforduló árvízi vízhozam (NQp%) kiöntésmentes
levezetésére. A gyakori áradások következtében a völgy talajvízszintje megemelkedik, a patak
környezete elvizenyősödik, és savanyúfüves vegetációk alakulnak ki.
A völgyfenéki problémák megoldásának feltétele a domboldalak rendezése, mert e nélkül
az említett folyamatok megismétlődése miatt minden beavatkozás fölösleges.
A völgyfenéki feladatok a következők:
-

vonalmenti beavatkozások (patakszabályozás, tározóépítés) és

-

területi jellegű feladatok (belterületi vízrendezés, talajcsövezés, fizikai és kémiai
talajjavítás).

Vonalmenti feladatok
A patakszabályozás
A patak olyan kisebb természetes vízfolyás, amelynek hossza kisebb mint 100 km,
vízgyűjtőterülete kisebb mint 1000 km2. Jellemzői a következők:
-

kisvízi vízhozam (KQ),

-

rövid összegyülekezési idő (τ = 1-2 nap),

-

rövid ideig tartó (1-2 napos) árvíz,

-

a nagy illetve kisvízi vízhozam nagy aránya (NQ:LKO = 102-104),

-

kis mederméterek,

-

keskeny ártér (0-1,5 km).
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A fölsoroltakon túlmenően a patak egy sajátos, egyedi tulajdonságokkal bíró, hidrológiai-,
hidraulikai-, ökológiai rendszer. A patakmeder eróziós tevékenység eredménye, amely Galli
(1977) nyomán a hátráló erózióval magyarázható (63. ábra). Ha a patakmederben mozgó víz
energiatartalma nagyobb mint amennyit a súrlódás felemészt, a fölösleges energia megbontja
a meder anyagát (63a. ábra). Ez a folyamat addig tart, amíg egy keményebb kőzet kerül a
felszínre, amelyet a víz nem képes megbontani. Ezen a helyen az erózió megáll és kialakul
egy ún. eróziós küszöb (eróziós bázis). Két eróziós bázis között a patakmeder egyensúlyi
állapotba kerül (63b. ábra), az eróziós küszöb fölötti szakaszon azonban tovább folytatódik a
hátráló erózió (63c. ábra). Az egyensúlyi állapotba került részeken kialakul a megfelelő
szakaszjelleg. Az eróziós küszöb általában természetes képződmény, sziklapad, keményebb
kőzet, de lehet mesterséges építmény (gát, fenéklépcső stb.) is.
Árvizek idején igen nagy a patakok vizének hordalék-koncentrációja, és ekkor, ha a víz
kilép a mederből, a hordalék jelentős részét közvetlenül a partok mentén rakja le, és ennek
eredményeként alakul ki a függő meder. A patak a függő meder kialakulása, valamint a meder
feliszapolódása miatt kanyargóssá válik, esése csökken, a szelvény, illetve eséscsökkenés
következtében csökken a vízszállító képesség, az árvizek keletkezhetnek és a völgyfenék
elvizenyősödik. A patak szabályozását, általában a következő indokok teszik szükségessé:
-

a rendezetlen vízgyűjtő miatti függőmeder és ennek következtében a völgyfenék
vízelvezetésének hiánya;

-

a növényzettel (fák, bokrok) túlságosan benőtt meder miatti szelvénycsökkenés,
valamint a kis esés kialakulása miatt a patak nem képes kiöntésmentesen levezetni az
egy-egy záporból származó árvízi vízhozamot (NQ)

-

az elfajult kanyarok miatt a patak utakat, vasútvonalakat, vagy más építményeket
veszélyeztet, esetleg a völgyre vonatkozó fejlesztéskor olyan építmények elhelyezése
várható, amelyeket védeni kell az elöntés ellen;

-

a völgyfenék mezőgazdasági hasznosítása.

A patakszabályozás célja mederbővítéssel, átmetszéssel, mederáthelyezéssel és műtárgyak
építésével a pataknak a mértékadó vízhozam kiöntésmentes elvezetésére alkalmas állapotba
hozása, a meder állandósítása, illetve a völgyfenéki vízrendezés lehetőségeinek megteremtése.
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63. ábra. A patak kialakulása hátráló erózióval [Galli, 1977; Thyll (szerk.), 1992]

A patakszabályozás a dombvidéki komplex vízgazdálkodás része, ezért ma már- nem
képzelhető el a völgyfenékrendezés a víztározás lehetőségeinek megteremtése nélkül. Ezzel a
kérdéssel a későbbiekben foglalkozunk. Tekintettel arra, hogy a patak egy adott környezet
egyik eleme, ezért szabályozásakor nem vonatkoztathatunk cl a környezet, a táj élő és
élettelen értékeinek megőrzését célzó, ún. tájba illeszkedő patakszabályozás következő
általános szempontjaitól (Bognár, 1989):
-

a tájba illeszkedés, pozitív tájformálás, a táj esztétikai értékeinek megőrzése;

-

a megfelelő biotóp megőrzése vagy létrehozása, a faj gazdag növény- és állatvilág
számára;

-

a változatosság szempontjai;

-

az élő és az élettelen természetes anyagok alkalmazása;

-

a patak öntisztuló képességének javítása;

-

a természetes fejlődés lehetősége a viszonylagos egyensúly keretei között.

A környezetbe illeszkedő patakszabályozás bizonyos műszaki, illetve gazdaságossági
szempontok háttérbe szorítását jelenti, és előtérbe kerülnek olyan szempontok, amelyeket
régebben kellő súllyal nem vettünk figyelembe. A patak szabályozásakor a vízgazdálkodás
műszaki, valamint a környezeti szempontok mellett figyelemmel kell lenni a patak
szakaszjellegére is. A patak szakaszjellege ugyanis meghatározza a rendezés feladatait. A
felső szakasz jellegű vízfolyáson a mederelfajulás, az alsó szakasz jellegűn a hordalék
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lerakása ellen kell védekezni, középszakasz jelleg esetén a meder állékony. A szabályozás
folyamán a középszakasz jellegű részeken különösebb védelmi intézkedéseket nem kell tenni.
Ha a patak felső szakasz jellegű, akkor a veszélyes hordaléktermés kétféle módszerrel
akadályozható meg:
-

a vízsebesség csökkentése lépcsőzéssel, vagy

-

a megengedhető sebesség növelése a meder burkolásával.

Szabályozáskor gyakran előfordul, hogy egyes szakaszokon új nyomvonalon, új meder
kialakítása indokolt. Ezt nevezzük mederáthelyezésnek vagy mederátvágásnak.
Ennek indokai a következők lehetnek:
-

éles kanyarok, lecsökkent esés, feliszapolódott meder;

-

közlekedési pálya (út, vasút) földművével való kereszteződések csökkentése;

-

új ipari, mezőgazdasági, közlekedési vagy kommunális létesítmény kialakítását zavaró
nyomvonal;

-

értékes létesítményeket (épület, út, vasút) veszélyeztető meder;

-

a patakparton megtelepedett fák, amelyek annyira megerősödtek, hogy a meder
tisztítása, bővítése gépi munkával - a fák kivágása nélkül - nem lehetséges, illetve nem
gazdaságos.

A meder nyomvonalának meghatározásakor igen körültekintően kell eljárni (64. ábra). A
hidraulikai szempontok mellett figyelemmel kell lennünk a környezetre is. A nyomvonal
megváltoztatása sok mederátvágási munkával is jár. A nyomvonal-meghatározást egymástól
két elválaszthatatlan művelet a patak hossz- és keresztszelvényének megtervezése, a
magassági vonalvezetés követi. Ezt megelőzi a mértékadó árvízi vízhozam meghatározása. A
mértékadó árvízi vízhozam egy bizonyos előfordulási valószínűségi árvízi vízhozamérték
(NQp%). Ennek értékét az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat a következők szerint határozza meg:
-

belterületen és különlegesen nagy gazdasági jelentőségű létesítmények környezetében
1-3%-os;

-

egyéb területeken 10-30%-os előfordulási valószínűségű árvízre kell méretezni.
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64. ábra. A mederszabályozás alapelve. A) eredeti nyomvonal; B) a kanyarulati ritmushoz alkalmazkodó
kivonalazás; C) túlzott kiegyenlítés. [Thyll (szerk.), 1992]

A hazai gyakorlatban az NQ3% meghatározására Csermák (1985) tapasztalati összefüggését
alkalmazzuk észlelés nélküli patakok esetére a következők szerint:

NQ 3 %  B 3 %  A

0 ,5

(m3/s)

(87)

ahol:
A = a patakszelvényhez tartozó vízgyűjtőterület, km2,
B3% = a 3%-os valószínűségű árvízi tényező m3/s ∙ km, Az árvízi tényező értéke a 65.
ábráról határozható meg.

65. ábra. A Csermák-féle korszerűsített árvízi tényező (B3%) értékei (Csermák, 1985)
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A 3%-ostól eltérő valószínűségű árvízi vízhozam (NQp% )a következő összefüggéssel
számítható:
NQ

p%

 p  NQ 3 % (m

3

/s)

(88)

Az adott valószínűséghez tartozó p szorzótényező a 66. ábráról olvasható le.

66. ábra. Segédlet a különböző valószínűségű árvízi vízhozamok (NQp% ) meghatározásához (p tényező)
[Thyll (szerk.), 1992]

A szelvényméreteket és a mederben kialakuló vízsebességet a mértékadó vízhozam
alapján, közelítő számítással vagy segédletekkel határozzuk meg. Ha a patak felső
szelvényében tározót alakítunk ki, akkor a mértékadó vízhozamot csökkentenünk kell az
alábbi összefüggés szerint:

NQ 3 %  B 3 %  A x  ( B 3 %  A L  Q 3 % )
x

a

AL
Ax

(m3/s)

(89)

ahol:
NQx3% = a tározó x szelvényben a csökkentett 3%-os árvízi vízhozam, m3/s;
AL és Ax = az L illetve az x szelvényhez tartozó vízgyűjtő terület, km2;
Qa3% = a lebocsátott 3%-os valószínűségű árvízi tetőző vízhozam, m3/s.
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A hidraulikai méretezés alapja a Strickler-Manning összefüggés,

vk  k  R

2 3

I

1 2

(m/s)

(90)

valamint a permanens egyenletes vízmozgás folytonossági egyenlete.
3

Q  A  v k (m /s)

(91)

Fontos feladat hidraulikai méretezéskor a mértékadó vízhozamhoz, illetve az adott
paraméterekhez (szelvényméretek, vízszintesés) tartozó középsebesség meghatározása, és a

v k  v max

(92)

feltétel teljesülésének ellenőrzése.
A vmax megengedhető maximális sebesség a meder anyagától függ, földmeder esetén értéke
0,5-1,8 m/s között változik. Ha a középsebesség (vk) meghaladja a mederanyagra
megengedett maximális értéket, akkor vagy burkolni kell a medret, vagy lépcsőzni
esésösszpontosító

műtárgyak

alkalmazásával.

A

patakszabályozáskor

leggyakrabban

alkalmazott keresztszelvénytípusokat a 67. ábrán mutatjuk be.

67. ábra. Keresztszelvény-típusok a patakszabályozásban [Thyll (szerk), 1992]
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A hosszelvény megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
-

meg kell határozni azokat a helyeket, ahol a meder fenékvonala kötött (eróziós küszöb,
belterületi szakasz, költséges műtárgy stb.);

-

a vízsebesség ne lépje túl a mederanyagra megengedett felső határértéket;

-

a fenékvonal tegye lehetővé a mellékvízfolyások vizeinek befogadását, és a völgy
felszíni, illetve felszín alatti vizeinek elvezetését;

-

a meder beágyazottsága tegye lehetővé a mértékadó árvízi vízhozam kiöntés-mentes
levezetését;

-

a fenékesés változása lehetőleg fokozatos legyen.

A mederburkolat, alkalmazásának szükségességéről az előzőekben már szó volt. A burkolatok
anyagát illetően a tájvédelmi szempontok mellett a rendelkezésre álló anyagok költségét is
figyelembe kell venni. A lehetséges burkolattípusok közül lehetőség szerint a környezettől
legkevésbé idegen kőburkolatok alkalmazására kell törekedni. Betonból készült támfalak
vagy egyéb burkolatok alkalmazására a helyhiány miatt a belterületi szakaszokon kerülhet
sor. Ilyen megoldásokat a 68. ábrán mutatunk be.

68. ábra. Burkolatok: a) betonburkolat; b) betonba rakott kőburkolattal kombinált betonburkolat

Egyéb területeken kerülni kell a monolit vagy az előre gyártott betonlapokból készült
burkolatokat. Az esésviszonyok, a közlekedési pályákkal való keresztezések szükségessé
teszik keresztező, valamint esésösszpontosító műtárgyak alkalmazását. A keresztező
műtárgyak közül az átereszeket vagy a hidakat alkalmazzák. Ezekről Az árvízvédekezés című
fejezetben írunk részletesen. Ha nem közút keresztezi a patakot, akkor törekedni kell fahidak
alkalmazására. Az esésösszpontosító műtárgyak közül a fenékküszöb és a surrantó építésekor
is törekedni kell a környezetbe jobban illeszkedő építőkövek alkalmazására. A károsan
mélyülő szakaszokon szóba jöhet a helyi anyagként alkalmazható terméskőszórásból készült
fenékküszöb.
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Esésösszpontosító műtárgyként alkalmazható a kaszkádos surrantó (69. ábra). A műtárgy
kialakításakor arra kell ügyelni, hogy a betonba rakott terméskövet mély hézagokkal, de
kihézagolás nélkül kell megépíteni. Ennél egyszerűbb megoldás a kőszórásból épített
surrantó.

69. ábra. Kaszkádos surrantó [Bognár (szerk.), 1989].

A műtárgyakat követő szelvényben utófeneket kell kialakítani, ennek mind hidraulikai,
mind a természetes környezetbe illeszkedés szempontjából kedvező megoldása a kőszórásból
kialakított, hagyma alakú utófenék. Az egyéb végső esetben alkalmazható műtárgyakkal Az
árvízvédekezés című fejezetben foglalkozunk.
A patakszabályozási művek kivitelezése a kitűzést követően a földmunkákkal kezdődik.
Ezt ma már kizárólag gépekkel (kotró, földtoló) végzik. Ezek a földmunkák mellett az
esetleges tuskóirtásra is alkalmasak. A földmunkát követi a burkolat készítése és a műtárgyak
építése. Nagy súlyt kell helyezni arra, hogy egy-egy szakaszon a földmunka befejezését
követően a burkolatok készítését, illetve a műtárgyak építését azonnal megkezdjék, mert
ellenkező esetben egy-egy zápor hatására levonuló árvíz kárt tehet az elkészült földműben.
A kivitelezéshez tartozik a kisvízfolyás környezetének rendezése is. Ennek keretében
minél előbb ki kell alakítani a természetes vízfolyás környezetének ökológiai értékét
megközelítő élőhelyet. Ebből a célból a mederszelvény kialakítását követően a partéi
közelében célszerű visszaültetni az építés folyamán eltávolított tuskókat, mert ezek egy része
gyorsan kihajt és gyorsabb növekedésű a csemetéknél. A rézsű felső harmadába célszerű fákat
ültetni, amelyek később növelik a rézsű állékonyságát.
A vízfolyást kísérő sáv napos oldalára - a megfelelő árnyékolás céljából - magasabb
növésű fákat célszerű ültetni. A cserjeféléket a vízfolyást kísérő sáv, és a mezőgazdasági
művelés alatt álló terület határán kell telepíteni.
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A patakszabályozással kapcsolatos kivitelezési munkákat követően, a művek csak akkor
képesek betölteni funkciójukat, ha rendszeresen elvégezzük a szükséges karbantartási
munkákat. A fenntartási munkák a következőképpen csoportosíthatók:
-

rendszeresen ismétlődő munkák;

-

rendszeres ellenőrzést, de beavatkozást csak szükség esetén igénylő munkák;

-

csak szükség esetén végrehajtandó munkák.

Munkanemek szerinti fenntartási munkák a következők:
-

kaszálás, gaztalanítás;

-

parti növényzet ápolása;

-

a meder iszaptalanítása;

-

a mederrongálódások helyreállítása;

-

a műtárgyak helyreállítása.

A rendszeresen ismétlődő munkák közé tartozik a kaszálás, a gaztalanítás és a növényzet
ápolása. Rendszeres ellenőrzést igényelnek a műtárgyak és a nem terméskőből épült
burkolatszakaszok. A szükség esetén végzendő munkák közé soroljuk a lefolyási akadályt
képező mederbe dőlt fák eltávolítását, a már el nem tűrhető mederrongálódások
helyreállítását, és a feltétlenül elvégzendő iszaptalanítást. A kisvízfolyások fenntartási
munkáinak optimális éves ütemezését mutatjuk be a 70. ábrán.
A dombvidéki tározók
A tározók olyan nyílt felszíni mesterséges tavak, amelyeket természetes terepalakulatokban, egy vagy több oldalról való mesterséges elzárással alakítunk ki. A dombvidéki
tározókra általában az egy oldali lezárás a jellemző. Létrehozásuk célja a vizek természetes
lefolyásának szabályozása, a természetes vízjárás és a vízigények összehangolása, az árvizet
okozó víztömegek teljes vagy részleges visszatartása, esetleg a vízhozam lebocsátásának
szabályozása. így a tározás a víz természetes lefolyásviszonyaiba való felkészült és tervszerű
beavatkozás. A tározott víz felhasználásától függően a tározó
-

mezőgazdasági vízhasznosítási (öntözés, halászat),

-

ipari illetve lakossági vízellátási,

-

energiatermelési,

-

árvízcsúcs-csökkentési és
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-

szociális (üdülés, sportolás) célokat szolgálhat.

70. ábra. A fenntartási munkák optimális éves ütemezése (Thyll et al., 1992)

Különösen a nagyobb tározók e célok közül többet is szolgálhatnak. Ezeket nevezzük
többcélú tározóknak. A tározás - a céltól függetlenül - minden esetben az árhullámok
ellapulását eredményezi. A dombvidéki tározókat többféle szempont szerint osztályozhatjuk.
A tározó térfogata (V, m3) szerint lehet:
-

kis tározó, ha V < 500 000 m3

-

közepes tározó, ha 500 000 < V < 3 000 000 m3

-

nagy tározó, V > 3 000 000 m3

A tározó gátjának magassága szerint megkülönböztethetünk:
-

alacsony gátat, ha a vízoszlop magasság h <5 m,

-

közepes gátat, ha 5 < h < 10 m,

-

magas gátat, ha h > 10 m.

Az elzárás módja szerint a dombvidéki tározók
-

völgyzárógátas,

-

hossztöltéses, és

-

keresztgátas és oldaltöltéses tározók lehetnek.

A hazai dombvidéki esetében a völgyzáró gátas elzárás a legelterjedtebb. Ennek lényege,
hogy a vízfolyás völgyét az erre alkalmas szűkületben teljesen elrekesztik. A gát a
természetes lefolyású árvízszint fölé emelkedik, és a duzzasztás okozta elöntés általában a
völgy teljes szélességére kiterjed.
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A hossztöltéses tározó csak a völgy egyik oldalát foglalja el. A vízfolyás tengelyével közel
párhuzamos és erre merőleges kereszttöltések határolják. A feltöltéshez a vízfolyásban
megépített duzzasztómű szükséges.
A keresztgátas és oldaltöltéses tározó építésére akkor kerül sor, ha a völgy valamilyen
vonalas létesítmény vagy egyéb építmény (út, vasút) miatt teljes szélességében nem
árasztható el. A tározókat általában a fő völgyben célszerű kialakítani. Vannak esetek, amikor
a geológiai viszonyok, a beépítettség, vagy egyéb okok miatt a tóvölgy alkalmatlan tározó
létesítésére. Ilyenkor a közelben lévő kedvező adottságú völgyben kerül sor az ún.
mellékvölgyi tározó kialakítására.
A tározók kijelölése során a domborzati, hidrológiai és geológiai adottságokat, a
vízfelhasználás helyét, a birtokviszonyokat és a beépítettséget kell figyelembe venni.
A völgyzárógát ideális helye olyan völgyszűkület, amely fölött a völgyfenék esése kicsi és
a völgy erősen kiszélesedik, a közepes esésű domboldalakat víztűrő növényzet borítja és föld
vízzáró gát esetén még kedvező, ha a gátépítésre alkalmas vízzáró anyag a közelben található.
A völgyzárógátas tározó hosszmetszetét mutatja be a 71. ábra. A völgyzáró gátak anyaguk
szerint
-

földgátak,

-

kőgátak,

-

beton, illetve vasbeton gátak és

-

vegyes anyagú gátak lehetnek.

Hazánkban általában földgátakat építenek, így a továbbiakban csak ezekkel foglalkozunk.
A földgát attól függően, hogy az teljes egészében vagy csak részben vízzáró anyagból épül
homogén, vagy összetett szelvényű gát lehet.

71. ábra. A tározó és völgyzáró gát részeinek elnevezése (Thyll et al., 1992)
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A homogén földgát teljes keresztszelvénye vízzáró anyagból épül, alvízi rézsű átázás elleni
védelme céljából azonban jó vízvezető anyagból szivárgópadkát, szivárgószőnyeget vagy
függőleges szivárgót kell építeni.
Összetett szelvényű gátat akkor építenek, ha nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű
vízzáró földanyag. Ilyenkor a gáttestbe szigetelő földmagot építenek be, amelynek
állékonyságát a támasztótest biztosítja. A szigetelőanyag és a támasztótest közé szűrőanyag
kerül. A méreteket részben szabályzatok írják elő, részben a gátat méretezni kell. A gát
magasságának (H) meghatározásához ismerni kell a mértékadó vízoszlopmagasságot (hm),
amely a következő összefüggéssel számítható.
h m  hü  ht

(93)

H  hm   h

(94)

ahol:
hü = az üzemvízszint, m,
ht = az árvízi túlduzzasztás, m.
A gát teljes magassága (H)

ahol Δh a hullámverési biztonság (hv) és az árvízvédelmi biztonság (B) összege. A
koronaszélesség (b) Knappen összefüggésével
b  065 

H

(95)

számítható, de értéke nem lehet kisebb 3 m-nél.
A tározók hasznosítása szükségessé teszi a felhasználható víztérfogat ismeretét. Vannak
olyan tényezők, amelyek a hasznosítható víztérfogatot csökkentik vagy a tározótér
csökkentésével (feliszapolódás), vagy a tározott víztérfogat csökkentésével (párolgás).
A feliszapolódás mértéke a vízgyűjtő terület tulajdonságaitól függ. Hazai tapasztalatok
szerint ennek évenkénti mértéke a tározótér térfogatának 0,3-6,5%-a.
A tározóban évenként lerakódó hordalék mennyiségének (Vh) becslésére a következő
tapasztalati összefüggés alkalmazható:
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V h  V f  B  A (m

3

/év)

(96)

ahol:
Vh = a tározóban átlagosan lerakódó hordalék, m3/év,
Vf = a talaj minőségétől függő tényező, km3 /km2 (0-1200),
B = a vízgyűjtő terület benőttségének mutatószáma, (0-1,00),
A = a vízgyűjtő terület, km3.
A párolgási veszteség Meyer összefüggésével számítható

P  7 ,5  a ( E / t ' e )  (1  b  w )

(97)

ahol:
P = a vizsgált hónapban elpárolgó vízmennyiség, mm/hó,
E/t' = a vízfelszín átlagos hőmérsékletéhez tartozó telítettségi páranyomás, kPa,
e = a vízfelszín fölötti átlagos szélsebesség, m/s,
a és b - állandók (hazai viszonyok között a = 1,1; b = 0,2).
A tározók üzemeltetéséhez szükséges fontosabb jellemzők (tározótérfogat, tározó felszín,
gáthossz) a tározási görbéről olvashatók le (72. ábra).

72. ábra. Tározási görbék, tárolótérfogat V = f ( h ) , tározófelszín F=f(h), gáthossz G=f(h) [Thyll (szerk),
1992]
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A tározók üzemeltetéséhez különböző műtárgyak építése szükséges. Ezek a következő
célokat szolgálják:
-

az építés alatt az árvíz elvezetése,

-

az üzemi vízkivétel,

-

a tározó ürítése,

-

a tározó elkészülte után az árvizek biztonságos levezetése,

-

a hordalék távol tartása,

-

a vízmérés,

-

a vízpótlás stb.

Ezeket a célokat nem szükséges minden tározó építésekor megvalósítani, az indokoltakat
tervezéskor kell meghatározni. A tározók üzemeltetéséhez a következő műtárgyak
nélkülözhetetlenek:
-

az árapasztó,

-

a fenéklépcső és

-

a vízkivételi műtárgy.

Az árapasztó műtárgy teszi lehetővé az árvizek biztonságos átvezetését a tározón. Ezektől
megköveteljük, hogy külső beavatkozás nélkül, automatikusan vezessék le a mértékadó
árvizet. A hazai gyakorlatban a következő típusokat alkalmazzák:
-

megkerülőcsatornás árapasztó,

-

homlokbukós árapasztó,

-

oldalbukós árapasztó,

-

körbukós árapasztó és

-

szivornyás árapasztó.

Az üzemi műtárgy a tározó ürítését és az üzemi vízkivételt teszi lehetővé (73. ábra), és a
felvízoldali berendezésből, a gát alatti csővezetékből és az alvízoldali berendezésből áll.

73. ábra. Üzemi (fenékleürítő és vízkivételi) műtárgy.
1. energiatörő; 2. bejáróhíd; 3. gát alatti csővezeték; 4. árvízszint; 5. kezelőtorony; 6. felszíni alma; 7.
üzemvízszint.
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Valamennyi műtárgy létesítésekor az alvízi oldalon gondoskodni kell a megfelelő utófenék
(csillapítómedence) kialakításáról a nagy sebességgel érkező víz energiájának megtörése
céljából. A gát és műtárgyainak építése a kitűzéssel kezdődik. A gát építésekor nagyon fontos
a megfelelő alapozás, amely a gáttest és a megfelelő teherbíró altalaj közötti kapcsolatot
biztosítja. A gátépítés munkafázisai: a földfejtés, a szállítás, a terítés, a tömörítés és a
felületképzés. A műtárgyak közül az üzemi műtárgy gát alatti része a gát építése előtt, az árapasztó műtárgy a gát elkészülte után épül meg. A völgyzárógátas tározók üzemeltetésének
alapja az üzemviteli szabályzat, amely tartalmazza a tározó kezelésével, vízkár elleni
védelmével, a művek ellenőrzésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat. A szabályzatot
a területileg illetékes vízügyi igazgatóság, mint I. fokú vízügyi hatóság hagyja jóvá. Az
üzemeltetőnek a szabályzatot évenként felül kell vizsgálnia és a tapasztalatok alapján a
szükséges módosításokat végre kell hajtania.

Forrásfoglalás. Erdészeti víztározók. Erdei patakok kezelése és tájba
illeszkedő rendezése
Források fajtái és a forrásfoglalás módjai
A forrás a talaj-, a karszt-, valamint a mélységbeli vizek természetes felszínre bukkanása.
A működés időtartama szerint megkülönböztetünk állandó és ideiglenes forrásokat. A
források helyét elsősorban a terület geológiai viszonyai határozzák meg. A működés
rendszere alapján a forrásokat két nagy csoportba soroljuk:
-

leszálló és

-

felszálló források.

A leszálló forrásokra jellemző, hogy közvetlenül a csapadék befolyása alatt állnak. Ennek
következtében vízhozamuk - legtöbbször igen széles határok között - változó. A vízgyűjtőről
beszivárgó víz gravitációs úton jut el a forrás felszínre lépésének helyére. A vízzáró, illetve a
vízvezető kőzet elhelyezkedése szerint a következő leszálló forrásokat különböztetjük meg:
átbukó forrás, rétegforrás, törmelékforrás, duzzasztott forrás, hasadék- és barlangforrás,
vetődés vagy törés menti forrás és időszakos vagy szakaszos működésű forrás. A 74. ábra
néhány leszálló forrást mutat.
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A felszálló források vizét a felszín alatt nagyobb mélységben elhelyezkedő víztartó
kőzetek hidrosztatikai vagy gáz (vízgőz, szén-dioxid, szénhidrogén) nyomása juttatja a
felszínre. Eléggé kiegyensúlyozott vízhozamúak. A felszálló források két fajtáját a 75. ábra
szemlélteti.
A forrás minősítését a vízhozam ingadozás meghatározásával kezdjük. Nagy ingadozás kis
vízgyűjtő területre és tárolótér hiányára enged következtetni. A működés megbízhatóságát a
legnagyobb és legkisebb vízhozam arányával mérjük. A kémiai összetétel állandósága a
mélységből származó forrásokra jellemző. A vízhozam alapján megkülönböztetjük a
jelentéktelen (0-10 l/perc), kis (10-100 l/perc), közepes (100-500 l/perc), nagy (500-1000
l/perc) és óriás (1000 l/perc fölötti) vízhozamú forrást. A források vízgazdálkodási jelentősége
igen tekintélyes, mert a szolgáltatott víz legtöbbször közvetlenül felhasználható a
legkényesebb vízigények (ivóvíz) kielégítésére is. Ezenkívül a tájba visszajuttatott víz
kedvezően befolyásolja az élővilág létfeltételeit.

74. ábra. A leszálló forrás néhány esete

A forrás vizének kulturált felhasználása és vízhozamának növelése kiépítéssel, az ún.
forrásfoglalással érhető el. A kiépítés szintje a vízhozam nagyságától és a vízfelhasználás
mértékétől függ. A forrás kiépítése előtt meg kell győződnünk arról, hogy annak vízhozama
eléggé kiegyensúlyozott-e. Forrásfoglaláskor a következő szabályokat, kell betartanunk:
-

a forrástőhöz építés közben nem szabad nyúlni,
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-

a vízkifolyásról és vízelvezetésről a vízhozam ingadozásnak megfelelően kell
gondoskodnunk,

-

a vízkivezetést és-elvezetést burkolattal kell ellátni.

75. ábra. A felszálló forrás két változata

A forrás száját lezáró terméskő, beton vagy fa, (illetve egyéb) anyagú támfalba a forrásvíz
kivezetésére korróziónak és törésnek jól ellenálló anyagú, szűrőkosaras kifolyócsövet kell
elhelyeznünk.
Gyűjtőaknás kiépítéskor a forrás szájával érintkező falrészt lássuk el nyílásokkal vagy
szűrőkosaras befolyócsővel. A vízszint tartását elősegítő kifolyócsövet a befolyócsőtől kb. 15
cm-rel mélyebbre helyezzük el.
Ha a forrás hosszan elnyúlik, akkor hosszabb aknát építsünk és több csövön keresztül
vezessük bele a forrás vizét.
A támfal, illetve az akna mögötti részt, a forrás száját durva szemű kavicsból vagy
szennyeződéstől mentes zúzott kőből álló szűrőréteggel lássuk el, amelyet kőrakattal
támasztunk meg.
A felszíni víz forráshoz való szivárgását agyagdöngöléssel és - szükség szerint - övárokkal
történő felfogással és elvezetéssel zárjuk ki.
A kifolyócsövön távozó víz sugara alá betonedényt ajánlatos készíteni, amely kevésbé
kényes vízhasználat elősegítésére, italok hűtésére stb. használható fel. Az elfolyó forrásvizet
burkolt folyókával vezessük el.
A forrás megközelítését lépcső készítésével segítsük elő. A környékét lássuk el azokkal a
berendezésekkel, amelye kellemessé teszik a forrás melletti tartózkodást és pihenést.
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A forrásfoglalás kialakítására nagyon sok lehetőség van. Az anyag megválasztásakor,
valamint a szerkezet kialakításakor a környezethez jól illeszkedő megoldásokat helyezzük
előtérbe.
A galériás forrásfoglalás akkor alkalmazható, ha a forrásvizet szállító vízzáró réteg és a
terepfelszín metszése hosszú. Ekkor a vizet kis eséssel fektetett, lyuggatott (porózus) csövek
veszik fel és juttatják a gyűjtő-tisztító aknába, ahonnan a vízvezeték hálózat szívócsöve vezeti
el. A kiépítés nagy vízhozamot nyújt, vízvezeték táplálására alkalmas, és előnyösen
alkalmazható rétegforráshoz (76. ábra).
Erdészeti víztározók
Az erdészeti víztározók völgyzáró gátas, keresztgátas és oldaltöltés es, valamint
hossztöltéses kialakítással készülnek. Leggyakoribb a völgyzárógátas megoldás.
A domb- és hegyvidéki erdők kis esésű, gyakran legelőként vagy rétként kezelt völgyei jó
lehetőséget nyújtanak völgyzárógátas víztározók létesítésére. Ezeknek a kis térfogatú
mesterséges tavaknak a létrehozása javítja a terület vízellátását és növeli az erdő többcélú
használatának a lehetőségét.

76. ábra. Galériás forrásfoglalás

221

Az erdészeti víztározók rendeltetése:
-

a víz visszatartása, vízigények kielégítése,

-

növény- és állatvilág vízellátásának javítása, különösen vízszegény időkben,

-

a táj esztétikai hatásának emelése,

-

üdülési feltételek fokozása,

-

haltenyésztés,

-

sporthorgászat és

-

csónakázás.

A völgyzárógát leggyakrabban földből, töltésszerűen készül. A földgátak alkalmazása a
következő előnyökkel jár:
-

A földgát szerkezetéből fakadóan szakadás nélkül tudja követni a lassú süllyedéseket
és a kőzetrétegek kis mozgásait. Ezért jól építhető olyan kis teherbírású talajokra is,
ahová a kő- vagy betonfalazat nem alkalmazható.

-

A gátépítéshez szükséges földanyag teljes mennyisége, vagy túlnyomó része a
gátépítés közelében kitermelhető, így jelentős anyagszállítási költség takarítható meg.

-

Az anyag kitermelése, szállítása és beépítése jól gépesíthető, ami viszonylag rövid
építési idő, alacsony fajlagos költséget és magas termelékenységet eredményez.

-

A gátkorona közlekedési út alapépítményének is felhasználható, ami a két létesítmény
(út és víztároló) együttes bekerülési költségét csökkenti.

A töltésszerűen kialakított gátnak vannak hátrányai is, amelyeket célszerű szerkezeti
megoldásokkal csökkenteni lehet. Ezek a következők:
-

Nagyon érzékeny a szerkezet a koronán való átbukásra, ami megfelelő méretű
árapasztóval és kielégítően végzett fenntartással ellensúlyozható.

-

A hullámverés károsítja a vízoldali rézsűt, ami ellen sokszor költséges szerkezeti
kialakítással tudunk csak eredményesen védekezni.

-

A szerkezet állékonysága - esetenként - kisebb, mint a kőnemű anyagokból készülő
szerkezeteké.

-

A földanyagú völgyzárógát biotechnikai megoldásokkal az igénybevételeknek jól
ellenállóvá tehető és a környezetbe is beilleszthető.
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Az erdei patakok kezelése és tájba illeszkedő rendezése
Az erdei patakok medre a kis- és a középvíz levezetésére szolgál. A legnagyobb víz
rendszerint kilép a mederből és elönti a terepet. Ebből a legtöbb esetben nem keletkezik kár,
mert a patak mentén vízkedvelő galériaerdők helyezkednek el, amelyek számára az áradáskor
kapott többletvíz egy kiadós öntözéssel egyenértékű.
A patakok - természetüknél fogva - kanyargósan haladnak, és a medrük a külső part,
valamint a vízfolyás irányába eltolódik. Ennek következtében átvágások, holtágak
keletkeznek.
A patakok medre mindig hosszabb, mint maga a völgy. Aszerint, hogy a meder hossza a
völgy hosszúságával milyen viszonyban van, fejletlen, fejlett és túlfejlett mederről beszélünk.
A fejletlen meder mélyülésre hajlamos, fejlett meder közel áll az egyensúlyhoz, túlfejlett
meder esetén rövidülések, természetes mederátszakadások következnek be.
A vízkártétel levezetésére irányuló munkálat a patakrendezés. A patakrendezés a munkák
mérete szerint lehet medertisztítás, jó karba helyezés és mederszabályozás. A medertisztítás
műszaki tetvek nélkül végzett munka és a meder eredeti szelvényének helyreállítására
szorítkozik. A mederbe került gallyakat, a bedőlt fákat, a fadarabokat, a köveket, a lerakott
hordalékot, az uszadékot és a partcsúszások lefolyást gátló anyagát távolítjuk el. A
veszélyeztetett külső partoldal egyszerű élő rőzseművekkel megvédhető, ami csökkenti a
patak hordaléktermelését. Ezt a műveletet az erdő kezelőszemélyzete rendszeresen végzi.
Ezzel

a

munkával

elejét

lehet

venni

a

természetes

patakfejlődést

meghaladó

mederáthelyeződésnek és a medereróziónak. Ezért az erdei patakok kezelésén belül fokozott
jelentőségű.
A jó karba helyezés a mederben szállítható vízmennyiség növelésére irányuló munkákból,
elsősorban az átfolyási szelvény bővítéséből áll. Ott alkalmazzuk, ahol a meder egyensúlyi
állapotban van, lényeges helyszínrajzi változtatás nincs. Erre a munkára akkor kerülhet sor, ha
az

erdei

vízgyűjtőn

a

helytelen

beavatkozás

következtében

erősen

megnőtt

a

hordaléktermelés, és a patakba jutott hordalék az eredeti keresztszelvényt leszűkítette.
A meder szabályozásakor új medret tervezünk. Erre egyes partszakaszok más építmény
létesítéséhez szükséges áthelyezésekor és túlfejlett medrek esetén lehet szükség. Erdei
patakokban a medermélyülés és a kanyarok külső partjánál jelentkező völgyláb alávájása
(bevágódása) - és az ennek hatására keletkező talajcsúszás - a leggyakrabban jelentkező kár.
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A és a mederfenék süllyesztése a vízszint süllyedését okozná. Ez a vízfolyást kísérő erdő
életfeltételeit rontaná, amely közvetlenül a fanövendék-termelés csökkenésében nyilvánulna
meg. Ennél azonban nagyobb kár keletkezne az életközösség medermélyülés a nagyobb
fenékesésű és nem kellően állékony patakszakaszokon fordul elő. A meder mélyülése
fenékgátakkal, fenéklépcsőkkel akadályozható meg. Előnyben kell részesíteni a helyi
anyagokból (terméskő, fa) készülő és környezetbe illeszkedő létesítményeket. Inkább több, de
kisebb méretű szerkezetet használjunk. Függőleges átvezetésű fenéklépcső helyett inkább
érdesített surrantót vagy kaszkádos kialakítást tervezzünk és építsünk.
A partrombolás élő esetleg holt anyagú rőzseművekkel, fából, illetve helyi terméskőből
épülő szerkezetekkel gátolható meg. Ilyen esetekben szükség lehet a meder vonalvezetésének
kis mértékű módosítására is, a kanyar völgyének irányába való eltolására.
A beavatkozást a körülmények részletes feltárása és mérlegelése előzze meg. Csak a
feltétlenül szükséges legkisebb mértékű beavatkozásra törekedjünk. A meder keresztmetszetének bővítése ellenálló képességének csökkenésével.

Területi feladatok
Belterületi vízrendezés dombvidéken
A dombvidéki területeken létrejött települések vízrendezési feladatai és problémái elsősorban a domborzati adottságok eltérése miatt - sok vonatkozásban eltérnek a sík vidéki
településekétől. A következőkben a dombvidéki települések vízrendezési feladatait elsősorban
Kaliczka 1991 nyomán foglaljuk össze.
A dombvidéki településeken - mint az ország egyéb területein általában - a vízi közművek
vonatkozásában jelentős eltérés tapasztalható az ivóvízellátás, illetve a szennyvízelhelyezés,
valamint a csapadékvízelvezetés megoldásai

között. Különösen vonatkozik ez a

csapadékvizek elvezetésének hiányára, amely csak akkor került a településeken előtérbe,
amikor az már a lakosság számára nagy gondot jelentett a talajvízszint megemelkedése, a
pincék, alagsori helyiségek elöntése, elvizesedése révén. A vízelvezetés megoldatlansága így
korlátozza az épületek használhatóságát. Az utcákon a kátyúk, gödrök részben a rossz
minőségű burkolatoknak tulajdoníthatók, de jelentős szerepet játszik ebben a vízelvezető
224

rendszerek hiánya vagy elhanyagolt állapota is. Mindezek mellett gondot jelent az is, hogy a
településfejlesztések alkalmával ezt általában figyelmen kívül hagyták.
A dombvidéki településeken régebben elsősorban a nagy intenzitású csapadékokból
lezúduló vizek károkozásai ellen kellett védekezni. Mostanában azonban a szennyvízcsatornahálózat hiánya miatt ezeken a településeken is tapasztalható a talaj vízszint-emelkedés.
A dombvidéki települések csapadékvíz-elvezetési feladatai a következők:
-

a felszíni vizek elvezetése;

-

a felszín alatti vizek elvezetése, illetve állandó szinten tartása;

-

a külvizek felfogása, elvezetése;

-

a hordalék felfogása.

A felszíni vizek elvezetésével kapcsolatos feladatok a következők:
-

az állandó vízfolyások rendezése;

-

az időszakos vízfolyások megfelelő méretű kialakítása;

-

az utcai vízelvezetők kialakítása.

A felszín alatti vizek szabályozásával kapcsolatos feladatok:
-

talajvízszint-szabályozás, szinten tartás;

-

a rétegvizek felfogása és elvezetése.

A belterületek vízelvezetésével kapcsolatos követelmények a következők:
1. A vízfolyás
-

tegye lehetővé a mértékadó árvízi vízhozamok kártétel nélküli elvezetését,

-

a kisvíz szintje a terepszint alatt legalább 1,5 m mélységben tartsa a talajvízszintet,

-

befogadója legyen a rétegvizeket összegyűjtő létesítményeknek.

2. A belterületi vízlevezető művek
-

gyűjtsék össze és vezessék el a csapadékvizet,

-

az utcai csapadékelvezetők megfelelő esésűek legyenek befogadóval,

-

gyűjtsék össze a külvizeket és károkozás nélkül vezessék befogadóba,

-

oldják meg a talajvízszint-szabályozást,

-

a település vagy a településrész csapadékvízelvezető hálózata egységes rendszert
képezzen.

Az előzőekben megfogalmazott követelmények szükségessé teszik a településeken mind a
szennyvízcsatorna-hálózat,

mind

a

csapadékelvezető-hálózat

kiépítését.

A

jelenleg
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alkalmazott

szikkasztók

nagymértékben

hozzájárulnak

a

települések

talajvízszint

emelkedéséhez.
A településfejlesztésekben mind az utcahálózat, mind a levezetőhálózat tervezésekor a
domborzati viszonyokat messzemenően figyelembe kell venni. Az építkezések alkalmával
figyelembe kell venni a mélyvonulatokat, mert ezekbe épületet emelni csak akkor szabad, ha a
víz elvezetéséről is gondoskodnak. Az utcák vonalvezetésnek kialakításakor arra is
figyelemmel kell lenni, hogy azok ne keresztezzék a vízelvezetés útját. Ha helytelen a
vonalvezetés, a kerítések lábazata is akadályozhatja a víz mozgását.
Külterületi vízrendezés
A völgyfenéki területek vízrendezési feladatai, a művek (felszíni, felszín alatti vízrendezési
művek) lényegében megegyeznek a síkvidéki területeken alkalmazottakkal, ezért ezeket
részletesen a Felszíni vízrendezés, Felszín alatti vízrendezés című fejezetekben tárgyaljuk.

A dombvidéki talajvédelem és vízrendezés hazai helyzete
Hazánk domb- és hegyvidéki területeinek közel 50%-a, 2 297 000 ha területet veszélyeztet
erózió (77. ábra). E területekből
-

erősen erodált 554 000 ha (24,1%),

-

közepesen erodált 885 000 ha (38,5%),

-

gyengén erodált 858 000 (37,4%).

A talajpusztulás területi kiterjedése tekintetében a legveszélyeztetettebb megyék sorrendje
a következő: Somogy (320 ezer ha), Veszprém (247 ezer ha), Borsod- Abaúj-Zemplén (224
ezer ha), Tolna (205 ezer ha).
Országosan évente mintegy 170 millió t talaj pusztul le, csökkentve ezeknek a területeknek
a termékenységét és kárt okozva a vasúti, illetve az úthálózatban, valamint a vízfolyásokban.
Magyarország területén 11 vízmosásgóc található, amelyek közül 8 a Duna, 3 a Tisza
vízrendszerében okoz gondot.
Az eróziós károk csökkentésére az elkövetkező években elsősorban az olcsóbb, beruházást
nem igénylő beavatkozások előtérbe helyezése indokolt. Ezek közé tartozik a vízszintes
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művelés feltételeinek megteremtése, a talaj vízgazdálkodását javító talaj művelési módok
alkalmazása. A vízmosások megkötésekor elsősorban az olcsóbb erdészeti, illetve
biotechnikai módszereket kell előnyben részesíteni.

77. ábra. Talajpusztulás Magyarországon (Stefanovits, 1992).
1. erősen; 2. közepesen; 3. gyengén veszélyeztetett területek; 4. nem veszélyeztetett területek; 5. szedimentált
területek; 6. defláció által veszélyeztetett területek; 7. erdővel borított területek

A magyarországi domb- és hegyvidéki kisvízfolyások hossza 25 000 km, amelyekhez 0,60,8 km/km2 csatornasűrűségű csatornahálózat csatlakozik. A kis vízfolyásokból 5500 km van
a vízügyi igazgatóságok kezelésében.
A települések belterületének jelentős részét érinti, illetve metszi valamely vízfolyás, így a
nagyobb városok közül Szombathely, Győr, Veszprém, Zalaegerszeg, Miskolc belterületén
halad át vízfolyás. A belterületi árterületek kiterjedése mintegy 149 km2.
Hazánk közlekedési hálózatának (út, vasút) egy részét ugyancsak a vízfolyások völgyébe
építették.A kis vízfolyások közül mintegy 17 000 Ion kisebb-nagyobb mértékben rendezett,
ezek egyes szakaszain azonban a kiépítettség összhangja nem kielégítő. Mintegy 8000 Ion kis
vízfolyáson szükséges a mederrendezési munkák folyamatos végrehajtása. Ez különösen ott
indokolt, ahol a települések és egyéb építmények biztonsága veszélyeztetett. A vízfolyások
árterületén mintegy 200 000 ha elvizenyősödött völgy- fenéki terület található. A völgyfenéki
területek talaj csövezését a domborzati és geológiai sajátosságok miatt övdrénezéssel kell
kiegészíteni.
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Síkvidéki vízrendezés
A síkvidéki területek vízrendezésének igénye a XIX. században végrehajtott nagyszabású
árvízmentesítési munkákat követően merült fel. Kezdetben a vízrendezés céljaként mintegy
2,3 millió ha terület mezőgazdasági hasznosítási lehetőségének megteremtését jelölték meg. A
célok azonban az elmúlt közel 150 év alatt jelentős fejlődésen mentek át. A XX. század elején
az extenzív mezőgazdasági termelés időszakában ez a tevékenység még csak a vízkárok
elhárítására, az ún. „passzív" védekezésre szorítkozott. Ma már a vízrendezés általános célja
olyan vízháztartási helyzet kialakítása, amely lehetővé teszi egy adott termőhelyen azt, hogy a
káros víztöbblet ne váljék termelést, illetve termést korlátozó tényezővé. E tevékenységgel
nemcsak a káros víztöbblet hatásait küszöböljük ki, hanem lehetővé tesszük a természetes csapadék jobb hatásfokú helyben való hasznosítását is.
Az előzőekből következik, hogy a mezőgazdasági vízrendezés a komplex vízgazdálkodás
egyik igen fontos összetevője, amelynek célja egyrészt a természetes hidrológiai körülmények
között a mezőgazdasági termelés szempontjából optimális vízgazdálkodási helyzet kialakítása
és az ehhez szükséges feltételek megteremtése, másrészt a káros vizek elleni védekezés.
A vízrendezés céljai részben nagytérségi, részben kistérségi (üzemi) keretek között
valósíthatók meg. Az üzemi vízrendezésnek, a termőhelyi vízháztartás-szabályozásnak a
termesztéstechnológiába kell beépülnie. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése
vízgazdálkodás-műszaki feladat. Az üzemi vízrendezésnek a termőhelyi talajvízháztartás
módosítása mellett, annak folyamatos szabályozására kell törekednie. Ennek keretében a
csapadék maximális visszatartásával egyidőben el kell hárítani a termésingadozást kiváltó, a
termesztéstechnológia

jó

minőségben,

kedvező

körülmények

közötti

végrehajtását

akadályozó, vízbő időszakok hatását és a többletvizet le kell vezetni.
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Alapfogalmak
A növények víztűrő képessége. A gépek üzemelése szempontjából optimális
talajnedvesség-állapot. Optimális talaj vízmélység
A káros vízbőség. Az intenzív csapadék, a nagy mennyiségű csapadék, az esetleges
hozzáfolyás vagy túlöntözés és a kedvezőtlen talajtulajdonságok a következő módokon
okozhatnak káros vízbőséget:
-

a felszíni vizek képződése,

-

a talajvízszint megemelkedése.

A felszíni víz képződése a talaj felszínén egy vízborítást és a talaj pórusainak vízzel való
telítődését okozza. Ez kedvezőtlen állapotot hoz létre a növény, és a gépek üzemeltetése
szempontjából.
A talajban a víz: levegő arány a pórusok telítődésével olyan mértékben eltolódik a víz
javára, hogy a levegő minimumra, esetleg nullára csökken (fulladás). A növény számára
optimális víz: levegő arány (statikai vízigény) kielégítésének hiánya, a gyökérlégzés
megszűnése miatt megviseli a növényt. Ennek következménye terméscsökkenés, esetleg a
növény elpusztulása lehet.
A növényeknek azt a tulajdonságát, hogy mennyi ideig képesek elviselni egyedpusztulás
nélkül a fulladáspont körüli állapotot, a növény víztűrő képességének nevezzük. A víztűrő
képesség külső és belső tényezőktől függ.
Belső tényezők:
-

a növény faja illetve fajtája,

-

a növény életszakasza (fenofázisa) és

-

a növény magassága.

Külső tényezők:
-

a vízborítás magassága,

-

a lég- illetve vízhőmérséklet.

Általában megállapítható, hogy a gyepnövények (fűfélék) víztűrő képessége jobb, mint a
szántóföldi növényeké. A növény fejlődésével általában fokozódik a víztűrő képesség. A
229

hőmérséklet emelkedése fokozza a növény élettevékenységeit, és így a vízérzékenység is
fokozódik.
Az elmondottakból kitűnik, hogy a növények víztűrő képessége eltérő a tél végi tavaszi (12 hét) és a nyári (1-2 nap) időszakban, amit a művek tervezése során figyelembe kell venni. A
talajvízzel való telítettség azonban nemcsak a terméscsökkenés vagy az egyedpusztulás révén
okoz kárt a termelésben. Kárt okoz mind a talaj, mind a termelés szempontjából, ha a tavaszi
talaj-előkészítési vagy később a növény ápolási, illetve betakarítási munkákat a gépek
üzemelése szempontjából optimális talajnedvesség állapottól eltérő nedvességtartalom mellett
végezzük. Ilyen körülmények között a talajon mozgó, az azt munkáló gép tömöríti a talajt,
rontja annak szerkezetét, a munka minősége is rossz, és az erőgép üzemanyag-fogyasztása is
nagyobb. Ezért fontos annak a talajnedvesség-tartalomnak az ismerete, amelyen a talaj
teherbíró képessége a legnagyobb, és a művelőeszközzel szembeni talajellenállás a legkisebb,
legkevésbé rongálódik a talaj és biztonságosan, minimális üzemanyag-felhasználással mozog
az erő- és a munkagép. Ez a talaj nedvesség-tartalom a képlékenységi nedvességtartalom alatt
van. Ezt az optimális nedvességállapotot igyekszünk az ún. agronómiai tűrési időn belül
különböző műszaki művekkel kialakítani. A gyökérzóna vízutánpótlásának forrása - a
csapadék mellett - a talajvíz, amelyből a nedvesség a kapilláris vízemelés útján jut el a
növények gyökérzetéhez.
A talajvíz érvényesülése a növénytermesztésben a talaj rétegződésétől, a talaj kapilláris
vízemelésétől, a talajvíz mélységétől, és a növény gyökerezési mélységétől függ.
Optimális az a talajvízmélység, amely mellett - figyelembe véve a talaj kapilláris
vízemelését - a gyökérzónában a növény statikus vízigényének megfelelő víz: levegő arány
alakul ki. Értéke a talaj fizikai minőségének és a gyökerezési mélységnek a függvénye (78.
ábra).
A gyökerezési mélység alapján a kultúrnövények következő csoportjait különböztetjük
meg:
-

sekély gyökérzetűek (gyepek, egyes zöldségfélék),

-

közepesen mély gyökérzetűek (burgonya, kukorica, gabonafélék),

-

mély gyökérzetűek (répafélék, kender, napraforgó, lucerna),

-

igen mély gyökérzetűek (szőlő, gyümölcs).
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78. ábra. A talajvízállás hatása a növénycsoportok termésére (Petrasovits - Balogh, 1975)

A belvízrendezés műszaki feladatai
Az ármentesítési tevékenységek keretében létrehozott árvízvédelmi töltések az árteret
hullámtérre és mentesített oldalra osztják (79. ábra).
A mentesített oldalon a csapadékból vagy a talajvíz megemelkedéséből származó helyi
vizeket, amelyek a talajt telítik, illetve annak felszínét elborítják, belvíznek nevezzük. A
belvíz általában a kora tavaszi időszakban a kedvezőtlen vízgazdálkodású talajokon alakul ki,
de előfordulhat nyáron vagy ősszel is. Az árvédelmi töltés mentesített oldalán lévő vízgyűjtő
terület mélyebben fekvő része a belvízártér, a magasabban fekvő a külvízártér. A
külvízártérről érkező vizeket külvíznek nevezzük.

79. ábra. Folyóvölgy keresztmetszete (Pichler után)
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Az árvédelmi töltések nemcsak a víznek a folyómederből való kilépését akadályozzák
meg, hanem azt is, hogy a mentesített területek belvizei a folyóba kerüljenek. Ezért a
domborzatilag zárt síkvidéki vízgyűjtőket az ún. belvízrendszereket - amelyekben a
vízgazdálkodás egységes elvek szerint folyik - vízrendezési művekkel (csatornák, tározók,
műtárgyak) látjuk el, amelyeken keresztül az adott időszakban káros fölösleges összegyűjtött
belvíz folyóba egy vagy több helyen bevezethető.
Azt a vízfolyást, amelybe az összegyűjtött vizet bevezetjük, befogadónak nevezzük. A
belvízrendszert a mikrodomborzat, a különböző vonalas létesítmények (utak, vasutak)
belvízöblözetekre osztják. A belvízrendszerekben, illetve öblözetekben kialakított műszaki
létesítmények a káros fölöslegben lévő víz összegyülekezését, szabályozott levezetését,
tározását és befogadóba juttatását teszik lehetővé.
A belvízrendszerek a befogadóhoz viszonyított helyzetük szerint a következők lehetnek:
-

gravitációs rendszerek akkor, ha a befogadó legnagyobb vízállásai alacsonyabbak,
mint a belvízrendszer főcsatornájának mértékadó vízszintje, vagy ha magasabb is, de
az árhullámok rövidebb időtartamúak, mint a tűrési idő és a belvízrendszer területe
viszonylag kicsi;

-

szivattyús a rendszer akkor, ha a befogadó legnagyobb vízszintje (LNV) magasabb,
mint a belvízfőcsatorna mértékadó vízszintje, az árhullámok levonulása hosszabb
ideig tart, mint a tűrési idő, illetve a belvízrendszer nagy kiterjedésű;

-

vegyes a rendszer, ha a mértékadó vízszintnél magasabbak az árhullámok vízszintjei
és hosszabb levonulási idejűek, mint a tűrési idő, de a középvízszint (KÖV)
alacsonyabb, mint a mértékadó vízszint.

A belvízrendszerek, öblözetek vízszállító képességét a fajlagos kiépítettséggel (q, 1/s∙km)
jellemezzük, amelyen a területegységről, időegység alatt szállított vízmennyiséget értjük. A
csatornasűrűség

a

csatornahálózat

hosszának

területegységre

vonatkoztatott

értéke,

mértékegysége a km/km2.
A főművek a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett, az állam
tulajdonában lévő csatornák, tározók és műtárgyak. Az üzemközi művek több üzem
vízrendezési tevékenységét kiszolgáló, jelenleg a vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévő
létesítmények. Az üzemi művek az üzemi vízrendezési feladatokat ellátó művek, függetlenül
az üzem méretétől (kis-, közép- vagy nagyüzem). A természeti viszonyok közül eltérés
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mutatkozik a domborzati és az éghajlati adottságok vonatkozásában. A domborzati viszonyok
szerint dombvidéki és síkvidéki vízrendezést különböztetünk meg.
A dombvidéki területekre a nagy esés, és ebből adódóan a nagy vízsebesség jellemző, ezért
a dombvidéki vízrendezés elsődleges feladata a víz sebességének csökkentése, a lejtőhajlás
mérséklésével vagy egyéb módon.
A síkvidéki területekre a terep kisebb eséséből adódóan a lassú vízmozgás, a késleltetett
lefolyás a jellemző, ezért a síkvidéki vízrendezés keretében a művekkel a vízmozgás
gyorsítását, az összegyülekezési idő rövidítését segítjük.
Az éghajlatot illetően az arid területekre általában az aszályos nyár jellemző, a kora tavaszi
időszakban a jelentős őszi-téli csapadék hatására azonban káros vízbőség alakulhat ki,
különösen kedvezőtlen talaj adottságok és egyéb, a belvíz kialakulását elősegítő tényezők
hatására. A humid jellegű területeken a viszonylag nagyobb mennyiségű csapadék az év
folyamán egyenletesen oszlik meg, így ezeken a területeken káros vízfölösleg az év bármely
időszakában kialakulhat. A belvíz a csapadékból képződik
-

közvetlenül (nagy mennyiségű, nagy intenzitású csapadék) vagy

-

közvetve (talajvíz, fakadóvíz stb.).

A víztöbblet kialakulásában elsősorban a természeti tényezők kedvezőtlen alakulása játszik
szerepet, azonban a földhasználat is jelentősen befolyásolhatja.
A természeti tényezők közül a következőkben a káros víztöbbletek kialakulásában
lényegeseket foglaljuk össze: Meteorológiai tényezők:
-

a csapadék mennyisége és intenzitása,

-

a hóréteg vastagsága, vízegyenértéke, a hóolvadás intenzitása,

-

a lég- és talajhőmérséklet,

-

a párolgás és a párolgást befolyásoló tényezők.

Földrajzi és talajtényezők:
-

a domborzat,

-

a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai.

Hidrológiai tényezők:
-

az adott terhelést megelőző hidrológiai helyzet,

-

a talajvíz mélysége és ingadozása,

-

a hozzá- és elfolyás (felszíni és felszín alatti)

-

a hirdogeológiai viszonyok.
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A földhasználattal összefüggő és egyéb tényezők:
-

a művelési ág;

-

a talaj állapota (művelés módja, minősége, vetés);

-

az öntözés (mód, szakszerűség);

-

a befogadó állapota, vízállása;

-

a műszaki létesítmények állapota.

Az egyes vízgyűjtők hidrológiai állapota vízháztartási egyenletekkel jellemezhető,
amelyekből megállapítható a víztöbblet vagy vízhiány. A vízháztartási egyenlet tényezőit
bemeneti (input) és kimeneti (output) adatokra oszthatjuk. A bemeneti (input) adatok a
következők:
-

a csapadék,

-

az öntözővíz (ha öntözött területről van szó),

-

a felszíni hozzáfolyás,

-

a szabad felszínű és

-

a nyomás alatti talajvízáramlás (hozzáfolyás).

A kimeneti (output) adatok:
-

felszíni elfolyás,

-

az evapotranszspiráció,

-

a talajvíz elfolyás,

-

a mélybe szivárgás.

Kienitz (1974) a belvíz keletkezésének folyamatát, a következő szakaszokra osztotta:
-

az első szakaszban néhány centiméter mélységű és néhány négyzetméter kiterjedésű
tócsák alakulnak ki;

-

a második szakaszban a mélyebb vonulatokban 10-20 cm átlagos mélységű, néhány
száz négyzetméter kiterjedésű belvízfoltok alakulnak ki;

-

a harmadik szakaszban a belvízfoltokban a vízszint eléri azt a küszöböt, amelyen átlép
a víz egy másik foltba, és már hektár nagyságrendű belvízfoltláncok alakulnak ki;

-

a negyedik szakasz a csatornákban való vízmozgás.

Az előbbi négy szakaszból álló folyamatot Kienitz két fő részre osztotta és az
összegyülekezési folyamat vizsgálatához két modellt és ezek megoldásához számítógépes
programot dolgozott ki. Az első két szakasz a belvíz keletkezését fogalmazza meg, amikor a
csapadékból felszíni elöntések, az ún. belvíztömegek keletkeznek. Ezt a folyamatot az
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EXPRE (Exeess Water Prediction; belvíz-előrejelzés) modell írja le, amely a következő
vízháztartási egyenlet folyamatos megoldását jelenti:
S0  C  E  F

(98)

ahol:
C = a csapadék, mm,
E = a párolgás, mm,
F = a beszivárgás, mm,
S0 = a keletkező belvíztömeg, mm/d.
A modell napi csapadékadatokból, napi belvíztömeget számol. A második két szakasz az
összegyülekezés, amikor a műszaki létesítmények segítségével levezetjük a felszíni vizeket. E
folyamat vizsgálatára dolgozták ki a DRAI- NAGE modellt, amellyel a csatornákban
kialakuló vízhozamidősorok és az elöntési idősorok számíthatók.
Egy adott terület vízrendezésének szükségességét a belvíz-veszélyeztetettség indokolja.
Pálfai (1985) az 1961-1980 közötti időszak belvízelöntési térképei alapján mutatót dolgozott
ki a belvíz-veszélyeztetettség jellemzésére. A relatív gyakoriság alapján a következő
kategóriákat állította fel:
Kategória

Relatív gyakoriság

I.

<0,05

II.

005-010

III.

0,11-0,20

IV.

>0,20

Az I. kategória gyakorlatilag belvízmentességet jelent, a II-IV. kategória pedig a
belvízveszély különböző fokozatait.
Hazánk 43 860 km2-es síkvidéki területe a belvíz-veszélyeztetettség szempontjából a
következők szerint, oszlik meg: I. kategória 24 800 km2, II-III. kategória 17 200 km2, IV.
kategória 1 860 km2. Az adott térség (belvízrendszer, mezőgazdasági mikrokörzet, üzem stb.)
belvíz-veszélyeztetettsége a belvíz-veszélyeztetettség területi mutatójával fejezhető ki a következő összefüggéssel:
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BV 

0 , 001 A I  0 , 075 A II  0 ,15 A III  0 , 4 A IV
A I  A II  A III  A IV

 100

(99)

ahol:
AI AII AIII AIV = a különböző gyakoriságú belvízzel borított területek nagysága,
BV = tulajdonképpen a belvízi elöntések relatív gyakoriságának terület szerinti
súlyozott átlaga.
Értéke az Alföld belvízrendszereiben 0,2-7,3 között változik.
A belvíz okozta károk
A belvizek általában elsősorban a mezőgazdaságban okoznak károkat, de jelentős károk
keletkezhetnek a települések mélyebben fekvő részein is, ahol különösen a vályogépületek
megrongálódása, esetleg romba dőlése jelentős veszteséget okozhat az ott élő lakosságnak. A
mezőgazdaságon belül elsősorban a növénytermesztést sújtják a felszíni vízborításból vagy a
talajvíz káros megemelkedéséből származó károk, de - többek között - a takarmányhiány az
állattenyésztést is érzékenyen érintheti. A növénytermesztésre gyakorolt káros hatások a
következők:
-

a talajra gyakorolt hatás (alacsonyabb hőmérséklet, lassú felmelegedés, szétiszapolódás,

szerkezetrombolás,

tápanyag-kimosódás,

tömörödés,

másodlagos

szikesedés);
-

a talaj művelésre gyakorolt hatás (később végezhető, rosszabb minőség, nagyobb
üzemanyag-felhasználás);

-

a talajerő-gazdálkodásra gyakorolt hatás (több tápanyag, a trágyázás optimális
időpontja eltolódik, kevésbé érvényesülő elővetemény-hatás);

-

a növényállományra gyakorolt hatás (a vetés késik, rövidebb a tenyészidő, a növényápolási munkák időben eltolódnak, rosszabb minőségű termés, nagyobb
gyomosodás, a betakarítási munkák nehezebben végezhetők, a növényállomány
kipusztul, terméscsökkenés).

A felsorolt károk vagy azonnal tapasztalhatók vagy legkésőbb a tenyészidőben, ezek a
közvetlen károk. Más részük a későbbiekben észlelhető (szerkezetrombolás, másodlagos
szikesedés). Ezeket nevezzük közvetett károknak.
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A vízrendezés műszaki létesítményei
A vízrendezés előzőekben megfogalmazott céljait agrotechnikai módszerekkel, részben
műszaki módszerekkel,

illetve létesítményekkel tudjuk megvalósítani. A műszaki

létesítményeket részben a talaj felszíne fölött, részben a felszín alatt építik. Ennek alapján
megkülönböztetünk:
-

felszíni és

-

felszín alatti vízrendezést.

Ez az osztályozás elsősorban a művek helyére utal és nem elsősorban a funkciójára. A
felszíni művek nemcsak a felszíni vizeket vezetik le, hanem bizonyos feltételek mellett
alkalmasak a felszín alatti vizek (talajvíz) szabályozására (pl. a lápok). A felszín alatti
vízrendezés művei (talajcsőhálózat) is alkalmasak a felszíni vizek levezetésére is.
Az esetek zömében a két vízrendezés kiegészíti egymást. Vannak azonban olyan esetek,
amikor a felszíni vízrendezés művei önállóan, esetleg mélylazítással kiegészítve
alkalmazhatók. A felszíni vízrendezés művei önállóan akkor alkalmazhatók, ha zömében
felszíni vízterheléssel kell számolnunk, egy viszonylag sík, vagy a csatorna irányában enyhén
lejtő területen.

A síkvidéki erdők szerepe a talajvízszint-szabályozásban
Az erdők életfeltételeit elsősorban a víztényező határozza meg, de az erdő is hatással van a
vízháztartás lényeges elemeire. Az erdőkkel borított területekről lényegesen több víz párolog
el intercepció, evaporáció és transzspiráció formájában, mint fedetlen területekről. Átlagos
körülmények között az intercepciós (benedvesedési) veszteség az évi csapadék 33%-át, a
transzspiráció (hasznos növényi párologtatás) ugyancsak 33%-át, a felszínen és a talajban
elfolyó (illetve ideiglenesen tárolt) víz szintén 33%-át teszi ki.
Az erdőtalaj a talajfelszín közelében és a mélyebb rétegekben is kevésbé nedves, mint a
fedetlen területeken. Az erdők úgy funkcionálnak, mint egy a nap energiájával működő,
hatalmas szivattyúrendszer. E sajátságuk lehetőséget nyújt arra, hogy meghatározott
körülmények között költséges műszaki berendezések helyett kisebb területeken a művelési
ágak megváltoztatásával és erdők telepítésével oldjuk meg a rendszeresen jelentkező belvizek
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gondját. Ez függőleges drén megoldást jelenthet például a Tisza-tó térségében található
kisebb, mély fekvésű területeken a belvízkárok csökkentésére. A műszaki belvízrendezésnél
olcsóbb erdőtelepítés fatermést ad, növeli az élőfakészletet és megtakarítja a belvízemelő
szivattyúk üzemeltetési költségét is.
Az erdők alatt a talajvízszint mélyebben és az erdővel szomszédos területeken a leszívási
tölcsérnek megfelelően lesüllyesztve helyezkedik el, ami jobb feltételeket teremt a
mezőgazdasági termeléshez.
A talajvízszint-süllyesztésre szolgáló erdősítést a környezeti hatások értékelése és
mérlegelése előzze meg.

Felszíni vízrendezés
A felszíni vízrendezés művei
A felszíni vízrendezés művei a levezetőrendszer (csatornahálózat), a tározók és a műtárgyak. A levezetőrendszer elemeit a 80. ábra mutatja. Táblacsatornát kell tervezni minden
tábla határán. A táblacsatornák a mellékcsatornákba torkollnak, rendeltetésük a tábla felszíni
vagy (és) felszín alatti vizeinek a mellékcsatornába vezetése. Vízszállító képessége a táblán
összegyülekező

mértékadó

vízmennyiségnek

megfelelő.

Legkisebb

szelvényük:

fenékszélesség 50 cm, mélység 50-60 cm. Táblacsatornaként használhatók az átmenti árkok
is. A mellékcsatornák több táblacsatorna vizét szállítják a főcsatornába. Vízszállító
képességük a hozzájuk tartozó vízgyűjtő terület kiterjedésének és jellegének megfelelően
különböző lehet. Feladatuk a mellékcsatornák által összegyűjtött víz befogadóba szállítása.
A hullámtéri csatorna a főcsatornának a hullámtéren haladó, azt a befogadóval összekötő
szakasza. A felsorolt csatornák szerves egységben alkotják a levezetőrendszert.
A levezetőrendszer különleges elemei az övcsatornák, a külvízcsatornák, és a táblán belüli
művek.
Az övcsatornák a vízgyűjtő terület külső, magasabb fekvésű helyeiről vezetik a felszíni
vizeket a befogadóba (128. ábra).
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A külvízcsatornák szerepe az előbbivel azonos, de más a helyszínrajzi vonalvezetésük.
Ezek a csatornák a legrövidebb úton a vízgyűjtő terület mély részét átszelve, töltések között
vezetik a magasabb fekvésű területek vizét a befogadóba.
A táblán belüli művek közül a levezetővápák és a gyűjtőárkok említhetők. A vápák kis
esésű átművelhető földművek. Síkvidéki területeken nem váltak be, mert néhány év alatt
lefolyástalan teknőkké váltak. A gyűjtőárkok kis szelvényű ideiglenes földművek,
elkészítésük munkaigényes, ezért alkalmazásukra ritkán kerül sor. Korszerű táblán belüli
megoldásnak a talajcsövezés valamely módja tekinthető. Ezt egy későbbi fejezetben
tárgyaljuk.

80. ábra. Fontosabb csatornamegnevezések

A csatornák keresztszelvénye általában trapéz alakú, de a nagyobb vízszállító képességű
csatornák csésze vagy összetett szelvénnyel készülnek.
A trapéz szelvényű csatornák geometriai jellemzői a fenékszélesség (a), a vízmélység (h),
a biztonság (b) és a rézsűhajlás (p). A magassági vonalvezetés szerint magas, mély és vegyes
vezetésű csatornák lehetnek. A földmedrű csatornák rézsűvédelme céljából szükséges lehet
burkolat alkalmazása. A burkolat helyszíni betonozás, előre gyártott betonlap vagy kőburkolat
lehet.
Bármelyik alkalmazására kerüljön is sor, a burkolat és a talaj közé szemcsés anyagból
ágyazatot kell beépíteni, a megfelelő egyenletes felfekvés, valamint a fagy és a talaj
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alakváltozás-hatásainak kiküszöbölése céljából. Sajátos burkolat a folyós homoktalajon épített
csatornák állékonyságának növelésére alkalmazott Gavallér-elem (81. ábra).

81. ábra. Gavallér- (G) elem (Thyll, 1978)

A tározók
A tározók építésének célja a keletkező felszíni vizek károkozás nélküli lefolyásának
szabályozása, vízvisszatartással. A tározók üzemük szerint lehetnek:
-

állandó és

-

ideiglenes üzeműek.

Az állandó üzemű tározók záró, szabályozó és egyéb művekkel vannak ellátva.
Területükön mezőgazdasági termelés nem folyik, tekintettel arra, hogy az év nagy részében
fel vannak töltve. A vízvisszatartás egyik célja lehet a vízhasznosítás, bár a vízhasznosítás és
a vízikárelhárítás érdekei ritkán egyeztethetők össze.
Az ideiglenes üzemű tározók felülete elsődlegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, a
vízvisszatartás fő célja a belvízmentesítés. Létesítésük szerint a tározók:
-

természetes és

-

mesterséges tározók lehetnek.

A természetes tározók közé tartoznak a holtágas tározók a zsilipekkel vagy tikokkal
ellátott, mély fekvésű, lapos területek és a homokdombok közötti semlyékekben kialakított
tározók.
Az Alföldön egy-egy nagyobb holtágból kialakított tározóra 1-3 millió m3 vizet
számolhatunk, a kisebb holtágakra 200-600 ezer m3 tározóteret vehetünk figyelembe.
A mély fekvésű területeken is általában néhány százezer köbméter víz tározásával
számolhatunk. Általában szikes mélyedések jöhetnek szóba. Jól használhatók tározás céljára a
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homokos területeken a homokdombok között kialakult mélyedések, a semlyékek. Ezeken a
helyeken két alapvető megoldás jöhet számításba:
-

az ún. tározófüzérek (82. ábra) és

-

az oldaltározók (83. ábra).

Előbbiek a terep legmélyebb vonulatán haladó csatornába elhelyezett tiltó segítségével
teszik lehetővé a tározást. Az oldaltározók a csatorna mentén létesített töltés és a természetes
magaslat segítségével teszik alkalmassá a helyet a tározásra.
A mesterséges tározók állandó jellegűek. Üzemi vízszintjüket a gátak biztosítják. Ezekben
a tározókban az üzemi vízszint a csatornák legmagasabb vízszintjénél magasabb is lehet.
Ilyenkor a vizet szivattyúval emeljük a tározóba.

82. ábra. Tározófüzér (Thyll, 1978)

83. ábra. Oldaltározó (Thyll, 1978)

A tározó helykijelölésekor figyelembe kell venni a földvédelmi törvény előírásait, az
üzemeltetés körülményeit és költségeit. Ilyen mesterséges tározók lehetnek a körtöltéses
tározók. Ezeknek a tározóknak a többcélú hasznosítása gazdaságossági érdekeket is szolgál.
Ezt a megoldást ritkán alkalmazzuk.
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A tározók közé sorolható a legelők övgátolása is. Az övgátolás célja a szántóterületek
vízmentesítése, de a tűrési időn belüli víztározás kedvező a legelő gyepállományának
fejlődése szempontjából is. Ebből a célból a legelőterületeken - a terepadottságokat
figyelembe véve - 0,5-0,7 m magas gátak rendszerét alakítjuk ki.
Az övgátakat úgy kell kialakítani, hogy azok ne akadályozzák a legeltetést, ezért a gátak
rézsűje 1:4 körüli. A gátak 0,3-0,5 m vízoszlopot tartanak. Az övgátalt területek
víztelenítéséről is gondoskodni kell, ezért a terület mélypontjain egyirányú eséssel
terephajlatot kell kialakítani, és műtárgyak vagy átvágások segítségével gondoskodni kell a
víz befogadóba juttatásáról.
A műtárgyak
A műtárgyak a vízgazdálkodásban alkalmazott olyan építmények, amelyek a csatornák,
tározók üzemeltetésében nélkülözhetetlenek, és amelyek lehetővé teszik a víz lefolyásának
szabályozását, a vonalas létesítmények keresztezését, a hidraulikai követelmények
kielégítését, a víznek alacsonyabb térszínű helyről magasabb térszínű helyre való átemelését.
A műtárgyakat feladatuk szerint a következő csoportokba soroljuk:
-

keresztező műtárgyak,

-

szabályozó műtárgyak,

-

esés-összpontosító műtárgyak és

-

a gépi vízemelés műtárgyai (szivattyútelepek).

A keresztező műtárgyak. Feladatuk a csatornák csatornákkal vagy közlekedési pályákkal
való keresztezésének biztonságos megoldása. Ebbe a csoportba tartoznak az átereszek, a
bújtatok és a hidak.
A csőátereszeket kisebb vízhozamú (O <1,5 m3/s) csatornákban alkalmazzuk. Készülhetnek előre gyártott elemekből vagy helyszíni betonozással, kör, tojás, négyszög vagy
egyéb keresztmetszettel. A csővégek lezárhatók rézsűsen (előfejjel) vagy függőleges síkkal
(homlokfallal).
Az átereszeket lehetőség szerint a csatornák hosszú, egyenes szakaszán kell elhelyezni
úgy, hogy a műtárgy fenékesése megegyezzék a csatorna fenékesésével.
Az áteresz átmérőjét úgy kell megválasztani, hogy a kialakuló vízsebesség ne haladja meg
a 2,5 m/s-ot, és kis esésű csatornákban a visszaduzzasztás ne legyen több, mint 3-7 cm.
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A csöves műtárgyakat termett talajon kell megépíteni. Nem megfelelő altalaj esetén
talajcserét kell végrehajtani. A csőtagokat beton alaplemezre helyezzük el, amelynek végét
zárófoggal kell lezárni.
Az átereszek tervezésekor előnyben kell részesíteni az előre gyártott beton csőtagok és
előfejek alkalmazását. A csőtagok illesztésének tömítésére bitumenes lemezt vagy
betongyűrűket alkalmazunk. A 84. ábrán közúti csőáteresz látható. Nagyobb vízhozamú
csatornák létesítésekor iker csőátereszt alkalmazunk. A műtárgyak előtti és utáni
csatornaszakaszokon elő- és utóburkolat alkalmazása szükséges.
A bújtatok azok a földben lévő nyomás alatti műtárgyak, amelyek a csatornák vizét más
csatornák medre, utak, vasutak bevágása, terepmélyedések alatt vezetik át. A bújtatókat akkor
alkalmazzuk, ha a csatorna vize és a keresztezett útvonal vagy csatorna legmélyebb pontja
között nincs legalább 80 cm különbség. Szerkezetét tekintve a bújtató vízszintes szakaszból és
ehhez csatlakozó levezető-, illetve felvezetőszakaszból áll.

84. ábra. Közúti csőáteresz (Thyll, 1978)

Kisebb szelvény esetén a levezető-, illetve felvezetőszakasz függőleges aknával készül (85.
ábra). Nagyobb szelvényű csatornákon a le-, illetve felvezetőszakasz lejtős kialakítású (86.
ábra).
A műtárgy keresztszelvénye kör vagy négyszög, amelyet nagyobb vízhozam esetén
ikerszelvénnyel alakítanak ki. A le-, illetve felvezetőszakaszt az alámosás ellen burkolattal
illetve zárófallal védik. Ha a csatorna vízhozama meghaladja az 1,5 m3/s értéket, a közlekedés
biztosítására célszerűbb hidakat alkalmazni. A hidakat úgy kell méretezni, hogy alattuk a víz
sebessége ne haladja meg az 1,0-1,5 m/s értéket. A hidak biztonsága megkívánja, hogy a
szerkezet alsó éle 0,5-1,5 m-rel a legnagyobb vízállás fölött legyen.
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Anyagukat tekintve a hidak lehetnek fa-, kő-, beton- és vasbeton hidak. A legelterjedtebbek a beton- és vasbeton hidak. 4-5 m fesztávolságig egyszerű lemezes hidakat
célszerű építeni.

85. ábra. Bújtató függőleges be-, illetve kiömlőszakasszal (Thyll, 1978)

86. ábra. Bújtató lejtős kiképzésű be-, illetve kiömlőnyílással (Thyll, 1978)

Építenek még gerendahidakat is, amelyek pályalemezét 1,0-2,5 m távolságra lévő gerendák
támasztják alá. A közlekedés biztonsága céljából a hidakon és a nagyobb szelvényű csatornák
átereszein korlátot, egyéb esetben kerékvetőket helyezünk el.
Szabályozó műtárgyak. A szabályozó műtárgyak feladata a víz lefolyásának szabályozása.
Ebbe a csoportba soroljuk a tiltókat, a zsilipeket, a csözsilipeket és a beeresztőket.
A tiltó. A tiltó kisebb méretű elzárószerkezet, amely egy vezető horonyban kézzel
mozgatható. Általában szögvaskeretben működtethető fémtiltót alkalmazunk, amelyet
függőleges betonfalba helyezünk. A betonfalat a kimosás megakadályozása céljából a
csatorna rézsűjébe és fenekébe kötik (87. ábra).
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87. ábra. Tiltótábla (Thyll, 1978)

A zsilip. Nagyobb szelvényű csatornákban a víz lefolyásának szabályozására zsilipeket
alkalmazunk. A zsilipek fő alkotórésze a függőleges zsiliptábla, a felhúzószerkezet és a
zsiliptábla hornyait magában foglaló keret. Á zsilip keretszerkezetét a fenékbe, valamint az
oldalfalakba úgy falazzák be, hogy a keret és a falazat síkja egybeessék. A zsiliptáblák
vízzáró félfekvését a küszöb teszi lehetővé. A zsiliptábla által elzárt rész a zsilipkapu.
A zárótáblák függőleges és vízszintes irányú megosztását a tábla anyagának minősége, a
tábla méretei, a felhúzószerkezet teherbírása stb. szabja meg. Ha a zsilipkapu mérete nagyobb
tábla alkalmazását teszi szükségessé, akkor célszerűbb függőleges irányú megosztást
alkalmazni.
Ha vízszintes irányban osztatlanok a táblák, az uszadék és a jég átvezetésének elősegítésére gondoskodni kell arról, hogy a tábla alsó éle felhúzott állapotban legalább 50 cmrel legyen magasabban a mértékadó vízállásnál. Ha a táblák vízszintesen osztottak, a felső
rész süllyesztésével engedjük át a jeget és az uszadékot. A zsilipeknél nyitott állapotban a
magasságveszteség nem lehet több 10 cm-nél. A megengedett legnagyobb sebesség 1,5 m/s.
Az átmérő nem lehet 0,8 m-nél kisebb. A műtárgy utáni csatornaszakaszon utóburkolatot kell
létesíteni. A zsiliptáblák mozgathatók kézzel, áttételes felhúzószerkezet segítségével vagy
elektromotorral. A táblák anyaga lehet fa vagy fém (acéllemez). A 88. ábrán nyílt zsiliptábla
látható.
A csőzsilip. Ha a csatorna árvédelmi töltést keresztez, csőzsilipet építünk. A műtárgy a
töltést keresztező csővezetékből és a töltés két oldalán épített aknából áll. A csőzsilipben
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legalább két elzárószerkezetet kell alkalmazni. Az egyik a víz felőli oldalra, a másik a töltés
közepére vagy a mentett oldali rézsűre kerül.
A szivárgás ellen szádfalakkal védekezünk. A csőzsilipeket általában sík alapra helyezzük,
rossz talajon azonban sor kerülhet cölöpalapozásra is. A csuklós csőzsilipen az aknák közötti
csőszakasz részei csuklós kapcsolattal csatlakoznak egymáshoz. Az utófeszített csőzsilipeken
az aknák közötti csőszakasz egyetlen tagban készül.

88. ábra. Zsilip (Thyll, 1978)

A beeresztő. Töltésezett levezetőcsatornák töltésében építjük abból a célból, hogy a töltés
mögött összegyűlt vizet a csatornába vezessük. Lényegében egy csőáteresz, amelyet egyszerű
kivitelű záróelemmel, az ún. csappantyúval látunk el.
Esés-összpontosító műtárgyak. Az esés-összpontosító műtárgyakat olyan esetekben
alkalmazzuk, amikor a terep esése nagy, és így a csatornában kialakuló vízsebesség
meghaladja kritikus értekét, ezért a csatorna anyagát megbontaná, eróziós jelenségek
lépnének tel. Ilyen esetekben a csatorna esését úgy alakítjuk ki, hogy a vízsebesség a kritikus
értéken belül maradjon, és ezeket a kis esésű szakaszokat esésösszpontosító műtárgyak
közbeiktatásával kapcsoljuk össze. Ilyen műtárgyak a fenéklépcsők és a surrantók.
A fenéklépcsők. A vízfolyás tengelyére merőlegesen elhelyezett olyan műtárgy, amely
lehetővé teszi, hogy a víz a kívánt szintre bukjon. Szerkezetileg magából a lépcsőből, az
oldalfalakból és az elő- illetve utóburkolatból áll.
A fenéklépcső általában kőből, betonból, fából, rőzséből épül, méreteiktől - főleg
magasságuktól - az altalajtól és a helyi építési anyagtól függően. Ha a szintkülönbség
nagyobb, célszerűbb lépcsősort építeni. A fenéklépcső alatti mederszakaszt, az utófeneket
különös gondossággal kell megépíteni. Az utófenék lehet sík és süllyesztett.
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A surrantók. Burkolt nagyesésű (8-25%) rövid csatornaszakaszok, amelyeket a csatorna
fenékesésének csökkentése céljából nagy terepesésű szakaszokon iktatunk be.
Szerkezetileg a szűkülő mederszakaszból, az utófenékben végződő surrantócsatornából és
az átmeneti szakaszból áll. Keresztszelvénye trapéz vagy derékszögű négyszög. Anyaga beton
vagy kő. A fenéklemez vastagsága 0,2-0,5 m, a rézsűburkolat vastagsága 0,15-0,40 m. A
surrantóban kialakuló vízsebesség eléri az 5-10 m/s-ot is. A sebesség meghatározott
távolságban elhelyezett küszöbökkel vagy sakktáblaszerűen elhelyezett energiatörő fogakkal
csökkenthető. A surrantó alsó végéhez csatlakozik az utófenék. Ez a szakasz átmenet a
surrantó és a folytatódó csatornaszakasz között. A 89. ábrán surrantó metszete látható.
A gépi emelés műtárgyai és berendezései. A szivattyútelepek a vízgazdálkodási cél szerint
vízrendezési (belvíz), öntözési és kettős működésű szivattyútelepek lehetnek.
Vízrendezési, (belvíz) szivattyútelepeket kell építeni minden olyan vízrendszerben, ahol a
befogadó legnagyobb vízállása magasabb a csatorna mértékadó vízszintjénél, az árhullámok
hosszú ideig tartanak és a vízgyűjtő terület nagy kiterjedésű.

89. ábra. Surran tó (Thyll, 1978)

Öntözési szivattyútelepeket kell építeni minden olyan helyre, amely gravitációsan vezetett
öntözővízzel nem látható el, vagy ahol nagy nyomású öntözővíz szükséges.
A kettős működésű szivattyútelepek megoldják mind a belvízi, mind az öntözési vízemelési
feladatokat. A felszíni levezetőhálózatban vagy az öntözőcsatorna-hálózatban elfoglalt helyük
szerint torkolati, közbenső (esésnövelő), és egyéb szivattyútelepeket különböztethetünk meg.
A torkolati szivattyútelepeken a szivattyúk a főcsatorna vizét emelik a befogadóba vagy a
befogadó vizét a főcsatornába.
A közbenső szivattyútelepek a főcsatorna és mellékcsatorna közötti mederlépcsőn emelik át
a vizet, vagy a vízszintesés növelése céljából létesülnek (esésnövelő szivattyútelepek).
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Az egyéb szivattyútelepek közé soroljuk a nyári gátak melletti és a szivárgó vizet átemelő
telepeket. A szivattyútelepek kiépítettség szerint a következők szerint osztályozhatók:
-

állandó,

-

fél-állandó és

-

ideiglenes jellegű szivattyútelepek.

Állandó szivattyútelepeket létesítünk olyan helyeken, ahol a szivattyútelep szükséges
vízszállítása 2 m-nél nagyobb emelési magasság mellett az 1,2 m3/s, 2 m-nél kisebb emelési
magasság mellett a 2,0 m3/s vízszállítást meghaladja és a szivattyútelep évi átlagos üzemórája
meghaladja az 500-at.
Fél-állandó szivattyútelepeket, kell építeni azokon a szivattyúzási helyeken, ahol a
vízszállítás és az emelési magasság nem éri el az előbbi értéket, ahol a fajlagos beruházási
értékek ily módon való csökkentése megengedhető, és ahol a meghajtómotor szükség esetén
az időjárási viszonyoktól függetlenül rendelkezésre áll.
A mélyépítményt és a hidraulikus gépészeti berendezéseket (szivattyú csővezetékek,
elzárószerkezet, gereb) ezeken a telepeken is állandó jelleggel kell kiépíteni.
Ideiglenes (áthelyezhető) szivattyútelepeket olyan helyeken alkalmazunk, ahol
-

szivattyúzásra csak egyes esetekben van szükség,

-

a szivattyúzási hely sem állandó jellegű,

-

az évi üzemórák száma nem éri el a 200-at,

-

a szivattyúzási hely alárendelt jelentőségű,

-

a szükséges vízszállítás 1 m3/s-nál kisebb.

Azokon az ideiglenes szivattyúzási helyeken, ahol az áthelyezhető szivattyúberendezést
ismétlődően fel kell állítani, szivattyúállást célszerű előre építeni.
A szivattyútelepek osztályozhatók fő részeik egymáshoz való kapcsolata szerint is. A
szivattyútelepek fő részei a szívóakna, a szívócső, a gépház, a nyomócső és a torkolati akna.
Ezek egymáshoz való viszonya alapján megkülönböztetünk különálló, átmeneti, és egybevont
szivattyútelepeket.
Különálló elrendezésűnek nevezzük a szivattyútelepet, ha a szívóakna, a gépház és a
torkolati akna építési szempontból különálló.
Átmeneti elrendezéskor általában a szívóakna a gépház alatt van, és a gépházat a torkolati
aknával egy vagy több nyomócső köti össze.
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Az egybevont, elrendezést az jellemzi, hogy a szívóakna, a gépház és a torkolati akna
egységes építményt alkot. Az esésnövelő szivattyútelepek gyakran ilyen megoldásúak. A
szivattyúk

magassági

elhelyezése

szerint

mély,

átmeneti

és

magas

elhelyezésű

szivattyútelepeket különböztetünk meg.
Mély elhelyezéskor a szivattyúk járókereke a legmélyebb alvízszint alá kerül, így a
szivattyú megindításakor a víz szállítása azonnal megkezdődik.
Magas elhelyezéskor a két aknát összekötő vezetéket annyira felvisszük, hogy a tetőponton
elhelyezett szivattyú alja a legmagasabb felvíz fölé kerüljön. Ezek előnye, hogy az LNV
magasságában elhelyezett gépterem biztosítékot nyújt arra, hogy a szivattyúk és a
hajtómotorok még töltésszakadás esetén sem kerülnek víz alá.
Átmeneti elrendezéskor a csővezeték nem emelkedik a legnagyobb árvízszintig, ezért csak
közepes vízálláskor akadályozza meg a víz visszafolyását. A szivattyútelepek a meghajtó
energia fajtája szerint elektromos, nyersolaj, és vegyes üzeműek lehetnek.
A nyersolaj üzemű szivattyútelepek alkalmazási köre, azok számos hátránya miatt
(szállítási nehézségek, nagy térigény, nagy üzemeltetési költség stb.) egyre szűkül. A század
elején épült gőzüzemű szivattyútelepek ma már inkább muzeális jelentőségűek.
A szivattyúzást üzemmel szemben támasztott követelmények:
-

az üzembiztonság,

-

az üzemkészség,

-

a gazdaságosság és

-

a célszerűség.

A belvízi szivattyútelepekre a nagyobb vízszállítás (1-15 m3/s) és a kisebb emelési
magasság (2-10 m) jellemző. A belvízi szivattyútelep mindig a vízgyűjtő terület legmélyebb
pontjára épül, alapozása ezért sokszor nehéz vízépítési feladat. A mélyépítést bonyolítja a
befogadó vízfolyás közelsége és a víznyomáskülönbség következtében létrejöhető hidraulikus
talajtörés veszélye.
A szivattyútelep tervezéséhez és a szivattyútípus megválasztásához ismerni kell a
szivattyúzási hely műszaki jellemzőit. Q (m3/s, l/min, m3/óra) a szivattyúzandó víz
mennyisége, amely a szivattyúzás ideje (t) alatt állandó vagy változó lehet. Hc (m) a
szivattyúk emelési magassága.
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A felszíni vízrendezés tervezése
A felszíni vízrendezés tervezése elválaszthatatlan az egyéb beavatkozások (táblásítás,
úthálózat)

tervezésétől,

mivel

a

csatornahálózat

nyomvonalának

meghatározásakor

lényegében táblák határait jelöltük ki. A táblásítás a munkák ellátásához nélkülözhetetlen
úthálózat kialakítását is igényli. Az úthálózat kialakításával részben vízrendezési feladatokat
is megoldunk, az útárkok ugyanis - mint arra a korábbiakban már utaltunk - a felszíni víz
elvezetését is lehetővé teszik.
A vízrendezési kiviteli terv előmunkálatai keretében tanulmányozni kell a már elkészült
terveket és be kell szerezni a szükséges alapadatokat és egyéb tanulmányterveket.
A tervezéshez nélkülözhetetlenek a talajtani, vízrajzi, hidrológiai, geodéziai stb.
alapadatok, továbbá a terület szintvonalas helyszínrajza. Az adatok beszerzése után kerülhet
sor a terület tanulmányozására, amelynek folyamán a felszíni víz kialakulásának okait, a
megszüntetés lehetőségeit stb. vizsgáljuk. Ezt követi a befogadó megválasztása. Befogadó
céljára legalkalmasabb az olyan vízfolyás, amely nem töltésezett vagy meglévő
belvízcsatorna. A befogadó megválasztásakor a következő szempontokat kell figyelembe
venni:
-

a víz minél rövidebb úton jusson a befogadóba,

-

egy-egy befogadóba ne legyen sok bevezetés,

-

célszerű lehet több befogadó választása,

-

a bevezetés lehetőleg gravitációs legyen.

A szántóföldi növénytermesztés területileg lehatárolt mesterséges termőhelyeken, a
táblákon folyik. A vízrendezés tervezése táblacentrikus legyen. A táblával szembeni igény:
-

a homogenitás (a tevékenység szempontjából),

-

az egyidejű művelhetőség.

A csatornahálózat, helyszínrajzi vonalvezetésekor a következő általános szempontokat. kell
szem előtt tartani:
-

a felszíni vizek bármely tábláról elvezethetők legyenek;

-

a csatornák alkalmazkodjanak a birtokhatárokhoz és a mélyvonulatokhoz;

-

a földmunka minél kevesebb legyen;

-

a víz a lehető legrövidebb úton, a levezetés céljából optimális eséssel jusson a
befogadóba;
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-

a magasabb rendű csatornákhoz való csatlakozást úgy oldjuk meg, hogy se kimosás, se
káros feliszapolódás ne következzék be;

-

a csatornák gépekkel fenntarthatók legyenek.

A legkedvezőbb az olyan csatornahálózat, amelyben a csatornák derékszögben metszik
egymást. A hálózat tervezése mindenképpen a műszaki és gazdaságossági szempontok
összehangolását teszi szükségessé. A kivonalozást szintvonalas helyszínrajzon kell végezni.
Az irodai munka mellett helyszíni bejárással kell az esetleges javításokat végrehajtani.
Kivonalozáskor természetesen nem törekedhetünk arra, hogy minden kis mélyedés vizét nyílt
csatornával le tudjuk vezetni. Ezeket inkább felszín alatti elemekkel (talajcsövekkel) célszem
vízteleníteni.
A kivonalozást követően a csatornákat számozni és szelvényezni kell. A főcsatornákat
egyjegyű, a mellékcsatornákat kétjegyű, a gyűjtőcsatornákat háromjegyű számokkal látjuk el
úgy, hogy a torkolattól kiindulva a főcsatornából kiágazó mellékcsatorna számának első tagja
megegyezik a főcsatorna számával, a második tagja a betorkollás sorszáma. Ugyanígy
számozzuk a gyűjtőcsatornákat is.
A csatornák szelvényezését a befogadónál kezdjük, így a csatorna torkolati szelvénye nulla
és innen halad a szelvényezés. A méretezési vázlatot, amelyen a csatornahálózat szerepel
számozással, szelvényezéssel és a vízválasztók határvonalával, a kivonalozás alapján
készítjük el.
A magassági vonalvezetést a helyszínrajzi vonalvezetéssel egy időben kell megoldani, csak
így dönthető el ugyanis, hogy az egyes csatornákban biztosítható-e a szükséges fenék-, illetve
vízszintesés. A tervezést próba hossz-szelvényen kell végezni. Ezen csak a csatornák
vízszintjét kell megtervezni. A vízszint meghatározásakor arra kell törekedni, hogy a felszíni
víz lehetőleg minden mélyedésből gravitációsan levezethető legyen. Figyelembe kell venni a
talajcsövezés szükségességét is. Törekedni kell arra, hogy a tervezési vízhozam 10-20 cm-rel
a terep alatt maradjon.
Előfordulhat, hogy kisebb kiterjedésű, mély területen a csatorna vízszintje a terepszint
fölött halad. Ilyenkor vagy megengedjük a gyakoribb kiöntést, vagy a csatornából kikerülő
földből töltést építünk, amikor is a mélyedés legmélyebb pontján csappantyús csőátereszt kell
elhelyezni. Az utolsó rendű csatornák végén a vízszint kifuthat a terepre.
A csatornák magasabb rendű csatornába való csatlakozását lehetőleg gravitációsan kell
megoldani.

A

vízszint

megállapításakor

figyelemmel

kell

lennünk

a

műtárgyak
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magasságveszteségére is. A vízszintesés általában megegyezik a csatornák fenékesésével. A
vízszínvonalat lehetőleg úgy kell megtervezni, hogy az megegyezzék a terepeséssel, mert így
lehet minimális a földmunka. Figyelembe kell vennünk azonban a megengedett legnagyobb
esést, ez ugyanis a döntő szempont. A legnagyobb esés* akkora lehet, hogy a kialakuló
sebesség következtében ne keletkezzenek káros kimosások. Az egyes talajtípusokon a
megengedett legnagyobb sebességeket a 22. táblázatban ismertetjük.
22. táblázat. Az egyes talajokra megengedett legnagyobb sebességek
Megengedett legnagyobb
Talaj
sebesség, m/s
Gyenge, agyagos homok, homokliszt

0,7-0,8

Tömörített agyagos homok
Tömött homokos agyag
Lágy agyag

1,0
1,1-1,2
0,7

Agyag
Tömött agyag
Iszapos talaj

1,2-1,4
1,5-1,8
0,5-0,6

Ha a nagy terepesés miatt a próba hossz-szelvényen nagy esés adódna, akkor néhány
szelvényt méretezni kell, és így kell megállapítani, hogy az előálló sebesség megengedhető-e.
Ha a sebesség túl nagy, akkor fenéklépcsőt vagy surrantót kell tervezni.
A legkisebb esésről a vízrendezési célokat szolgáló csatornákkal kapcsolatban nem
beszélhetünk, ezekben a csatornákban ugyanis kisebb esőzéseket követően, vagy amikor a
csatornák csak a talajvízből kapnak utánpótlást, szabad szemmel alig látható lassú áramlás
indul meg. így a javasolt legkisebb esés a legkisebb sebességgel nem hozható kapcsolatba.
Nagyobb vízszállítású csatornákban általában 10 cm/km, kisebb csatornákban 20-30
cm/km minimális esést kell tartani. A vízszintvonalat először mindig a legalacsonyabb rendű
csatornák próbahossz-szelvényén kell megtervezni. Ezt követően ezek torkolati vízszintjét a
befogadó magasabb rendű csatorna próbahossz-szelvényén be kell jelölni, amelynek
vízszintjét úgy kell meghatározni, hogy az alacsonyabb rendű csatornák beköthetők legyenek,
tehát a befogadó vízszintje egyezzen meg a betorkolló csatornák vízszintjével, vagy azoknál
alacsonyabb legyen. Előfordulhat, hogy a főcsatorna vízszintje túl mélyre kerül. Ilyenkor
gazdaságossági számítással kell eldönteni, hogy a csatorna mélyítése és az esetlegesen ezzel
járó szivattyús vízemelés megtérül-e a ritkább elöntés következtében elmaradó károkból.
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A fajlagos vízhozam meghatározása
Fajlagos vízhozamon (q, l/s-ha vagy l/s-km2) a területegységről időegység alatt
levezetendő vízmennyiséget értjük. Ez az alapja a mértékadó vízhozamnak (Qm). A fajlagos
vízhozam meghatározására nem alakult ki általánosan elfogadott egyértelmű módszer. Ezért
célszerű több különféle módszert alkalmazni, és ezek összevetésével és mérlegelésével
lehetséges a mértékadó érték kiválasztása. Célszerű elkerülni mind a jelentős alul-, mind a
túlméretezést, mert az előbbi a rendszer hiányos működését, az utóbbi-pedig a költségek
fölösleges növelését okozza.
Általában az átlagos értékű területeken 10%-os előfordulási valószínűségű a 10 km-nél
kisebb vízgyűjtő, valamint értéktelenebb, elöntést jobban tűrő területeken a 20-25%-os
előfordulási valószínűségű fajlagos vízhozam tekinthető mértékadónak. A nagyobb
műtárgyakat 4-5 kivételes esetben 1-2%-os előfordulási valószínűségre indokolt méretezni. A
meghatározásra alkalmazható módszerek a következők:
-

a becslés,

-

az összegyülekezési elméleten alapuló,

-

tapasztalati vízszállítási értékeken alapuló.

A becslés tájékozódásra alkalmas, amely a fizikai talajtípus, a talajvízmélység, a vízgyűjtő
terület alakja, esése és fedettsége szerint adja meg a fajlagos vízhozamot.
Az összegyülekezési elmélet szerint a belvíz összegyülekezési és lefolyási folyamatát leíró
elméleti összefüggésekkel a csapadékból kiindulva számítható a fajlagos lefolyás. A
csapadékból származó közvetlen lefolyás (q c ) mellett bizonyos területeken számottevő lehet
a talajvízből (qt), a fakadó vízből (q f ) és az egyéb okokból származó lefolyás a következők
szerint:
q  q c  q t  q f  q r ' ( l / s  ha vagy l / s  km )
2

(100)

A (99) összefüggésből csak azokat kell figyelembe venni, amelyek az adott területen
valóban szerepet játszanak. A számításokat a téli-tavaszi (XII-IV. havi) és a nyári időszakra
(V-VIII. havi), kivételesen az őszi (IX-X1. havi) időszakra is el kell végezni.
A csapadékból közvetlenül származó fajlagos vízhozam a következő összefüggés alapján
számítható:
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q c  11 ,57  

h
t 

( l / s  km )
2

(101)

ahol:
α = a lefolyási tényező,
h = a t időtartamú 20%-os valószínűségű csapadék, mm,
τ= a tűrési idő, d (értéke téli-kora tavaszi: 7, nyári 1, őszi 2 nap).
A h értéke a t + τ ismeretében a 90. ábra alapján határozható meg. Értékét a területi
elhelyezkedés függvényében a 91. ábra szerint korrigálni kell. A lefolyási tényező (a) értéke a
vízgyűjtő talaja (fizikai féleség), a talajvízmélység és az alkalmazott egyéb vízgazdálkodási
beavatkozások (öntözés, talajcsövezés), fedettség (pl. erdő) függvénye, nagysága 0,01-0,48
között változik. Célszerű megfigyelések alapján meghatározni. A r a csatornában kialakuló
vízsebesség és a megtett úthossz alapján számítható. A terhelés szempontjából még a
talajvízből származó lefolyás lehet számottevő. Értéke a 92. ábra alapján határozható meg.
A vízelvezető hálózat elemei (csatornák, műtárgyak) bonyolult hidraulikai és hidrológiai
kapcsolatban vannak egymással. Figyelembe kell venni ezért a műtárgyak hatását, a
főcsatorna befolyását a mellékcsatornákra is.
A felszíni vízelvezető hálózatban a vízmozgás nem permanens, általában azonban
megengedhető az a közelítés, hogy permanensnek tekintjük. A befogadók alacsony vízállása
által okozott leszívás, a műtárgyak okozta duzzasztás, a szivattyúzás stb. permanens változó
vízmozgást hoz létre, amit a méretezésben nem szabad figyelmen kívül hagyni.

90. ábra. Pontszerűen mért 0,5-20 nap időtartamú csapadékösszegek 20%-os előfordulási valószínűségű
értékei (MI-10-451/86)

254

91. ábra. A 0,5-20 napos csapadékok korrekciós szorzóinak területi eloszlása (MI-10-451/86)

92. ábra. A horizontális talajvízáramlás átlagos hozama az Alföldön (MI-10-451/86)

A felszíni vízelvezető hálózat méretezése
A méretezést a jellemző szelvényekre (befogadó, betorkolló csatornák fölötti szelvény,
esésváltozás stb.) kell elvégezni. Az egyes szelvények méretezéséhez meg kel! adni a
szelvény mértékadó vízhozamát. Ehhez ismerni kell a fajlagos vízhozamot és az egyes
szelvényekhez tartozó vízgyűjtő területet. A vízgyűjtő területet (A) a szintvonalas térképen a
terület esésviszonyai alapján, planimetrálással határozzuk meg. A mértékadó vízhozamot a
Q m  q  A ( l / s vagy m / s )
3

(102)
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szorzat alapján számítjuk.
A hidraulikai fejezetben leírtak szerint méretezzünk. A méretezés eredményeként az adott
csatornaszakasz minta-keresztszelvényét kapjuk, majd a hossz-szelvényen a már megtervezett
vízszintvonal alá megtervezzük a fenékvonalat. A hossz-szelvény és a minta-keresztszelvény
a csatornák földtömeg-számításának és kivitelezésének az alapja.
A gépi kivitelezés és karbantartás miatt a felszíni vízelvezető csatornák fenékszélességét
60, a beágyazást 80 cm-nél kisebbre nem tervezzük (ún. minimálszelvény). A 93. ábra
csatorna hossz- és minta-keresztszelvényt mutat.

93. ábra. Csatorna hossz- és mintakeresztszelvénye

Műtárgyak tervezése
A levezetendő csatornarendszer üzemeltetéséhez a műtárgyak tervezése is szükséges. A
műtárgyak tervezésekor a műtárgy méreteit és állékonyságát határozzuk meg. A műtárgy
tervezés tehát hidraulikai és szilárdságtani méretezésből áll. A műtárgyak gazdaságos
kialakítása és stabilitása céljából helyesen kell megállapítani a méreteket. A méretek akkor
megfelelőek, ha a műtárgyakban az előírt (mértékadó) vízhozam mellett a víz sebessége nem
lépi túl a megengedett értéket, és nem okoz a megengedettnél nagyobb visszaduzzasztást.
A hidraulikai méretezéskor ezért vizsgálni, kell:
-

a vízszállító képességet (Q),

-

a műtárgyban kialakuló sebességet (v),
256

-

a visszaduzzasztást (h).

A műtárgyak állékonyságának tervezésekor a különböző erőhatásokat vizsgáljuk és úgy
méretezünk, hogy ezeket biztonsággal elviseljék. A csöves műtárgyakra a saját tömeg, a
fölötte lévő föld tömege és a járművek terhelése hat.

A vízrendezési létesítmények kivitelezése
A vízrendezési létesítményeket kiviteli terv alapján építjük. A felszíni vízelvezető
rendszerek építésekor három nagy munkacsoport különböztethető meg:
-

a levezetőhálózat,

-

a tározórendszer és

-

a műtárgyak építési munkái.

A levezetőhálózat és a tározórendszer építése főleg földmunkát jelent. Ezt ma már
csaknem kizárólag gépekkel végezzük. Az építéshez különböző kotrókat, földnyesőket,
földgyalukat stb. alkalmazunk. Egy kisebb kotró napi teljesítménye 200-400 m3 a közepesé
500-1000 m3. A kisebb kotrók évi teljesítménye 40 000-200 000 m3.
A csatornák építését mindig a legmagasabb rendű csatornával és a torkolati szelvényben
célszerű kezdeni azért, hogy a már megépült csatornaszakasz működésbe lépjen és így a
további építéshez kedvezőbb legyen a talajnedvesség-állapot. A csatornák építésekor a
legnagyobb gondot a csatornaszelvényből kikerülő föld jelenti.
Tekintettel arra, hogy a csatornát a földúthálózat kivitelezésével együtt építjük, az egyik
lehetőség a földút nyomvonalában való elhelyezés, amennyiben, és amilyen mennyiségben
indokolt. Ha a csatorna alsó szelvényében meszes altalaj található (ún. sárgaföld), az részleges
talajjavításra (szikes foltok) használható. Ha egyéb lehetőség nincs, a kikerülő föld
talajdepóniában helyezhető el.
Az ily módokon való építés csak kotróval oldható meg, ezért a gépláncban földtolót,
földnyesőt és felületalakításra földgyalut is alkalmazunk. A kotróra trapéz szelvényű
profilkanalat szerelnek, amellyel a trapéz szelvényű csatorna megépíthető.
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A műtárgyak építése helyszíni betonozással vagy előre gyártott elemekből
A helyszíni betonozás helyett egyre inkább terjed az előre gyártás. Az előre gyártás előnyei
a helyszíni betonozással szemben a következők:
a kis műtárgyak szétszórtan helyezkednek el, így a helyszíni betonozás jelentős felvonulási és
építési kapacitást igényel;
-

a helyszíni beton készítésekor és beépítésekor lakott helytől távol, az időjárás
viszontagságainak kitéve dolgoznak és a hiányos ellenőrzés miatt nagyobb a hibalehetőség;

-

az előre gyártott elemekhez jobb minőségű és kevesebb anyagot kell felhasználni;

-

az építés időpontja és időtartama rendszerint kötött és rövid, az előre gyártó telepen,
vagy üzemben az évszaktól és időjárástól függetlenül korlátlan számban gyárthatók a
szükséges elemek és a rendelkezésre álló rövid idő alatt beépíthetők;

-

a többcélú hasonló elemek alkalmazása lehetőséget ad a tipizálásra és a szabványosításra;

-

a helyszíni beépítést betanított vagy segédmunkások is elvégezhetik;

-

a helyszíni építéshez szükséges víz beszerzése a terepen nehézségekbe ütközik,
rendszerint költséges szállítást kíván, előre gyártott elemek alkalmazásakor a
szükséglet lényegesen csökken.

A betonelemeket előre gyártó telepeken vagy üzemekben állítják elő. A betonból készült
elemek különböző átmérőjű csövek, burkolólapok, kisebb oszlopok és gerendák lehetnek.
Vasbetonból nagyobb méretű csövek, gerendák, lemezek, oszlopok, aknák stb. készülhetnek.
Ezeket az elemeket a helyszínen a helyükre kell emelni és összekapcsolni.
A műtárgyépítés kiegészítő művelete a fém alkatrészek alap- és fedőmázolása, amely
korrózióvédelmi szempontból, de esztétikai szempontból is lényeges. A műtárgyépítést
befejező művelete a fold rétegekben való visszatöltése, a vissza-töltött föld döngölése,
továbbá az esetleg szükséges rézsűképzés.
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A vízrendezési létesítmények üzemeltetése
A felszíni vízelvezetés létesítményeinek üzeme lényegében a felszíni vízvédelmet jelenti.
A védelmi munkák a védekezés előtti teendőkből, a tényleges védekezésből és a vizek
levonulása utáni intézkedésekből tevődnek össze.
Védekezés előtti teendők. Ezek a munkák a fenntartásból, valamint a védelmi munkákra
való felkészülésből állnak.
A tényleges védekezés. Feladata a káros vízbőség megszüntetése, vagyis a felszíni
vizeknek - a tározási és vízvisszatartási adottságok felhasználásával - a befogadóba való
vezetése, illetve emelése. A tényleges védekezés a felszíni vizek megjelenésétől a káros vizek
eltávolításának befejezéséig tart.
A védekezés részleges feladataival az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VIII.
17.)

KHVM

rendelet

foglalkozik.

Ennek

értelmében

belvízvédekezés

műszaki

tevékenységének ellátása a belvízrendszerekben a főművek vonatkozásában a területileg
illetékes vízügyi igazgatóság feladata. A belvízvédekezés maradéktalan ellátása céljából a
vízügyi igazgatóság belvízvédekezési tervet készít. A belvízveszély mértékétől függően
különböző belvízvédekezési készültségeket rendelnek el. A belvízvédekezési készültség egyes
fokozatainak elrendelésekor a következők szerint kell eljárni:
I. fokú készültséget kell elrendelni, ha a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell
tenni arra, hogy a belvízvédelmi szakasz főcsatornái befogadóképesek legyenek; továbbá
akkor, ha a várható belvizek befogadásához a főcsatornákat előüríteni, jégteleníteni, vagy a
hóval betemetett szakaszokat tisztítani kell; valamint akkor, amikor a belvizek gravitációs
levezetésének lehetősége megszűnt.
II. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha az odavezetett belvizek következtében a
szivattyútelepeket és egyéb vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos üzemben kell működtetni.
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.
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A rendkívüli belvízvédekezési készültség a veszélyeztetett területeken akkor kezdődik,
amikor a belvíz a készültségre mértékadó területet már elöntötte vagy ha az állandó belvízi
szivattyútelepek összteljesítményük leiével már üzemelnek, illetőleg az időjárási helyzet
alakulása következtében ilyen nagyságú terület elöntésére vagy a szivattyútelepek
üzemeltetésének ilyen mértékére számítani lehet.
Az üzemi védekezési teendők ellátása a mezőgazdasági üzem feladata. A védekezési
teendők a következők:
-

a víz fokozatos visszatartása, tározása, majd elvezetése;

-

a csatornák kezelése és szivattyúk üzemben tartása;

-

a csatornák kiöntésének megelőzése és a területeket elöntő vizek elleni védekezés;

-

az elhabolás elleni védekezés az övgátakon, a tározók és a csatornák töltésein.

A felszíni vizek visszatartása és tározása akkor kezdődik meg, amikor a csatornák és a
szivattyútelepek az összegyülekező vizet már nem képesek elszállítani. Ekkor a levezetési
sorrendet a következők szerint határozzuk meg: elsősorban a lakott területek, majd sorrendben
a vetések, a szántók, a kaszálók, az erdők, legelők és végül a szikesek mentesüljenek a víztől.
A víz visszatartásának és tározásának alapvető követelménye, hogy a tározókat az ősz
folyamán, vagy ha az őszi védekezéskor feltöltődnek, a tél folyamán kiürítsük, hogy a tavaszi
vizeket befogadhassák.
A víz fokozatos visszatartását szolgáló zsilipek és tiltók elzárására és nyitására vonatkozó
eljárást a kezelési szabályzat állapítja meg. A felszíni vizek megjelenésekor a befogadó még
alacsonyabb vízállású, így ezeket a vizeket gravitációsan vezetjük a befogadóba. Amint a
befogadó vízállása a betorkolló csatorna vízszintjét megközelíti, a zsilipeket le kell zárni és
azonnal indítani kell a szivattyúkat. A zsilipeket mindenütt zárva kell tartani, amíg az
árhullám le nem vonul, amint azonban a befogadó vízállása a csatorna vízszíne alá süllyed,
azonnal fel kell nyitni.
A csatornák kezelése közben gondoskodni kell arról, hogy a csatornában folyóvíz útjában
ne maradjanak akadályok, ezért meg kell szüntetni a jég- és hótorlaszokat. A vizek levonulása
után gondoskodni kell a védelmi művek rongálódásának helyreállításáról.

Vízrendezési létesítmények fenntartása, karbantartása
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A fenntartási, karbantartási munkák a levezető csatornahálózat, a tározók és a műtárgyak
hatékony üzemeltetéséhez nélkülözhetetlenek.
A csatornákból az iszaplerakódás és a növényzet eltávolítása különösen jelentős feladat.
Az iszaplerakódás (feliszapolódás) csökkenti a csatorna keresztszelvényét, a növényzet növeli
az érdességet, ezzel csökken a víz sebességét, és ezek következményeként csökken a csatorna
vízszállító képessége.
Tapasztalatok szerint az évi iszaplerakódás átlagosan 0,1 m3/fm. A csatornákat 4-5
évenként kell iszaptalanítani. Ez azt jelenti, hogy évenként a csatornahálózat 20-25%-át kell
tisztítani. A tisztításhoz különböző kotrókat és csatornatisztítókat alkalmazunk.

A síkvidéki területek vízrendezésekor figyelembe veendő erdészeti érdekek
és feladatok
Hazánkban az erdőterület rohamos csökkenése a múlt század közepén kezdődött. A
mezőgazdaság nagyobb területigénye és az ország növekvő faigénye mellett az erdőterület
csökkenéséhez a nagyszabású vízrendezési munkák is jelentős mértékben hozzájárultak.
Azokon a mentett területeken, ahol az erdők megmaradtak, a belvízrendezési munkák nyomán
bekövetkezett talajvízszint-süllyedés változtatta meg kedvezőtlenül az erdők számára a
tenyészfeltételeket.
A mai Magyarország területén főleg az Alföld vízháztartási viszonyainak megváltozása
volt jelentős hatással az erdők területére, egészségi állapotára és fafajösszetételére. A
vizsgálatok szerint a Duna-Tisza közi homokháton az elmúlt évtizedekben bekövetkezett
jelentős talajvízszint-süllyedés következtében az őshonos és a közeli talajvízszintet nélkülözni
nem tudó fafajok, mint a kocsányos tölgy, fokozatosan háttérbe szorultak; felújításuk ma már
nem oldható meg. A régebben felszínig vízzel telített és tocsogós felszínt eredményező
talajvízállapot kedvező magágyat teremtett a tájon őshonos fehér- és szürkenyáraknak,
ugyancsak jó lehetőséget a kocsányos tölgynek.
A talajvízhez kötött fafajok visszaszorultak, és helyüket szárazságtűrő fafajok (főleg
fenyők és az akác) foglalták el. A fafajösszetételben bekövetkezett kedvezőtlen változás a régi
és az új üzemtervek összevetésével is bizonyítható.
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A belvízlevezető hálózat bővítése és az alagcsövezés, valamint a kisebb vízfolyosók
rendezése további talajvízszint-süllyedéseket okozott. Tervezéskor csak a mezőgazdasági
termelés körülményeinek javítását tartották szem előtt.
A talajvízszint lesüllyesztése a fafaj összetétel kedvezőtlen megváltozása mellett az erdő
egészségi állapotának romlását és jelentős fanövedék kiesését okozta. A keletkezett károk
eltérő mértékűek és az adott körülményektől függően változnak. Laza talajon 1,0-1,5 m-es
talajvízszint-csökkenést már alig bírnak a fák elviselni. A kötött talajú területeken a mérsékelt
talajvízszint-süllyedés kedvezőbb fatermesztési feltételeket teremthet.
A vízrendezések alkalmával kizárólag a fölösleges víz elvezetésére és nem vízszintszabályozásra törekedtek. A megépített vízelvezető létesítmények utólag elhelyezett
vízszintszabályozásra alkalmas műtárgyakkal alkalmassá tehetők a faállomány vízellátásának
javítására, jobbá tételére.
A vízrendezési munkák a vízszint-szabályozásra irányuljanak. Tervezéskor az erdészet
fatermesztési érdekeit is érvényesíteni kell.
A töltésezett folyók hullámterén az erdő jelenti a legkedvezőbb területhasznosítást. A vízügyi
érdekeket azonban az erdészeti érdekek elé kell helyezni. Az erdészet feladata a vízfolyások, a
csatornák, a víztározók és a tavak partvédő fásítása.
A növényzettel benőtt csatornákban fokozott mértékű a feliszapolódás, ezért a növényzetet
évenként legalább kétszer el kell távolítani. A gyomtalanítás lehet mechanikai, kémiai és
biológiai.
A mechanikai gáztalanításra a rézsűkasza alkalmas. Kémiailag a növényzet gyomirtó
szerekkel irtható. A biológiai növényzetirtás céljára a nagy szelvényű és állandó üzemű
csatornákban a növényevő halakat használjuk.
A tározótöltések fenntartása, karbantartása az esetleges elhabolódott töltésrézsű
helyreállítását, a töltés fejelését jelenti. Szükségessé válhat ezen kívül a megrongálódott
rézsűburkolat helyreállítása is.
A műtárgyak fenntartása, karbantartása a műtárgy iszaptalanítását, a repedések,
süllyedések

miatti

megrongálódások

helyreállítását

jelenti.

Rendszeres

mázolással

gondoskodni kell a műtárgyak fém részeinek korrózió elleni védelméről is. Az
elzárószerkezetek mozgó részeit rendszeresen zsírozni kell. A műtárgyak környezetében lévő
elő- és utóburkolatok ugyancsak megrongálódhatnak, ezek helyreállítása is igen fontos. A
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csatornák és műtárgyak állapotát évenként (ősszel) rendszeresen felül kell vizsgálni és ezek
alapján kell elkészíteni a karbantartási munkák tervét.

Felszín alatti vízrendezés
A talajcsövezés műve. A talajcsövezés kiegészítő eljárásai
A talaj csövezés. A táblán belüli vízrendezés korszerű módszere a talajcsövezés. A talaj
adottságok miatt gyakran előfordul, hogy önálló alkalmazása nem minden esetben lehetséges,
nem látja el ugyanis azt a funkciót, amely elvárható lenne. Ilyen esetekben a tökéletes
működéshez az ún. kiegészítő eljárások (szűrőzés, mélylazítás, vakonddrénezés) alkalmazása
szükséges.
A talajcsövezés célja. A talajcsövezést, mint a táblán belüli vízrendezés egyik módját vagy
a talajvíz optimális mélységének, vagy kötött talajú területeken a gyökérzóna optimális
nedvességállapotának kialakítása céljából alkalmazzuk. Ennek megfelelően két talaj
hidraulikai alapmodellt különböztetünk meg (94. ábra).
Az I. modell. Az ún. talajvizes modell jellemzője, hogy a felszín alatt néhány méter
mélységben egy vízzáró réteg található, amely fölött egy jó vízvezető rétegben a talajvíz az
optimálisnál közelebb helyezkedik el a felszínhez. A szükséges távolságban, megfelelő
mélységben elhelyezett talajcsövek a megemelkedett talajvizet az optimális mélységre
süllyesztik, és e közben kialakul az ún. leszívási-(depressziós) görbe. A terhelés
szempontjából az I. modell két esetét különböztetjük meg. Permanens esetben a leszívási
görbe helyzetben, időben állandó, a terhelés egyenletes, az elvezetett vízmennyiség (q, mm/d)
megegyezik a terheléssel (R, mm/d). A nem permanens állapotra jellemző, hogy terhelés
hatására a leszívási görbe megemelkedik, és ebben az esetben a talajcsövezés célja a tűrési
időnél (t0) rövidebb idő (t) alatt a talajcsövek síkja fölötti h0 magasság, tehát az optimális
talajvízmélység elérése.
A II. modell. A kötött talajú modell jellemzője, hogy a talajcsövek mélységéig a talaj
gyakorlatilag vízzáró. Ebben az esetben a talaj felső 0,5-0,9 m-es rétegében a vízvezetés
javítása (mind horizontális, mind vertikális irányban) és e réteg, illetve a talajcső között
hidraulikus kapcsolat megteremtése. Előbbit a mélylazítással, utóbbit a szűrőzéssel érjük el.
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94. ábra. Talajhidraulikai modellek (Thyll et al., 1983) I. talajvizes talajú modell; II. kötött talajú modell

A talajcsövezés előnyei a következők:
-

a tavaszi talajmunkák, optimális nedvességállapot mellett, kisebb energiaigénnyel,
hamarabb kezdhetők;

-

az optimális talajnedvesség-állapot elősegíti a talaj korai fölmelegedését, korábban
lehet vetni, nő a vegetációs időszak hossza, bővül a termeszthető növények választéka;

-

javul a talaj szerkezete, a talaj vízáteresztőbbé válik, nő a talaj vízbefogadó képessége,
csökken a felszíni lefolyás, a csapadék nagyobb része helyben hasznosul;

-

a növények gyökerei mélyebbre hatolnak, így vastagabb talajrétegből képesek a vizet,
illetve a tápanyagokat felvenni;

-

javul a talajban lévő mikroorganizmusok életfeltétele;

-

csökken a felső talajréteg sótartalma, az alsóbb rétegbe került sók a kapilláris
vízemeléssel sem kerülnek a felszín közelébe;

-

hosszú élettartamúak a talaj csőhálózatok, fenntartási költségük minimális.

A talajcsövezés hátrányai a következők:
-

a beruházási költség a nyíltárkos rendszerekhez képest magas;
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-

a talajcsövek esése nagyobb, mint a nyílt csatornáké, ezért gyakrabban szükséges
szivattyútelepek alkalmazása és üzemeltetése, ami növeli mind a beruházási, mind az
üzemelési költségeket - ha a tápanyag-gazdálkodással nem alkalmazkodnak a
talajcsövezéssel megváltozott helyzethez - jelentős lehet a tápanyag- kimosódás,

-

mind a tervezés, mind az építés, illetve üzemeltetés képzettebb szakembereket és
nagyobb pontosságot igényel, mint felszíni vízrendezéskor.

A talajcsövezés módjai, elemei
A talajcsövezés szabályozó elemeinek helyzete szerint függőleges (vertikális) és vízszintes
(horizontális) talajcsövezést különböztetünk meg.
Függőleges talajcsövezéskor a talajvízszint szabályozó elemeket függőleges furatokba
helyezzük és a fölösleges talajvizet vagy a vízzáró réteg áttörésével egy ez alatt elhelyezkedő
vízvezető rétegbe vezetjük (függőleges víznyelő), vagy kiszivattyúzzuk (szivattyúzott
függőleges talajcső: kút). Hazánkban az adottságok nem teszik lehetővé ezek alkalmazását.
A vízszintes talajcsövezés lényege, hogy utolsó rendű elemeit (szívók) a szükséges
mélységben, meghatározott eséssel és távolságban (L) helyezzük el a talajban. A talajcsőhálózat különböző funkciójú és elrendezésű elemekből épül fel. Ezek az elemek a
következők:
-

szívók,

-

gyűjtők,

-

főgyűjtők.

A szívók feladata a talajvíz, vagy a talajnedvesség közvetlen szabályozása, illetve a
vízfölösleg magasabb rendű elemekbe, a gyűjtőkbe szállítása. Vonalvezetésük egyenes, az
egyes szívók egymással párhuzamosak, vagy közel párhuzamosak. Helyszínrajzi elrendezésük
a terület esésviszonyaitól függően a következők szerint lehetséges (95. ábra):
-

keresztirányú,

-

hosszirányú és

-

villámdrénezés.
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95. ábra. A szívók elrendezési módjai (Thyll et al., 1983). a) keresztirányú; b) hosszirányú; c) villám

Keresztirányú elrendezéskor a szívók iránya a szintvonalakkal párhuzamos vagy hegyesszöget zár be (31-60°). Alkalmazására nagyobb terepeséskor (1-10%) kerül sor.
Hosszirányú elrendezéskor a szívók iránya megegyezik a terület esésirányával. Kis esésű
területeken alkalmazzuk (i <1%). Az ún. villámdrénezést dombvidéki nagy esésű területeken
alkalmazzuk. A szívókat 400 m-nél hosszabbra nem célszerű tervezni. A mélységet a
növénytermesztési követelmények és a műszaki adottságok befolyásolják, általában 0,8-1,5 m
között változik. A szívók legkisebb esése a kialakuló vízsebességtől, az átmérőtől, a talaj
feliszapolódásra és az okkeresedésre való hajlamától függ. A flexibilis, körkörös bordázatú
műanyag csövek legkisebb esése feliszapolódásra és okkeresedésre nem hajlamos talajok
esetén l‰, egyéb esetben 3‰. A maximális sebességre a műanyag csövek használatakor
nincs korlátozás. A műanyag csövek a terület domborzati viszonyaitól, valamint a gyűjtők
elrendezésétől függően különböző nagyságúak lehetnek, a felső határt a rendelkezésre álló
csőátmérő határozza meg.
A gyűjtőket a terület legmélyebb vonalain kell vezetni, figyelembe kell azonban venni a
nyílt befogadó helyzetét, és a szívók magassági, illetve helyszínrajzi elrendezését is.
A gyűjtők vonalvezetésének tervezésekor a hosszabb egyenes szakaszok kialakítására kell
törekedni, és irányváltoztatáskor a töréspontokra, hosszabb egyenes szakaszokon legalább 500
m-enként ellenőrző aknákat kell elhelyezni. Magassági vonalvezetésüket a befogadók
helyzete, a szívók magassági vonalvezetése, a terep esése stb. határozza meg.
A gyűjtők mélységére általában nincs korlátozás. A minimális esés perforált csövek esetén
- a talajtól függően - l-3‰ között változhat. Zárt gyűjtők esetén nincs korlátozás. A vízszintes
talajcsövezés két alapvető módját különböztetjük meg:
-

részleges talajcsövezést (céldrénezés), valamint

-

teljes vagy mezőszerű (szisztematikus) talajcsövezést.
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Részleges talajcsövezéskor csak egy-egy mélyebb folt víztelenítése céljából fektetünk le
egy (száldrén), vagy több talajcsövet.
Teljes talajcsövezéskor a táblát teljesen behálózzuk az adott távolságra fektetett szívókkal.
Alkalmazását

talajvízközeli

elhelyezkedése

vagy

a

tábla

talajának

kedvezőtlen

vízgazdálkodása (kötött talaj) indokolja.
A nyílt gyűjtős rendszer (a szívók nyílt csatornához csatlakoznak) alkalmazására
viszonylag sík területeken kerülhet sor, ahol a nyílt csatorna helyszínrajzi elrendezése és
magassági helyzete lehetővé teszi a szívók közvetlen csatlakozását (96b. ábra).
A zárt gyűjtős rendszer (a szívók gyűjtőkbe csatlakoznak) alkalmazására (96a. ábra)
nyugtalan domborzatú területeken kerülhet sor, ez ugyanis jobban alkalmazkodik az ilyen
terep adottságaihoz (lásd a 80a ábrát is).
A szívóknak a gyűjtőkhöz való csatlakozása szerint megkülönböztetünk:
-

fésűs (97a. ábra),

-

halszálkás (97b. ábra),

-

vegyes (97c. ábra) elrendezést.

96. ábra. Zárt- (a) és nyílt- (b) gyűjtős talaj csőrendszer (Thyll et al., 1983)

97. ábra. A szívók csatlakozása a gyűjtőhöz (Thyll et al., 1983). a) fésűs; b) halszálkás; c) vegyes elrendezés
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98. ábra. A kombinált talajcsövezés vázlata (Thyll et al., 1983)

Az elrendezési mód megválasztása az esésviszonyoktól és a szintvonalaktól függ. Az
előzőekben leírtaktól eltérő, ún. különleges talajcsövezési módok alkalmazására is sor
kerülhet. Ezek közül röviden a kombinált talajcsövezéssel, az övdrénezéssel, valamint a kettős
működésű talajcsőhálózatokkal foglalkozunk, és a Domboldali feladatok című fejezetben már
foglalkoztunk a teraszok talajcsövezésével.
Kombinált talaj csövezésen a talajcsövezés, a mélylazítás, és a vakonddrénezés (Őrség,
Göcsej, Hetés; 98, ábra), vagy a talajcsövezés és mélylazítás (tiszántúli kötött talajú területek)
kombinációját értjük.
Az övdrénezést olyan völgyfenéki területeken alkalmazzuk, ahol az elvizenyősö- dést
felszín alatti vizek felszínre törése okozza.
A kettős működésű talaj csőhálózatok a kettős hasznosítást (öntözés-vízrendezés) teszik
lehetővé. Általában azokon a talajokon alkalmazhatók, amelyek egyaránt drénezhetők, és
alulról vízzel feltölthetők, nedvesíthetőlc. A talajvíz és az öntözővíz minőségével szemben
ugyanazok a követelmények, mint általában az öntözővíz minőségével szemben.
A talajcsövezés kiegészítő eljárásai
A szűrőzés. A talajcsövek hatékonyságát növeli azzal, hogy a különböző hidraulikai
veszteségeket (ún. radiális, illetve belépési veszteség) csökkenti vagy megakadályozza a talaj
csövek feliszapolódását. Ennek megfelelően a szűrőzés két alapvető módját különböztetjük
meg: ~ a hidrológiai vagy hidraulikai és - a védő vagy mechanikai szűrőzést.
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A hidrológiai vagy hidraulikai szűrőzésre a talaj csőhálózat teljesítőképességéhez
viszonyítva elégtelen vízvezető képességű talajokon kerül sor. Ez a szűrőzés kialakítása
szerint árokszűrő. A leggyakrabban alkalmazott megoldásokat a 99. ábrán mutatjuk be. Az
árokszűrő alkalmazásának szükségességét a következő egyenlőtlenség fejezi ki:
kt 

Q

(103)

s

ahol:
kt = a talajcső környzetének vízvezető képessége, m/d,
Q = a talajcső egységnyi hosszára eső vízhozam (terhelés), m3/d∙m,
s = a belépési keresztmetszet kerülete, m.
Védőszűrőzésre, a szuffózióra hajlamos (belső erózióra) talajok talajcsövezésekor kerül
sor, amelyek hézagrendszerében a vízzel együtt a talaj egy bizonyos frakciója (20-100 μm
durva iszap, finom homok) is áramolni képes, és így a talajcső feliszapolódhat. A védő vagy
mechanikai szűrőzés céljára elsősorban a talajban nem bomló geotextíliák jöhetnek
számításba, amelyekkel a cső teljes palástját vagy annak egy részét borítjuk csőszűrőzés
formájában. Alkalmazásának szükségességét talajmechanikai vizsgálatok eredményei
(szemmegoszlás, egyenlőtlenségi tényező, hézagtérfogat stb.) alapján döntjük el.
A mélylazítás. A talajcsövezést kiegészítő melioratív beavatkozás. Egy speciálisan
kialakított, ék alakú lazítófejnek a talajban való vízszintes mozgatásával megemeljük a talajt,
és ennek hatására összefüggő repedésjáratok, ún. makropórusok jönnek létre (100. és 101.
ábra). Ha a lazítás mélysége eléri a 0,5-0,6 m-t, akkor mechanikai talajjavításról, ha eléri a 0,8
m-t, akkor melioratív mélységű lazításról beszélünk.
Vér (Joó, 1968) a mélylazítást akkor tartja, szükségesnek, ha
-

a talaj gravitációs pórustere 7 th%-nál kisebb, illetve az összes pórustér 15%-a alatt
van;

-

a talajvíz: levegő arány 80:20-nál rosszabb;

-

a talaj vízáteresztő képessége kisebb 10 mm/h-nál;

-

a glejesedés foka (Fe2+) meghaladja a 0,3%-ot;

-

az Arany-féle kötöttségi szám 43-nál nagyobb.
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99. ábra. A leggyakrabban alkalmazott drénárok-kialakítási módok

100. ábra. A mélylazító kés munkája (Thyll et al, 1983)

101. ábra. A mélylazítás hatása (Thyll et al., 1983)
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A mélylazítás önálló alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a tömődött, rossz vízvezető
képességű, levegőtlen talajréteg vastagsága nem éri el a 0,5 m-t és ez alatt egy jó vízvezető
képességű, laza réteg található. Kiegészítő eljárásként a kötött talajok talajcsövezésekor
alkalmazzuk.
A kötött talajok mélylazításakor általában 0,6-0,8 m sortávolságot alkalmazunk, de ha az
Arany-féle kötöttségi szám eléri a 60-at, akkor mindenképpen 0,6 m sortávolság
alkalmazandó. A lazítást az esés irányában kell elvégezni, de ha kiegészítő eljárásként
alkalmazzuk, akkor arra kell törekedni, hogy a következő vízvezető elemet (vakonddrén,
szívó) minél nagyobb szögben metssze. Erősen kötött talajokon a mélylazítás kétirányú
legyen, amelynek elsősorban homogenizáló szerepe van.
A mélylazítás élettartama több tényezőtől, így az uralkodó agyagásvány típusától is függ.
Ha szmektitek alkotják az uralkodó agyagásványt, az élettartam rövidebb, más
agyagásványok esetén hosszabb. Általában 2-4 évre tehető az élettartam, csökkenő porozitás
és vízáteresztő képesség mellett. A lazítás eredményeként az összes pórustér-növekedés
talajcsövezés nélkül 3-6, talajcsövezéssel 8-10%, a gravitációs pórustér növekedése 8-10%, de
talajcsövezéssel a 10%-ot meg is haladhatja.
Mindezen változások közül a talaj vízáteresztő képességének változása a legjelentősebb. A
megnövekedett vízáteresztő képesség a következő összefüggéssel számítható:
k n  F0  k e

(104)

ahol:
kn = a megnövekedett vízáteresztő képesség, m/d;
F0 = a növekedési együttható (értéke 2-30 között);
ke = az eredeti vízáteresztő képesség, m/d.
A vakonddrénezés. A drén egy kúpos forgástestnek a talajban való vízszintes vontatásával
a talajban kialakított járat, cső alakú vízvezető elem. A járat megfelelő tömörségének
kialakítása céljából a vakonddrénező test mögé általában gömb alakú tömörítő testet kötnek
(102. ábra).
Alkalmazása Vér (Joó, 1968) szerint akkor indokolt, ha
-

a talaj vízáteresztő képessége a szántott réteg alatt függőleges irányban 10 mm/h-nál,
függőleges irányban 20 mm/h-nál kisebb;
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-

a gyökérzónában a glejesedés mértéke (Fe2+) 0,3%-nál nagyobb;

-

a drénállékonyság feltételei megvannak.

102. ábra. A vakonddrénező test munkája (Thyll et al., 1983)

Az állékonyság feltételei. (Joó, 1968) szerint a következők:
-

az Arany-féle kötöttségi szám legalább 43 legyen;

-

a talajban a 0,02-0,002 mm-es frakció aránya legalább 50%, a 0,002 mm-nél kisebbé
kb.

20%

legyen,

kivitelezéskor

legyen

megfelelő

a

nedvességtartalom

(nedvességtartalom a VK 65-75%, illetve 27-39 tf%).
A vakonddrénezés Európában a századforduló után terjedt el, Magyarországon Kenessey
javaslatára 1931-től kezdték alkalmazni, elsősorban azonban Nyugat- Magyarországon terjedt
el széles körben, mint a kombinált talajcsövezés egyik eleme. Itt a vakonddrének mélysége
általában 0,7, sortávolságuk 3 m volt. Alkalmazásuk lehetővé tette a szívótávolság növelését,
tulajdonképpen ezek töltötték be ugyanis a szívók szerepét.
A talajcsövezés anyagai és műtárgyai
A talajcsövezésre jellemző, hogy jelentős a késztermék- és a nyersanyag-igénye. Ezeket az
anyagokat a talaj csőhálózat kialakításához, a talajcsövek szűrőzéséhez, valamint a műtárgyak
építéséhez használjuk.
A csőanyagok céljára a legutóbbi időkig az égetett agyagcsöveket alkalmazták, az 1960-as
évektől azonban először a sima falú, merev műanyag csövek terjedtek el, majd számos
előnyük miatt a flexibilis műanyag csövek kizárólagos használatára tértek át.
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Ezeknek a flexibilis műanyag csöveknek az alapanyaguk a polivinilklorid (PVC), a
polietilén (PRE) és a polipropilén (PP), amelyek hőre lágyuló műanyagok, így extrudálással
formázhatók.
Magyarországon csaknem kizárólag PVC alapanyagú, körkörös bordázatú flexibilis
műanyag csöveket gyártanak, 50, 65, 80, 100, 125, 160 és 200 mm-es névleges átmérőkkel.
A csövek palástján a hullámvölgyben 1,1-1,5 mm x 4,0 mm méretű belépőnyílások
találhatók, amelyek fajlagos felülete 20-25 cm2/m. A csöveket tekercsekben szállítják,
hosszuk a csőátmérőtől függ. A csövek főbb műszaki adatait a 23. táblázatban közöljük.
23. táblázat. A körkörös bordázatú flexibilis talajcsövek főbb műszaki adatai
(Műszaki feltételek OVH: 1969)
Névleges átmérő,

Külső átmérő,

Tűrés,

Belső átmérő,

Tűrés,

Fajlagos tömeg,

Tekercshossz,

mm

mm

mm

mm

mm

kg/m

m

50

50,5

-1,5

43,9

+2,0

0,165

200

65

65,5

-1,5

58,0

+2,0

0,235

150

80

80,5

-1,5

71,5

+2,0

0,320

100

100

100,5

-1,5

91,0

+2,0

0,480

100

125

126,0

-2,0

115,0

+2,5

0,650

50

160

160,0

-2,0

148,5

+2,5

0,950

50

200

200,0

-2,0

187,0

+2,5

1,400

45

A talajcsövek fektetésekor elkerülhetetlen az ún. idomok alkalmazása. Ezek a következők:
-

végelzáró a csővégek lezárására, a talajbemosódás megakadályozására;

-

karmantyú a csövek toldásához;

-

szűkítő a csőátmérő változásához;

-

csatlakozóidomok (bekötőidom és T-idom) a szívó-gyűjtő csatlakozásához;

-

kifolyóidom a szívók nyílt csatornába csatlakozásához.

A szűrőzés anyagai közül az árokszűrőzés céljára homokos kavics, porszénhamu, perlit,
salak jöhet számításba. Kiterjedten alkalmazták a különböző kalcium-vegyületek (égetett
mész, őrölt mészkőpor, dihidrát formájú gipsz) 4-16 kg/fm mennyiségben az árokból
kitermelt talajhoz való keverését, ez azonban csak bizonyos esetekben - pl. az okkeresedési
veszély, FE(OH)3-kiválás esetén - vált be. Használható még a Solacrol műgyanta 2%-os
oldata kipermetezve, amely a talaj morzsákat stabilizálja.
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Csőszűrőzés (borító- vagy burkolóanyagként) céljára műanyag (polipropilén, üvegtextília)
geotextíliák jöhetnek számításba. Követelmény, hogy legalább 7 mm vastagságúak legyenek.
A talaj csőhálózat műtárgyai a következők:
-

a talaj csőszáj,

-

az aknák és

-

az átemelők (szivattyútelepek).

A talaj csőszáj vagy kitorkolló műtárgy a gyűjtő vagy főgyűjtő nyílt csatornákba
csatlakozását teszi lehetővé. A fagyállóság és állékonyság feltételeinek megteremtése mellett
védeni kell a talaj csőszájat az eldugulástól és a rongálódástól. A talajcsőszáj készülhet
helyszíni betonozással, vagy előre gyártott elemekből is.
Az aknák funkciójuk szerint gyűjtő-, ellenőrző-, tisztító- és bukóaknák lehetnek. A
talajfelszínhez viszonyított helyzetük szerint rejtett- vagy vakaknákat és felszín fölé emelkedő,
látható aknákat, különböztetünk meg. Keresztmetszetük szerint kör és négyszög alaprajzúak
lehetnek.
A vakaknák belmérete kör keresztmetszet esetén minimum 0,6 a látható aknáké 0,8 m
átmérőjű, a négyszög keresztmetszetű aknák 0,5x0,5, illetve 0,6x1,2 m méretűek legyenek. A
103. ábrán különböző aknatípusok láthatók.
Átemelők létesítésekor automatizálásra kell törekedni, ezért elektromos búvárszivattyúk
alkalmazására kell törekedni, amelyeket szintérzékelő (körtekapcsoló) vezérel.

103. ábra. Aknatípusok (Thyll et al., 1983)
a) egyszerű vakakna; b) bukó vakakna; c) 40 cm átmérőjű betoncső akna; d) 60 cm átmérőjű betoncső akna; e)
előre gyártott elemekből összeállított akna
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A talajcsövezés tervezése
A talajcsövezés tervezése - az egyéb tervezési munkákhoz hasonlóan - az előmunkálatokkal kezdődik. Ezek közül is elsőként a helyszíni bejárással kell kezdeni. Ez
számos olyan információhoz juttatja a tervezőt, amelyeket a részletes feltárásokból,
helyszínrajzokból sem kaphat meg. Erre a tavaszi és az őszi időszak a legmegfelelőbb.
Bejáráskor a terület domborzati és talajviszonyait kell megismerni, de tájékozódni kell a
vízviszonyokról és a terület környezetéről is. Tekintettel arra, hogy a csőhálózatokat a felszín
alatt alakítják ki, meg kell ismerni a már meglévő told alatti vezetékek (gáz, olaj, elektromos
vezetékek, telefon stb.) nyomvonalát is.
A tervezéshez be kell szerezni a geodéziai, a hidrológiai, a mezőgazdasági, a vízügyi stb.
alapadatokat is.
A tervezés a befogadó megválasztásával kezdődik. Erre a célra a területen már meglévő,
vagy tervezett nyílt csatorna a legmegfelelőbb. A talaj csőhálózat mértékadó átlagos
elvezetési intenzitása (q, mm/d) mind a szívótávolság számításakor, mind a hidraulikai
méretezéskor alapvető fontosságú. Meghatározására nincs elfogadott módszer, ezért ebben
tapasztalatokra kell hagyatkozni. Nagysága 3,0-9,0 mm/d között változik. A hidraulikai
méretezéskor a mm/d értékét át kell számítani l/s-ha értékre (1 mm/d = 0,116 l/s∙ha, illetve 1
l/s ∙ha = 8,64 mm/d).
A szívótávolság (L) számítására több száz, hidraulikai szempontból szabatos vagy
tapasztalati összefüggés áll rendelkezésre. Ezek közül csak néhányat alkalmaznak széles
körben. A kötött talajú modellre a következő összefüggés alkalmazható:





 4 k H H 12  H 22 
L

q



1 2

(105)

A kh horizontális vízvezető képesség értékét a mélylazítás hatására kialakuló értékkel kell
figyelembe venni.
A talajvizes modellre a permanens méretezési módszerek közül a legelterjedtebb
Hoozhoudt módszere:
 8k  d  h 4kl  h 2 
L l e


q
q



1 2

(106)
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ahol:
L = a szívótávolság, m,
h = a tervezett depressziós görbe legmagasabb pontja a szívó síkja fölött, m,
q = a termelés (elvezetési intenzitás), m/d,
de = az ún. egyenértékű rétegvastagság.
A Hooghoudt-összefüggés alapján készült a 104. ábrán bemutatott nomogram.

104. ábra. Nomogram a Hooghoudt-összefúggés alkalmazásához (Thyll et al., 1983)

A nem permanens összefüggések közül a Glover-Dumm-összefüggés a
 10  k  D  t 
L

  ln( 1,16  h 0 / h t 

1 2

(107)

ahol:
k = a talaj vízvezető képessége, m/d,
t = a víztelenítésre előírt időtartam (tűrési idő), d,
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µ = a vízteleníthető hézagtér,
h0 = a leszívási görbe kezdeti magassága a szívók síkja fölött, m,
ht = a leszívási görbe kívánt magassága a szívók síkja fölött, m,
D = az áramlásban részt vevő talajréteg vastagsága, m.
A talajcsövek helyszínrajzi kivonalozásakor a szívók és a gyűjtők elrendezésének
ismertetésekor leírtakat kell figyelembe venni.
A szívók és a gyűjtők magassági vonalvezetésekor az előzőkben leírtak érvényesek. A
magassági vonalvezetést a hossz-szelvényen tervezik. A gyűjtőkről rajzolt, a szívókról csak
írott hossz-szelvényt (a fontosabb adatok táblázatos megadása) készítünk. Gyűjtő hosszszelvényét mutatja be a 105. ábra.

105. ábra. Gyűjtő hossz-szelvénye (Thyll et al., 1983)

A hidraulikai méretezés feladata, hogy adott esésviszonyok, és elvezetendő vízhozam
mellett, a szükséges csőátmérőt meghatározza úgy, hogy a kialakuló vízsebesség
meghatározott értékek között (0,2-1,5 m/s) legyen. A szívókon csak hidraulikai ellenőrzést
végzünk, a gyűjtőket szakaszosan (a vízgyűjtő terület nagysága függvényében) méretezzük. A
méretezés alapja a Manning-formula és a folytonossági egyenlet, a következők szerint:
Q  0 ,312  K m  d

2 , 67

i

0 ,5

(108)

ahol:
Q = a talajcső vízszállítása, m3/s,
km = a Manning-féle simasági tényező,
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d = a cső átmérője, m,
i = a talajcső esése.

106. ábra. Nomogram hullámosított falú PVC talajcsövek hidraulikai méretezésére ( Thyll et al., 1983)

A kiegészítő eljárások tervezésére az előzőekben elmondottak az irányadók. A tervezési
részfeladatok összegezése a kiviteli, terv, amely szöveges részből (műszaki leírás, hatósági
engedélyek stb.), rajzos részekből (részletes helyszínrajz, hosszszelvények, műtárgytervek
stb.), táblázatokból (műtárgykimutatás, írott hosszelvények stb.) és költségvetésből áll.

A talajcsőhálózatok kivitelezése
A talaj csőhálózatok építésének feltétele a nyílt csatornahálózat megléte. A talajcsőhálózat
működése nagymértékben függ attól, hogy a kivitelezést milyen talajállapot mellett végezték.
Ezért nagyon fontos a megfelelő időpont megválasztása.
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A kivitelezés technológiája ároknyitásos vagy ároknyitás nélküli lehet. A részfeladatok
sorrendje a következő:
-

a hálózat síkrajzi és magassági kitűzése;

-

a főgyűjtő, gyűjtők, majd a szívók fektetése;

-

a szűrőzés kialakítása;

-

az utófelmérés;

-

az árokvisszatöltés (az ároknyitás nélküli technológiában ez elmarad);

-

a talajcsőhálózat műtárgyainak megépítése;

-

a kiegészítő eljárások végrehajtása.

-

A kivitelezés befejező lépése a műszaki átadás.

A talajcsőhálózatok üzemeltetése
Gravitációs vízelvezetés esetén a talaj csőhálózat üzemeltetése nem jelent számottevő
műszaki feladatot. A szivattyúzási helyeken - erről már korábban szó volt - az automatikus
üzemelésre törekszünk, ezeket azonban időnként ellenőrizni kell. Mind a nyílt, mind a zárt
gyűjtős rendszerekben ajánlatos a kifolyás folyamatos ellenőrzése, az esetleges dugulások
megszüntetése. A talajcsőhálózatok üzemeltetésének fogalomkörébe tartozik a mélylazítás
szükséges megismétlése is. A talaj csőhálózat nem igényel rendszeres karbantartást. A csövek
tisztítása 8-10 évenként válhat szükségessé. Erre a célra külön csőtisztító gépek állnak
rendelkezésre. Rendszeres karbantartást igényelnek a műtárgyak és a szivattyútelepek.
Előbbiek közül különösen az aknák iszaptalanítása lényeges.

Települési (belterületi) vízrendezés
A település közigazgatási határokkal meghatározott terület. Az elmúlt évtizedekben
bekövetkezett változások (a települések strukturális változása, a vízellátás fejlődése) számos
olyan problémát vetett fel, amelyek előtérbe helyezték vízgazdálkodási jelentőségű feladatok
megoldását.
Ezek közül egyrészt megemlítendő a beépítettség és a burkolt, portalanított utak számának
növekedése, amely a lefolyási tényező növekedését okozta, másrészt az ún. közműolló
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növekedése (a vízellátás mögött a csatornázás elmaradása) a talajvízszint emelkedéséhez
vezetett.
A települések vízforgalma két különálló alrendszerre bontható. A külső alrendszerben az
inputot a csapadék, a településen áthúzódó vízfolyás és a település vízforgalmát befolyásoló
felszín alatti vizek alkotják. E vizek forgalmát a vízfolyások és vízi létesítmények teszik
lehetővé, amelyek az alrendszer eszközeinek tekinthetők, és amelyek kapacitása alapvetően
megszabja az alrendszer működését. A belső alrendszer több helyen kapcsolódik. Ilyen
kapcsolódó elem az egyesített csatorna, amely természetes bemeneti elemet (csapadék) és
mesterséges bemeneti elemet (szennyvíz) egyaránt szállíthat.
A települési vízrendezés tárgya az Országos Építésügyi Szabályzat szerint a belterületre
hullott csapadékvíz rendezett elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyás és belvízcsatorna
medrének fenntartása és rendezése, a belterületi káros talajvíz süllyesztése, valamint a
belterületi állóvizek medrének szabályozása, és - tágabb értelmezésben - a településeknek a
külterületeken keletkezett vizektől való védelme is.
Beavatkozási körébe tartozik a zárt és a nyitott csapadékvíz-elvezető hálózat
(csapadékcsatorna), az átemelő művek, a körtöltések stb. építése, fenntartása és üzemeltetése.
Tekintettel arra, hogy a település egy vízgyűjtőterület része, kapcsolatban van annak többi
részével, attól el nem választható és illeszkednie kell a térség egységes vízgazdálkodási
rendszerébe. A kapcsolódás igen sokrétű, hiszen csapadékvíz a környező területről felszíni és
felszín alatti hozzáfolyás formájában egyaránt érkezhet a településre, a befogadó magas
vízállása azonban akadályozhatja a település csapadékvizeinek a bevezetését.
A településre hullott csapadékvíz összegyülekezése, a lefolyás nagymértékben függ a
település beépítettségétől, szerkezetétől.
A településszerkezeti kategóriák a következők (107. ábra):
-1. típus. Ipari és kereskedelmi zárt városrész; beépítése igen nagyfokú, a vízzáró felületek
aránya 95-100%. Az érkező csapadék csaknem teljes mennyiségét le kell vezetni.
-2. típus. Zárt, sűrűn beépített városi településrész; a fedett, vízzáró felületek aránya 9095%. A beszivárgásra alkalmas felület (kert, park) minimális, ezért a keletkező csapadék
jelentős részét el kell vezetni.
-3. típus. Településszerű, többszintes beépítésű településrész; az előzőeknél lazább
beépítésű, nagyobb nyitott felszínű területek találhatók. A burkolt felületek aránya 60-80%.
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-4. típus. Pontházas, laza beépítésű városrész; a burkolt felületek aránya 40-60%. A parkok
és egyéb fedetlen felületek lehetőséget adnak a csapadék beszivárgására, és a felszíni
vízelvezető elemek számára megfelelő tér áll rendelkezésre.
-5. típus. Kertes, családi házas városrész. A burkolt részt a házak, a burkolt udvarok és az
utak képezik, amelyek aránya 25-40%. A vízrendezés szempontjából ezen a településtípuson a
legnagyobb a fajlagos ráfordítás a csapadékelvezetési és talajvízszint-szabályozási feladatok
miatt.
-6. típus. Községi, falusi beépítés. Csak a központ, a főbb utak és a telkek bejárói
burkoltak, amelyek aránya 20-35%, és igen jelentős a vízáteresztő felszín (kert, park stb.).
-7. típus. Hétvégi házas beépítés, zártkertek, parkok, burkolt sétautakkal, parkolókkal. A
felület nagy részén mezőgazdasági termelés folyik, és az épületek pontszerűen helyezkednek
el. A burkolt, vízzáró felületek aránya kicsi, mintegy 10-20%. A vízrendezési problémák a
mezőgazdasági területekéhez hasonlóak.
-8. típus. Mezőgazdasági jellegű területek, erdők, ősparkok. A vízrendezés elvei
gyakorlatilag megegyeznek a külterületekével. A vízzáró felületek aránya 0-10%.
A település vízrendezési feladatai a következők:
-

a csapadékcsatornázás,

-

a talajvízszint-süllyesztés,

-

a településen áthúzódó vízfolyás vagy csatorna rendezése.

-

A csapadékcsatornázás a településre hulló záporcsapadékból keletkező felszíni víz
károkozás nélküli elvezetését jelenti.

A csapadékvíz elvezethető:
-

elválasztott rendszerű zárt csatornahálózattal vagy árokhálózattal, igen gyakran a
kettővel vegyesen; a szennyvizet a szennyvízelvezető csatornák a szennyvíztisztító
telepre, a csapadékvizet a csapadékvíz-elvezető csatornák közvetlenül a befogadóba
vezetik,

-

egyesített csatornahálózattal, amely csak zárt csatornát jelenthet; a csatornahálózat a
területen keletkező szennyvizet és a csapadékvizet közös csatornában szállítja.

Szelvényük és elhelyezésük mélysége szerint megkülönböztetünk:
-

nyílt felszíni árokhálózatot,

-

felszínközeli zárt csatornahálózatot,

-

zárt csatornahálózatot és
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-

mély csatornahálózatot.

A káros talajvíz elvezethető:
-

megfelelő mélységű nyílt árokhálózattal vagy

-

települési csatornahálózattal.

A vízfolyás rendezésének a település szempontjából a következő feltételeket kell kielégítenie:
megfelelő védelem a vízfolyás nagyvizei ellen,
alkalmassá kell tenni kisvíz idején a kellően tisztított szennyvíz befogadására.

107. ábra. Településtípusok (Fehér et al., 1986)
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A vízrendezés hazai helyzete
A síkvidéki vízgyűjtő területek kiterjedése 43 640 km2, amely 85 belvízrendszerre
tagozódik. A teljes síkvidéki területből 34 000 km2 a mezőgazdasági terület, ezekből mintegy
19 000 km2 területet veszélyeztet belvíz.
A jelenlegi kiépítettség mellett sokévi átlagban 1300 km2 a belvízzel borított területek
kiterjedése, de szélsőséges hidrológiai helyzetben az elöntött területek nagysága elérheti a 10
000 km2-t is. Az elöntésekből származó kár sokévi átlagban 2-3 milliárd Ft-ot, 10 évenként 68 milliárd Ft-ot, 50 évenként 10-15 milliárd Ft-ot ér el.
A 85 belvízrendszer főműveinek főbb adatai a következők:
-

a csatornák hossza 11 400 km,

-

a fajlagos kiépítettség 28,0 l/s∙km2,

-

a szivattyútelepek kapacitása 810 m3/s,

-

a tározási kapacitás 380 millió m3,

-

az átlagos levezetési idő 14 nap.

A talajcsövezett területek kiterjedése 250 000 ha-ra tehető. Magyarország településeinek
belterülete mintegy 4600 km2, amelyen belül a kiemelt települések kiterjedése 1000 km2. E
területek vízrendezését 2000 km zárt, 3500 km egyesített és 27 500 km nyílt rendszerű
csapadékvíz-elvezető hálózat, továbbá 6700 vízfolyás és belvízcsatorna szolgálja.

Az árvízvédelem
Az árvízmentesítés fogalma, módjai
Folyószabályozás, árvízvédelmi művek
Árvíznek nevezzük a folyók nagyvizét, amely kilép a középvízi mederből és elönti a
környező területet. Az árvíz által elöntött terület az árterület, amelynek nagysága a
topográfiai viszonyoktól függ. Magyarországon a folyók szabályozása előtt az ország
legértékesebb területének kb. 30%-a árterület volt.
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Azokat a tevékenységeket, amelyek a folyók árterületét mentesítik az időszakos
elöntésektől, árvízmentesítésnek, az árvízmentesítés létesítményeit, műveit árvízvédelmi
műveknek nevezzük.
Az árvízmentesítés megelőző (preventív) tevékenység, amikor létrehozzuk az árvízvédelmi
műveket, és elvégezzük azok fenntartási, karbantartási munkáit.
Az árvízvédelmi művek főleg árvíz idején vannak igénybe véve. Azt a tevékenységet,
amelyet az árvíz idején kell kifejteni annak érdekében, hogy az árvízvédelmi létesítmények
feladatuknak megfeleljenek, árvízvédekezésnek nevezzük. Az árvízmentesítés és az
árvízvédekezés gyűjtőnéven az árvízvédelem.
Az árvízmentesítés leggyakrabban alkalmazott műve az árvízvédelmi töltés, amely
megakadályozza az árvíz szétterülését, és ezzel csökkenti az árvíz által veszélyeztetett
területek nagyságát.
Az ártér árvízvédelmi töltéssel mentesített része a mentesített ártér. A partél és az
árvízvédelmi töltés között lévő terepsáv a hullámtér. A két árvízvédelmi töltés közötti tér,
amely magába foglalja a két hullámteret és a középvízi medret, az árvízi meder.
A hullámtereken általában mezőgazdasági termelést folytatnak. Ezért indokolt, hogy a
gyakrabban előforduló kisebb árvizek ellen, ezek mentesítve legyenek. Ezt a célt szolgálják az
árvízvédelmi töltéseknél kisebb szelvényű nyári gátak, amelyeket a hullámtérben, a vízfolyás
és az árvízvédelmi töltés között építenek. Az árvízvédelmi töltések méretezésekor meg kell
határozni azt a legmagasabb árvízszintet, amely ellen a mentesítendő területet védeni
kívánjuk. Ezt az árvízszintet mértékadó árvízszintnek nevezzük.
Az árvízvédelmi töltés hullámverés elleni védelme céljából a töltés előterébe ún. védőerdőt
telepítünk. Az árvízvédelmi töltést, a töltés előtti előteret, a mentett oldali védősávot, és a
védőerdőt együttesen árvízvédelmi vonalnak nevezzük.
A nagyobb kiterjedésű vagy különösen intenzív mezőgazdasági művelés alá vont
területeket, településeket vagy ipartelepeket védő árvízvédelmi vonalak a fővédelmi vonalak.
A következőkben röviden áttekintjük az árvizeket előidéző okokat, majd rátérünk az
árvízmentesítés módjaira és a védekezés teendőire.
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Az árvizeket kiváltó hidrometeorológiai tényezők
Árvizek a különféle meteorológiai és hidrológiai tényezők, az árhullám, valamint a
vízgyűjtő tulajdonságainak kedvezőtlen egybeesése hatására keletkeznek. Ezek közül döntő
jelentőségű a csapadék és a lefolyási viszonyok.
Az árvíz származhat esőből, hóolvadásból vagy a kettő kombinációjából. A
csapadékviszonyok kedvezőtlen alakulását.
-

nagy intenzitású esők,

-

hosszú időtartamú esők,

-

nagy területre kiterjedő esők vagy

-

a vastag hótakaró hirtelen olvadása idézi elő.

A csapadék lefolyásra kerülő hányadát, vagyis a lefolyási tényezőt (a) növeli:
-

a telített talaj,

-

a fagyott talaj,

-

a vízgyűjtő terület lejtős felszíne,

-

a gyér vagy hiányzó növénytakaró,

-

a párolgást csökkentő tényező, hűvös időjárás vagy

-

a páratelt levegő.

A folyók úszó jege torlódást okozva ugyan nem növeli a vízhozamot, de jelentős vízállásemelkedést okozhat. Magyarországon az árvizek két fő típusát különböztetjük meg. Januáráprilis hónapokban jelentkeznek a téli-tavaszi árvizek, amelyek kiváltásában a gyors
hóolvadással kombinált tartós esőzések játszanak szerepet, a lefolyást pedig a még fagyott
talaj, és az evapotranszspiráció kis értéke növeli. Ezeknek az árvizeknek az úszójég a
kísérőjelensége.
A jeges árvizeket tartós hideghullámmal egyidejűleg előforduló alacsony vízállás előzi
meg, és ez szolgáltatja a torlaszok képződéséhez szükséges jeget. Ezt követi a hirtelen olvadás
és a tartósabb langyos eső, amely még fokozza a hóolvadás ütemét. Az árvizet befolyásoló
tényezők közül az ember egyelőre csak a lefolyást képes befolyásolni.
A májust követő hónapokban jelentkezhet a nyári árvíz, az ún. zöldár. Ezt az árvizet
túlnyomóan az intenzív, tartós esőzések, és a levegő párateltsége idézi elő.
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Az árhullám kialakulását a folyók vízállásán észlelhetjük. Az esőzések következtében a
folyó vízállása a vizsgált szelvényben emelkedni kezd, tehát a folyó árad, majd elér egy tetőző
(kulmináló) helyzetet. Az esőzés megszűnte után a vízgyűjtőből érkező víz mennyisége
csökken és ennek eredményeként kisebb lesz a vízállás értéke is, tehát a folyó apad, majd elér
egy mélypontot (alsó kulminációspont). A két mélypont közötti szakaszt nevezzük
árhullámnak, amelynek van egy áradó és egy apadó ága (108. ábra).
A folyók élete ilyen árhullámok sorozatából áll. A levonulás módja jellemző az egyes
folyókra, és ezt nevezzük vízjárásnak, amely a vízgyűjtő terület tulajdonságaitól függ.
Heves vízjárás a vízzáró talajú, meredek lejtőkből álló, fedetlen vízgyűjtő területű
folyókon alakul ki. Az árhullám gyorsan alakul ki, magas vízállással tetőzik, és gyorsan
elapad.

108. ábra. Az árhullám (Thyll, 1978)

A nyugodt vízjárás a vízáteresztő talajú, mérsékelt lejtőjű, fedett (erdőkkel borított)
vízgyűjtő területű folyók jellemzője. Vízállásgrafikonjuk hosszan elnyúló kis meredekségű
vonal, és az árhullám is kisebb vízállás-emelkedéssel jár. Ha két szelvény között vizsgáljuk a
hidraulikai jellemzők változását, a következőket állapíthatjuk meg. Az árhullám rátelepszik a
vízfelszínre, ennek következtében megnő a vízszint esése, és ennek eredményeként a
sebessége is. A vízsebesség növekedése a vízhozam növekedését eredményezi, amelynek
következtében megemelkedik a vízállás.
Az árvizek elleni védekezésre való felkészüléshez nagyon lényeges az árvizek bekövetkezésének, illetve mértékének az ismerete. Ezt a hosszú, illetve rövid idejű előrejelzések
teszik lehetővé. A hosszú idejű előrejelzés a téli csapadékra alapozva a tavaszi hóolvadásból
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kialakuló lefolyás előrejelzésére alapoz. Ilyen előrejelzéssel csupán a két fő folyóra
rendelkezünk módszerrel.
A rövid idejű előrejelzések két fő csoportra oszthatók:
-

a vízgyűjtőre hullott csapadék alapján,

-

vízmércekapcsolat alapján végzett előrejelzés.

Az utóbbi módszer alapja a két, viszonylag kis távolságban lévő vízmérce közötti
mércekapcsolati görbe (109. ábra).

109. ábra. Vízmércekapcsolati görbe a Szamos, Csenger, Rápolt vízmércéire [Polgár-Sipos-Szappanos

(szerk.), 1974]

Árvízmentesítés
Az árvízmentesítés olyan megelőző műszaki tevékenységek összessége, amelyek célja
valamely terület árvizektől való mentesítése, a meglévő művek megerősítése, fenntartása vagy
új védelmi rendszer létesítése.
Árvízmentesítés a vízgyűjtő terület rendezésével és tározással. A vízgyűjtő terület
rendezésének célja megfelelő műszaki beavatkozással a vízgyűjtő lefolyási viszonyainak
megváltoztatása, tehát a lefolyási tényező csökkentése. Ezek a módszerek csökkentik az
erózióveszélyt is azáltal, hogy csökkentik a lefolyó víz sebességét, növelik a víz talajba
szivárgó hányadát és elősegítik a növényzet növekedését is.
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Ilyen módszer az erdősítés, a sáncolás, a teraszok létesítése, az övcsatornák építése.
Ezekkel a módszerekkel a Domboldali feladatok című fejezetben foglalkozunk részletesen. E
művek létesítési költsége magas, ezért egyedül árvízmentesítési célból ritkán alkalmazzuk.
Az árvízmentesítés előbbinél gazdaságosabb és igen hatásos módszere az árvízhozam
tározással való csökkentése. Általában kisebb vízfolyásokon alkalmazzuk (lásd részletesen a
Völgyfenéki feladatok című fejezetben).
Árvízmentesítés folyószabályozással. A folyószabályozás célja a természetes viszonyok
között lefolyó vízfolyások oly módon való megváltoztatása, hogy azok megfeleljenek a
folyóvölgyben kialakított gazdálkodás és vízgazdálkodás céljainak. Ennek folyamán
mérsékeljük, vagy kiküszöböljük a vízfolyás káros hatásait is.
A folyószabályozást szükségessé teheti a folyókanyarok vándorlásának megszüntetése, a
hordalékszállítás elősegítése, a folyók árvizeinek szabályozása és kiterjedésének csökkentése,
a folyó jéglevezető képességének növelése és ezzel a jeges árvizek elkerülése stb.
A folyószabályozáskor - a patakszabályozással ellentétben - nem törekszünk a
legkedvezőbb meder kialakítására, hanem csak folyószabályozási művek kialakításával
igyekszünk úgy megváltoztatni a vízfolyást, hogy az hosszabb-rövidebb idő alatt maga
készítse el az új medert.
Aszerint, hogy a kisvizelt, középvizek vagy a nagyvizek (árvizek) lefolyását és medrét
kívánjuk szabályozni, megkülönböztetünk kisvízi, középvízi és nagy vízi folyószabályozást.
A folyószabályozások elsősorban a középvízi szabályozásra terjednek ki. Ezek keretében
kerül sor a partvonal kiépítésére vagy áthelyezésére, ennek későbbi megerősítésére, a
sodorvonal áthelyezésére vagy új meder kialakítására. Ezeket a feladatokat a szabályozási
művekkel oldjuk meg.
A szabályozás művei - attól függően, hogy azok a vízfolyás tengelyére merőlegesek vagy
azzal párhuzamosak - két csoportba: a hosszirányú és keresztirányú művek csoportjába
sorolhatók.
Hosszirányú művek: a partburkolat, a partbiztosítás, a terelő- és vezetőművek, az átmetszések,
és a kődepóniák.
Keresztirányú művek: a sarkantyúk, a bekötő keresztgátak, a mederelzárások, az iszapoltató
művek és a fenékgátak. A szabályozási művek elhelyezése a 110. ábrán látható.
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Az átmetszést (mederátvágást) olyankor alkalmazzuk, amikor a folyó túlfejlett kanyarjai miatt
az esés nagymértékben lecsökken. Az átmetszéssel megnöveljük az esést, és ezzel
meggyorsítjuk az árvizek levonulását.

110. ábra. Szabályozási művek elrendezése (Thyll, 1978)

Az átvágás helyszínrajzi vonalozását mindig úgy kell megtervezni, hogy az beilleszkedjék
az átmetszés előtti és az átvágást követő folyószakasz természetes kanyarulatai közé, és törés
nélkül csatlakozzék a régi folyószakaszhoz és maga az átmetszés is ívesen haladjon.
A tervezett átmetszés domború partjának közelében vezérárkokat létesítenek, amelyek
szélessége és mélysége egyharmada-kétharmada a tervezett szélességnek, illetve mélységnek.
A vezérárkok kiemelése után gondoskodni kell a régi meder elzárásáról, amelynek
eredményeként kialakulnak a holtágak (morotva).
A mederszabályozás eszköze még a kotrás is. A múltban költségessége és megfelelő
kotrókapacitás hiánya miatt ritkán alkalmazták a folyószabályozásban. Ma nagyobb szerepet
kapott különösen ott, ahol építőanyag-kitermeléssel is egybeköthető. A folyószabályozással
körültekintően kell eljárni, mivel - a természetbe való más beavatkozáshoz hasonlóan - ez a
tevékenység is tájformáló hatású. A folyó medrének megváltoztatása (a mederszelvény-méret
változása, a kanyarulatok átvágása) maga után vonja a táj arculatának megváltozását. Ezért a
szabályozás előtt fel kell tárni az esztétikailag érzékeny pontokat és területeket és meg kell
határozni a tájkép szempontjából fontos elemek (építmények) természeti alakzatok
láthatóságát, a kívánatos látóhatár és a folyószabályozással létrehozott új tájelemek
kapcsolatát.
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Árvízmentesítés töltésezéssel és vasbeton falakkal. Az árvízvédelmi töltések létesítésével
célunk az ún. árvízi meder kialakítása. Árvízi medernek az anyameder és a kétoldali hullámtér
együttesét nevezzük.
A töltésezés hatására csökken a víztükörszélesség és megemelkedik a vízszint. Minél
közelebb helyezzük egymáshoz az árvédelmi töltéseket, annál magasabb töltésre van szükség,
de nagyobb lesz az árvíztől mentesített terület nagysága is.
A begátolt folyó vízjátéka megnő annak következtében, hogy az árvízszint megemelkedik,
és süllyed a kisvízszint. Ez nemcsak a nedvesített keresztszelvény csökkenésével
magyarázható, hanem a tározott árvízmennyiség csökkenésével is. A töltésezés hatására
megváltozik az - árhullámkép is, amely meredekebb és rövidebb lesz, az árvízi vízhozam
megnő, és csökken az árvíz időtartama. Az árvízvédelmi töltések tervezésekor két alapvető
kérdés merül fel: a helyszínrajzi, elrendezés és a töltés magassága.
A helyszínrajzi elrendezésben alapvető szempont, hogy a töltés enyhe ívben kövesse a
folyó

kanyarulatait,

és

tengelyvonala

lehetőleg

hegyesszögben

metssze

a

folyó

tengelyvonalát. A közel derékszögű metszés nem kedvező, mert az árvíz megtámadja a közép
vízi medret.
A vonalvezetéskor lehetőség szerint ki kell használni a magaslatokat, mert ez jelentős
földmunka-megtakarítással jár. Arra kell törekedni, hogy minél nagyobb legyen a mentesített
terület, de ez a törekvés nem okozhatja az árvízi meder túlzott beszűkítését, mert az káros
duzzasztásokhoz vezethet. Az elmondottakon kívül a talajmechanika szempontjait is
figyelembe kell venni. A 111. ábra egy helyes és egy helytelen vonalvezetést mutat be.
A töltés vonalvezetése megszabja annak kapcsolatát a közlekedési úthálózattal. A töltés
építésével ugyanis számos közlekedési utat - elsősorban dűlőutat - vágunk ketté, ezért meg
kell teremtenünk a hullámtéren maradt területtel az összeköttetést, annál is inkább, mert a
hullámtéren általában mezőgazdasági termelés folyik. Az összeköttetés megteremtése céljából
a töltésen útátjárókat (rámpákat) kell létesíteni. Ezek száma azonban a lehető legkevesebb
legyen. Az átjárók pályaesése általában 1:20.
Az árvízvédelmi töltés magassága a mértékadó árvízszinttől és a magassági biztonságtól
függ. A mértékadó árvízszint a mértékadó vízhozam (Qm) nagyságától és a területen folyó
mezőgazdasági művelés jellegétől, illetve népgazdasági vagyontól vagy szociális érdekektől
függ.Az értékesebb területeken gazdálkodók nagyobb biztonságot kívánnak. A gyakorlatban a
fejlesztések előkészítésekor az addig előfordult legmagasabb árvízszintet veszik figyelembe.
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A töltés magasságának meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a begátolás hatására
csökken a nedvesített keresztszelvény nagysága.

111. ábra. Árvízvédelmi töltés helyes és helytelen vonalvezetése (Thyll, 1978)

A töltés anyaga jó vízzáró földanyag legyen. Legkedvezőbb az olyan földkeverék, amely
kétharmad

részben

homokos,

egyharmad

részben

kötött

agyagos

talajból

áll.

Keresztszelvényét tekintve korábban általában padkás töltéseket építettek. Újabban a gépi
földmunka szempontjából kedvezőbb a padka nélküli szelvény. A 112. ábrán padkás és padka
nélküli töltésszelvény látható.
A hullámtér részleges ármentesítését a nyári, gátak teszi lehetővé. Nevüket onnan kapták,
hogy ezek a kisebb nagyságú, nagyobb gyakoriságú árvizek ellen nyújtanak védelmet.
Általában kis szelvényű töltések, amelyek rendszerint 1 m koronaszélességgel, 1:2 víz felőli
és 1:5 mentett oldali rézsűhajlással épülnek. Magasságukat úgy kell megválasztani, hogy
koronájuk a középvízi meder partélénél 1,5 m-nél ne legyen magasabb.

112. ábra. Padka nélküli (új) és padkás (régi) töltésszelvény (Thyll, 1978)
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Az árvizek levonulása után az öblözetben rekedt vizek levezetése céljából a nyári gát
megfelelő helyein átvágásokat létesítünk vagy állandó jelleggel kis táblás zsilipeket építünk
be. A hullámverés töltésre gyakorolt romboló hatása nagymértekben csökkenthető véderdő
telepítéssel.
A véderdővel szemben támasztott követelmények a következők:
-

gyors növekedésű fákból álljon,

-

a víz oldali töltésláb és az erdő közötti távolság legalább 10 m legyen, de ne legyen
nagyobb 40 m-nél,

-

ne akadályozza a jég levonulását,

-

ne legyen bokros, cserjés aljnövényzete,

-

öntéstalajokat kedvelő fafajokból álljon,

-

a fafajok tűrjék a hosszabb ideig tartó vízborítást.

A felsorolt követelményeknek a fűz és a nyárfajok felelnek meg. Olyan helyeken, ahol a
beépítettség miatt nincs lehetőség megfelelő talpszélességű töltés építésére, árvízmentesítésre
árvízvédelmi vasbetonfalakat alkalmazunk.
A vasbetonfalak előnyei a földgátakkal szemben:
-

a kisebb helyszükséglet,

-

a kevesebb fenntartási költség,

-

a minimális védekezési költség,

-

a jó vízzárás és védettség az állati kártevőkkel szemben,

-

a szabatos méretezési lehetőség.

A vasbeton falaknak keresztmetszetük szerint két alapvető típusát különböztetjük meg, az ún.
I és L falakat (113. ábra). Az első csoportba tartozók keresztmetszetük és funkciójuk alapján
a szabadon álló végű szádfalakra emlékeztetnek. Előnyük a kisebb anyagszükséglet,
hátrányuk, hogy állékonyságuk az altalaj jellemzőinek függvénye. A második csoportba
tartozó talpas falak az altalajtól többé-kevésbé függetlenül is állékonyak. Betonszükségletük
azonos magasság mellett az előbbiekének átlag kétszerese.
Az ármentesítés egyéb módszerei. A kedvező topográfiai viszonyok esetén az
árvízmentesítés egyik lehetősége az árapasztó csatorna létesítése. Árapasztó csatorna ott
létesíthető, ahol két vízfolyás térben viszonylag közel esik és lefolyási jellegük eltérő, vagyis
árhullámaik csúcsa fáziseltolódásban van. Ilyen árapasztó csatorna pl. a Hanság-medence
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mentesítésére épült 8 km hosszú Répce-árapasztó csatorna, és a 4 km hosszú Kőris-árapasztó
csatorna, amelyek a Répce és a Kőris vizét a Rába folyóba viszik.

113. ábra. Árvédelmi vasbeton falak típusai (Thyll, 1978)

Az árapasztó csatorna egyik változata a megkerülő csatorna, amely kis területek, tőként
folyó által kettészelt városok árvízmentesítését szolgálja. Ilyen esetben ugyanis nehézségekbe
ütközik a folyóparton töltések építése, így az a lehetőség kínálkozik, hogy a fölös vizet a
város fölötti szakaszon a megkerülő csatornába, majd a város alatt ismét a folyóba vezessük.
Megfelelő műtárgyak (zsilipek) kialakításáról természetesen gondoskodni kell.
Ugyancsak belterületek árvízmentesítésére alkalmazzuk a lokalizációs gátat (körgátat). A
körgát a nyílt ártérben vagy a töltéstől távolabb fekvő településeket teljesen körben,
egyébként két végével a folyómenti fővédvonalba kapcsolódva veszi körül a települést.
Létesítésének célja, hogy a fővédvonal átszakadása esetén az öblözetbe betörő víz ne
támadhassa hátba a települést. Így oldották meg pl. Szeged árvízmentesítését is. A körgát
ritkán kap vizet, ezért az ún. alvógátakhoz tartozik.

Az árvízvédekezés
Az árvízvédekezés célja az árvíz ideje alatt a töltések állapotának minél jobb karban
tartása, a jelentkező hibák megszüntetése és ott, ahol a töltések elégtelennek bizonyulnak, a
megerősítésről való gondoskodás. Az állóvizek részben mechanikai (ütő, külső eróziós
hatások), részben belső szerkezeti egyensúlybomlást előidéző (szivárgás, át/ázás) hatások
révén támadják a töltéseket.
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Ezek a hatások a következő formákban idézhetik elő az árvízvédelmi töltések tönkremenetelét:
-

a mentett oldali, majd az egész töltés eróziója a gátat meghágó árvizek következtében;

-

a közvetlen vízoldali rézsűerózió, a hullámverés és jég hatására;

-

a töltéstest szilárdságának megszűnése, a töltés teljes deformálódása és megcsúszása a
töltéstest átázása miatt,

-

a töltés belső eróziója a töltésben, valamint a töltés alapsíkjában keletkező vízjáratok
és koncentrált kimosások következtében;

-

a töltés alatti talajtömb állékonyságának megbomlása a töltés és mögötte az áramlási
nyomások emelkedése következtében.

-

A következőkben áttekintjük az árvédelmi töltés állapotát veszélyeztető hatásokat, és
az ezek megszüntetését célzó beavatkozásokat.

Védekezés hullámverés, elhabolás ellen
Nagy vízfelületeken a szél hullámokat kelt, amelyek a töltés rézsűjéhez csapódva abban
kárt okoznak (hullámverés). A töltésrézsűre felfutó víz a nehézségi erő hatására visszafolyik
és ezzel lemossa az előzőleg - a hullám ütőhatására - meglazult talajrészeket (114. ábra). Ezt
nevezzük elhabolásnak.

114. ábra. Hullámverés hatására kialakult elhabolási kagyló [Polgár-Sipos-Szappanos (szerk.), 1974]

Az elhabolás megelőzését szolgálják a véderdők, a rézsűburkolás, illetve a rézsűgyepesítés,
valamint az árvíz idején létesített ideiglenes művek. Az ideiglenes művek célja a hullámok
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mozgási energiájának fölemésztésével a romboló hatás kiküszöbölése. Védekezhetünk
rézsűművekkel, homokzsákokkal, műanyag fóliával és pátria lemezekből kialakított
elemekkel. A rézsűművek közül a leggyakrabban alkalmazott megoldások a következők:
-

a rőzseláp,

-

az úszó rőzsehenger,

-

a rőzseborítás,

-

a futó rőzsesor,

-

az ollós karózás,

-

a fej karózás.

A rőzseláp rőzsekévékből lágy huzallal kialakított mű, amelyet úgy fektetünk a töltés-rézsűre,
hogy elkészítés után átbillentve seprős vége legyen a víz felől. A rőzseláp szárazon maradt
végét karókkal rögzítjük az árvédelmi töltés rézsűjéhez (115. ábra).
Az úszó rőzsehenger előre elkészített 4-5 m hosszú rőzsehengerből készül, amelyet karóval és
huzallal erősítünk a töltéshez. A rőzsehengert a vízállásnak megfelelően mozgatjuk (116.
ábra).

115. ábra. Rőzseláp {Thyll, 1978)

116. ábra. Úszó rőzsehenger (Thyll, 1978)

Rőzseborítást. Főleg új, gyeptakaróval nem fedett töltésrézsű védelmére alkalmazzuk,
amelyet még az árhullám megérkezése előtt helyezünk, el a rézsűn. Megnedvesített szalmát
szórunk mintegy 10 cm vastagságban a rézsűre, amelyre 8-10 cm vastagságú rőzsét terítünk a
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rézsű irányában. A rőzsére keresztirányban 1 m-enként hevedereket fektetünk és azokat 1-1,5
m-enként füles karóval a töltéshez rögzítjük (117. ábra).

117. ábra. Rőzseborítás (Thyll, 1978)

Elterjedt védekezési módszer a futó rőzsesor (118. ábra), amely kevés anyagból készíthető, és
a vízállás változásának megfelelően könnyen áthelyezhető.

118. ábra. Futó rozs es or (Thyl1, 1978)

Az ollós karózást nagy magasságú hullámok romboló hatása ellen alkalmazzuk (119. ábra).

119. ábra. Ollós karózás (Thyll, 1978)

A fejkarózást akkor alkalmazzuk, ha a hullámverés a töltésrézsűt már megbontotta (120.
ábra).
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120. ábra. Fejkarózás (Thyll, 1978)

Homokzsákok. A fejkarózáshoz hasonlóan alkalmazhatjuk a megbontott rézsű védelmére
(121. ábra).

121. ábra. Elhabolt rézsűvédelem homokzsákokkal, fejkarózással (Thyll, 1978)

A műanyag fólia. Elvileg alkalmazható a hullámverés elleni védekezésre, a fektetés
technológiája és a rögzítés azonban még nem megoldott. Alkalmazásakor azt is figyelembe
kell venni, hogy a sima felületen a hullám magasabbra fut fel, mint egy gyepesített felületen.
Újabban hazánkban is kezdik alkalmazni a pátrialemezekből kialakított hullámvédő elemeket.
Ezek a 4-6 m-es pátriaelemekből, lemeztartó és rögzítő elemekből állnak.

Védekezés töltésátázás, megcsúszás ellen
Árvíz idején - a töltésbe beszivárgó víz hatására - a töltés átázik, tömege megnő, és a töltés
stabilitása csökken. Ilyenkor az altalaj nem bírja a terhelést, ezért megrokkan, a töltéstest a
mentett oldalon kikagylósodik, majd megcsúszik. Amikor a gátszelvény nagy részét
átnedvesíti a víz, az a mentett oldalon is megjelenik az ún. izzadás, gyöngyözés formájában.
Ezt nevezzük átázásnak. A víz felőli oldalon földes zsákokkal védekezhetünk, amelyek
részben a víz útját zárják el, részben pedig tömörítik a lazább töltésanyagot. Ez a viszonylag
297

egyszerű védekezési mód azonban nem mindig eredményes. Ilyenkor a víz felőli oldalon a
töltés rézsűjébe vert szádfallal védekezünk.
Szádfalazás céljára régebben kizárólag 2-4 m hosszú szádpadlókat használtak. Ma egyre
gyakrabban

alkalmazzák

a

pátria

dúcolólemezeket.

A

nagyobb

mérvű

átázás

megakadályozására a mentett oldali rézsűn, egymástól 2-4 m távolságra 0,3x0,3 m méretű
lecsapolóárkocskákat készíthetünk, amelyek a vizet a töltéstáblánál 0,5x0,5 m méretű,
hosszirányban kialakított árkokban összegyűjtik, amelyekből alkalmas helyen a töltéslábtól
elvezetjük. A szivárgó vizek káros hatásai - ha megfelelő mennyiségű durvaszemcsés anyag
áll rendelkezésre - szűrőpadkák építésével is megelőzhetők (122. ábra).

122. ábra. Védekezés átázás ellen szivárgó padkával (Thyll, 1978)

A mentett oldali rézsű csúszásának megelőzésére nyomópadkát építünk. Az átszivárgó víz
összegyűjtéséről és elvezetéséről ebben az esetben is gondoskodni kell. A rézsű
megtámasztásának másik módja a bordás megtámasztás lehet. A bordák anyaga két-három
sorban rakott homokzsák vagy 1,0-1,5 m széles kőprizma lehet.

Védekezés csurgás és buzgár ellen
Csurgásról akkor beszélünk, ha a töltés mentett rézsűjén egy koncentrált helyen észlelünk
vízáramlást. A víz ilyenkor kisebb állatok (vakond, ürge) vagy gyökerek korhadása okozta
járatokból tör elő. A védekezéshez először - általában tapogató- ponyvával - meg kell keresni
a járat víz felőli oldalát. A víz útja földbe vert deszka- vagy vaslemez fallal és döngölt földdel
vagy a töltéskoronán végrehajtott ékeléssel zárható el.
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A buzgár a töltés mentett oldalán akkor keletkezik, ha a töltés alatti talajtesten keresztül
szivárog a víz homok vagy jó vízvezető képességű rétegben. Ha az átszivárgó víz a vízzáró
fedőrétegen utat talál, akkor buzgár formájában feltör a mentett oldalon. A buzgár ellen úgy
védekezhetünk, hogy körülötte homokzsákokból töltést építünk olyan magasságban, hogy a
megcsökkent vízhozam már ne szállítson homokot és a buzgár vize teljesen tisztán törjön elő
(123.ábra).

123. ábra. Buzgár veszélyes rétegsora és a védekezés (Polgár et al., 1974)
1. vízzáró földréteg; 2. durvább szemű réteg; 3. vízáteresztő altalaj; 4. gyökérjárat; 5. ellennyomó medence

Védekezés a töltéskoronát meghaladó vízmagasság ellen
Rendkívüli árvízmagasság esetén, valamint a lokalizáció és a másodrendű védvonalak
töltésein előfordulhat, hogy a töltések koronája nem elég magas, és a gátakat az átömlő víz
veszélyezteti. Ilyenkor magasítani kell a töltéseket. A töltés nyúlgátakkal (124. ábra) vagy
jászolgátakkal (125. ábra) magasítható.

124. ábra. Nyúlgát földből (Polgár et al., 1974)
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125. ábra. Jászolgát (Polgár et al., 1974)

Töltésszakadás. Töltésszakadást, okozhat:
-

a töltést meghaladó vízszín, átázás, csurgás;

-

a töltés altalajának kimosása, buzgár;

-

a töltéstestben műtárgyak alámosása, aláüregelődése.

Töltésszakadás esetén a legfontosabb a szakadás kiszélesedésének megakadályozása. A
megmaradt töltéseket pátrialemezzel vagy fejkarózással erősítsük meg. A fenékrészt
rőzsepaplannal fedjük. A víz útját kisebb szakadás esetén jászolgáttal, közepes szakadáskor
pátrialemezzel zárjuk el.

Hullámtéri véderdősáv kialakítása és kezelése
A hullámverés a szél és a víz együttes mechanikai hatása, ami a töltés erodálását okozza.
Ez akkor a legveszélyesebb, ha a hosszan tartó árvíz idején a töltés átázik. A hullámverés, az
ún. elhabolás által meggyengült gátat a víznyomás könnyen átszakítja. A hullám a nyugvó
vízszinttől 60 cm magas, és 30 cm mély sávban támadja a gát rézsűjét.
A hullámverés ellen a legjobb védelmet a hullámtéri véderdősáv nyújtja. Kisebb
szakaszokon holt anyagból készített szerkezeteket alkalmaznak. Ezekre ott van szükség, ahol
a véderdősáv hiányzik.
A hullámtér - a víz-, a mező- és az erdőgazdasági érdekek alapulvételével - a következő
sávok szerint alakítható ki:
-

töltés melletti gyepsáv,

-

hullámtéri véderdősáv,
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-

középső sáv,

-

szabadon tartandó sáv,

-

középvízi meder.

A töltésláb után 10-25 m széles gyepsávot kell hagyni a hullámtéri véderdősáv széléig.
Kisebb távolság esetén a fák töltés alá nyúló, majd a kitermelés után elhaló gyökérzete
lényegesen csökkenti a létesítmény vízzáróságát. Ha pedig nagyobb a távolság, már jelentős
erejű hullámok keletkeznek a véderdősávtól a töltésig terjedő hosszon (nagy a meghajlási
hossz).
A hullámtéri véderdősáv feladata a szél, a jég és a hullám erejének megtörése. A jól
kialakított sávon áthaladó hullám erejének túlnyomó részét elveszíti, így a töltési rézsűt már
csak erőtlen hullámverés éri, amellyel szemben a gyepburkolat is hatásos védelmet nyújt.
A hullámtéri véderdősáv két részből áll: szél- és jégtörő, valamint hullámtörő pásztából. A
szél- és jégtörő pászta feladatát elsőrendű fákból kialakított, áttört szerkezetű állomány képes
csak kielégítően ellátni. Erre a célra szálerdő üzemmódban kezelt nemesnyár-állomány (vagy
fehérfűz, hazai és francianyár, kocsányos tölgy, amerikai kőris) alkalmas. A szél
sebességének csökkentése kisebb hullámok keletkezését eredményezi, aminek következtében
jóval kisebb a hullámtörő pászta terhelése.
A hullámtörő pászta szerkezete akkor megfelelő, ha a legnagyobb víz szintje sűrű vékony
vesszők, gallyak által alkotott rétegbe esik. Ekkor a hullámzó víz nagy felületen érintkezik a
növényzettel és a súrlódás miatt a mozgási energia jó része átalakul hőenergiává, így a töltést
már csak egészen kis erejű hullámok érik. A hatás a paszta szélességének növekedésével
fokozódik.
A hullámtörő pászta fejesfa üzemmódban kezelt fűz (fehérfűz) állomány. A telepítés után
akkor kell a fákat visszavágni (lenyakalni), ha a mellmagassági átmérő elérte a 15-20 cm-t. A
törzseket a Tisza középső és alsó szakaszán 1,5 m, a többi folyók mellett 1,0 m távolságban
kell elvágni az LNV szintje alatt. A vágáslap környékén növő vesszőkből kialakuló koronát
kb. 2,4 évenként kell visszavágni (botolni) akkor, amikor a vessző hossza 2,5-3,0 m,
vastagsága pedig 1,5-3,0 cm. Ez a méret szolgáltat ugyanis jó rőzseanyagot árvízvédelmi és
folyószabályozási munkákhoz. Az állomány kb. 30 évig tartható fenn. Ez idő után fel kell
újítani.
A pászta az LNV-nél kisebb magasságú vizek ellen is védelmet nyújt, ha a töltés felé cső
szélen 2-3 sort földig ágas cserjékből alakítunk ki (fűz, veresgyűrű, fagyal stb.). A hullámtörő
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pászta kialakításához újabban kis növésű szomorúfűz-változatot, mocsári ciprust és fűzből
kialakított cserjesávot is alkalmaznak. A vékony ágú, földig erő, eléggé sűrű korona erőteljes
súrlódást, és - ennek következtében - hullámtörő hatást okoz mind az LNV, mind az annál
alacsonyabb vizeken. Lényeges előnye ezeknek a cserjesávoknak a fejesfa üzemmóddal
szemben az elenyészően kis fenntartási munkaigény. Nem kell elvegezni 2-4 évenként a
munkaigényes botolást, igaz, hogy le kell mondani a rőzsenyerésről.
A hullámtéri véderdő meder felé eső szélét ajánlatos keskeny (1-3 sor) cserjesávval lezárni.
A sáv szélének helyszínrajzi kialakítása kövesse az árvízi sodorvonalat. A véderdő átlagos
szélessége a helyi viszonyokat is mérlegelő gyakorlati tapasztalatok alapján a Dunán 60 m, a
Tiszán 80 m, a Maroson, a Körösökön, a Szamoson, a Krasznán és a Turon 30 m. A többi
folyónál a rendelkezésre álló keskeny sáv miatt esetenként csak pár sorból álló erdő- vagy
cserjesáv létesíthető. A szélesség 60-70%-a hullámtörő, 40-30%-a szél- és jégtörő pászta. A
véderdőben minden erdészeti tevékenységnek az elsődleges, védelmi rendeltetést kell
szolgálnia. A véderdő létesítési és fenntartási munkálatait az Erdőműveléstan és
Erdőhasználattan c. tantárgy, valamint az OVF vonatkozó utasításai tartalmazzák.
A középső sávot az erdő- vagy a mezőgazdaság hasznosítja. Az erdőgazdasági hasznosítás
előnyösebb, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági terményeket az árvíz elpusztíthatja. Ha ezt
a sávot fatermeléssel hasznosítjuk, az erdő szélének helyszínrajzát az árvízi sodorvonalhoz
igazodva alakítjuk ki. Az állományszélt függőleges értelemben átmenetesen alakítsuk ki.
A szabadon tartandó sáv a jég zavartalan levonulását segíti. Ennek szélességét a vízügyi
előírások szabják meg. Ez a terület rétként, legelőként és feliszapolást nem okozó egynyári
mezőgazdasági növénytermesztésre használható. A töltésrézsűket és a hullámtéri véderdő
melletti sávot hullámverés ellen gyepburkolat védi. Ha a veszélynek kitett részeket nem védi
erdőállomány, akkor úszó vagy álló műveket használnak.

Az árvízvédelem irányítása
Az árvízvédekezés műszaki tevékenységének ellátása az árvízvédelmi fővonalakon és az
ezekhez csatlakozó magaspartokon a területileg illetékes vízügyi igazgatóság feladata.
A vízügyi igazgatóság az árvízvédekezés műszaki feladatait a veszélytől függően a
kővetkező készültségi fokozatokban látja el:
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I. fokú készültség (figyelőszolgálat),
II. fokú készültség (védekezés),
III. fokú készültség (fokozott védekezés),
rendkívüli készültség.
A védekezési készültséget a vízügyi igazgatóság vezetője rendeli el, illetve szünteti meg. A
vízügyi igazgatóság a védekezés műszaki feladatait elsősorban saját erővel látja el, ha
azonban ez nem elegendő, kérheti más szervek, vállalatok stb. gyalogos, fogatos, géperejű stb.
közerő mozgósítását is.

Az árvízvédelem hazai helyzete
Magyarország a Kárpát-medence legmélyebb része. 93 031 km2 területének 60%-a alacsonyabban fekszik a 200 m-es tengerszint fölötti magasságnál. Az ország keleti része a
legmélyebb, az itt elterülő alföldi síkság tengerszint fölötti magassága 80-100 m.
Hazánk területén - a kisebb vízfolyásokat és csatornákat nem számítva - 22 folyó található,
amelyek összes hossza 2800 km. Ezek közül - négy kisebb folyó kivételével - valamennyi
folyó forrásvidéke és felső vízgyűjtő területe határainkon kívül fekszik. A víztömeg 99%-a
külföldről érkezik az ország területére. A két legnagyobb folyó a Duna és a Tisza, a
mellékfolyók közül a Dráva, a Rába, a Mura, valamint a Szamos, a Körösök és a Maros a
legjelentősebbek. A Tisza és mellékfolyóinak völgyében van hazánk összes árterületének
77%-a és itt épült a fővédvonalak 70%-a.
Az ország teljes árterülete - beleértve a folyók hullámterét is - kereken 25 000 km2, ami az
ország területének 27%-a, a síkvidéki területeknek pedig 40%-a. Eddig összesen kereken
4200 km hosszú fővédvonal (3907 km töltés, 36 km partfal) épült, amely az árterület 89%ának (22 900 km2) nyújt korlátozott védelmet az árvizek kártételeivel szemben. A
védvonalaknak csak 49%-a van az előírt méretre kiépítve. A Duna-völgy fővédvonalait és
árterületeit a 126. ábra., a Tisza-völgyét a 127. ábra mutatja.
A teljes árterület 11%-át (2100 km2) a folyók hullámtere és a fővédvonalakkal még be nem
védett nyílt árterületek teszik ki. A hullámtéri területekből 660 km2-t mintegy 500 km hosszú
nyárigát véd a kisebb (3-10 éves gyakoriságú) árvizek ellen. A mentesített árterületek
értékesebb részeinek védelmére kereken 1000 km másodrendű védrendszer (270 km körgát,
és 730 km lokalizációs vonal) épült. Az egyéb ármentesítési módszerek közül 1966-ban a
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Berettyó mentén és a Körösök rendszerében épült víztározó. A mentesített területen összesen
700 település fekszik. Itt él a lakosság 50%-a, és itt található a vasútvonalak 32%-a, a közutak
15%-a.

126. ábra. Magyarország Duna-völgyi fővédvonalai és árterületei [Polgár-Sipos-Szappanos (szerk.), 1974]
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127. ábra. Magyarország Tisza-völgyi fővédvonalai és árterületei [Polgár-Sipos-Szappanos (szerk.), 1974]

Holtágak iszapjának elhelyezése és hasznosítása
A folyók szabályozásakor keletkező holtágak állóvíz jellegű felszíni vizek. Nagy
részüknek nincs kapcsolata vagy csak időszakos kapcsolata van - pl. árvizek alkalmával - a
folyóval, amelynek valaha természetes medrét képezték. Csak néhány levágott holtágba (pl. a
Körös szarvasi holtágába) táplálnak rendszeresen, bár ugyancsak időszakosan vizet, illetve
folyik vízcsere, aminek következtében átmenetileg lassú vízmozgás alakul ki bennük, de
általában ezekre is az állóvíz jelleg jellemző.
A holtágakban - akárcsak a tavakban - jellegzetesen kialakuló folyamat a feltöltődés, a
feliszapolódás. A fenéken képződő iszap részint a tápvizekkel, részint a partok mentén a
holtágba kerülő csapadékvizekkel szállított lebegő anyagokból, elsodort talaj részecskékből,
részint a vízben lezajló biológiai folyamatok eredményeként keletkező, majd elhalt biomassza
leülepedő anyagából tevődik össze. Rendszerint nagy szervesanyag-tartalma miatt az iszapban
anaerob jellegű bomlási folyamatok indulnak meg, amelyek a szerves anyag ásványiasodását
okozzák. Jellegzetes anyagcsere alakul ki az iszap és a fölötte lévő vízréteg között, amelyben
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az iszapból fölszabaduló ásványi anyagok - köztük jelentős részben növényi tápanyagok elősegítik a vízi vegetáció feldúsulását, különösen az algák elszaporodását, ami az
eutrofizációs folyamatok felerősödéséhez, végül a vízminőség romlásának felgyorsulásához
vezet.
A holtágakban kialakuló és felgyülemlő iszap - az előzőekből következően - egyrészt nem
kívánatos a holtágak vize, a víz minősége szempontjából, másrészt zömében értékes, hasznos,
illetve hasznosítható komponenseket tartalmaz. Mind a finom szemcseeloszlású, nagy
kolloidtartalmú szerves anyag, mind az ásványi összetevők tekintetében az ilyen iszap kitűnő
trágyaanyag, ami a holtág közelében lévő mezőgazdaságilag művelt területeken
(szántóföldön, erdőn, kertészetben stb.) hasznosítható. Ezért a holtágak kotrásakor kiemelt
iszapot elsősorban a part menti szántóföldeken és/vagy kiskertekben célszerű elteríteni és a
talajba beszántani, de alkalmas a mélyebb fekvésű területrészek feltöltésére is (elhelyezés).
A frissen kotort, nagy víztartalmú, folyékony halmazállapotú iszapot hidromechanizációs
módszerekkel, iszapszivattyúkkal és csővezetéken keresztül a legcélszerűbb eljuttatni a
felhasználás (elhelyezés) helyére, ahol a már előzőleg kialakított kalitkák megtöltésével
viszonylag egyenletes elosztás valósítható meg. Az iszap beszikkadása után szántással vagy
tárcsázással dolgozható be a terület talajába, egyidejűleg megszüntetve a kalitkákhoz
kiképzett kisméretű gátakat is. Ha erre nincs lehetőség, akkor a nagyobb méretű kalitkákból
iszapdepókat kell kialakítani, ahol a holtágból kiemelt folyékony iszapot nagyobb
mennyiségben, vastagabb rétegben lehet elhelyezni és kiszikkasztani, majd innen szilárd
(markolható, lapátolható) halmazállapotban kitermelni és a szántásra kerülő termőföldön
szétteríteni, pl. trágyaszóró gépek segítségével.
Az adag az iszap szervesanyag-tartalmától függően 20-40 t/ha szárazanyag között
határozható meg. Az adag meghatározásakor - az elvégzett tápanyagvizsgálatok eredményétől
függően - indokolt lehet figyelembe venni az iszap, valamint a vele trágyázni kívánt
növénykultúra NPK tartalmát, illetve igényét is. Az iszap felhasználását esetleg a holtágba
kerülő és az iszapban felhalmozódó potenciálisan káros, szennyező anyagok befolyásolhatják.
A felszíni vizeket különböző forrásokból érő szennyezések között egyre több toxikus anyag is
van, amelyek a holtágak iszapjában idővel feldúsulhatnak és az iszap hasznosítását
korlátozhatják, vagy - szélső esetben - meg is akadályozhatják. Erre való tekintettel kotrás
előtt meg kell vizsgálni az iszap sótartalmát, sóösszetételét, nehézfém-tartalmát és szerves
szennyezőanyag tartalmát, annak eldöntésére, hogy van-e az iszapban a megengedhetőnél
306

több káros só vagy potenciálisan mérgező anyag. Összehasonlításul a szennyvizek, illetve a
szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosítására kialakított határértékeket kell alapul venni,
az Ml-08-1735/1990 sz. ágazati műszaki irányelv adatait és útmutatásait alkalmazva erre a
feladatra. Bakteriológiailag a holtágak iszapja rendszerint az egészségügyi korlátozás nélkül
hasznosítható anyagok közé tartozik, hacsak nem vezetnek rendszeresen jelentős mennyiségű
fekáliás szennyvizet az adott holtágba. Ilyen esetben higiénés bakteriológiai és parazitológiai
vizsgálatokkal kell kimutatni az iszap esetleges fertőzöttségét, és ha ez pozitív, az iszap
mezőgazdasági hasznosításakor be kell tartani a hasonló szennyezettségű szennyvizek, illetve
szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosításával és elhelyezésével kapcsolatos egészségügyi
előírásokat, amelyeket az említett műszaki irányelv tartalmaz.
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4. Mezőgazdasági vízhasznosítás

A mezőgazdasági vízgazdálkodás egyik fő feladata a mezőgazdaságban jelentkező
vízigények kielégítése, a jelentkező vízhiányok pótlása, az ilyen célra rendelkezésre álló víz
legjobb hasznosítása. A legnagyobb mezőgazdasági vízigények a növénytermesztésben és az
állattenyésztésben - azon belül is főként a haltenyésztésben - jelentkeznek, és ezek mind
mennyiségileg, mind minőségileg a nemzetgazdaság egészét, összes vízigényét tekintve is
jelentősek. Hazánk vízmérlegében a mezőgazdaság vízfelhasználása - sokéves adatokat
figyelembe véve - 670-1110 millió m3-t tesz ki évente, ami az összes vízfelhasználás 12,414,5%-át jelenti. Ez az érték jól rávilágít ennek az ágazatnak a fontosságára a vízgazdálkodás
terén is.

Az öntözés
Az öntözés agrotechnikai céljai, alapfogalmak. Vízhiányos
helyzetek, aszály
Az öntözés kérdéseinek tárgyalásakor abból kell kiindulnunk, hogy milyen igényeket
támaszt az eredményes és hatékony növénytermesztés, amely arra törekszik, hogy az
ökológiai adottságok közepette minél kedvezőbb körülményeket teremtsen a termesztett
növények biológiai potenciáljának kihasználásához. A földhasználat eredményessége ugyanis
az ökológiai tényezők (időjárás, talaj, domborzat, vízkörforgás), a termesztéstechnológia és a
vízgazdálkodási beavatkozások kölcsönhatásának az eredője (Petrasovits, 1988), ezért a
növénytermesztésben nagy jelentősége van a vízháztartás szabályozásának, ezen belül a
termesztett növényállomány szempontjából kialakuló vízhiányos helyzetek megelőzésének,
illetve megszüntetésének.
Vízháztartáson az adott térben és időben a természetben - természetes vagy mesterséges
erők hatására - a víz elhelyezkedésében, illetve állapotában bekövetkező mennyiségi és
minőségi változásokat értjük. Ezeknek a változásoknak az emberi beavatkozások által
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előidézett eredményei tartoznak a vízgazdálkodás fogalomkörébe. Egy növényállomány
vízháztartási helyzete lehet:
-

optimális,

-

szélsőséges,

-

a kettő közötti (átmeneti).

Optimális helyzet, amikor a rendelkezésre állóvíz a növénykultúra mindenkori vízigényét
teljes egészében kielégíti, és nem is károsítja, természetes viszonyok között csak ritkán,
legföljebb rövidebb-hosszabb időszakokra alakul ki, ennek tartós fenntartása csak zárt térben
végzett termesztés esetén lehetséges.
A szabadföldi növénytermesztésben a növényállomány legnagyobbrészt az átmeneti
vízháztartási helyzetben van, amely a szélsőséges helyzetek - a káros víztöbblet, illetve a káros
vízhiány - közötti valamilyen aktuális vízellátottsági állapottal jellemezhető, és az
agrotechnika egyik fontos célja és örökös feladata - az egyéb létfontosságú feltételek
megteremtése mellett - a növényzet számára minél kedvezőbb vízháztartási viszonyok
kialakítása és fenntartása. Ezen a ponton találkozik a legteljesebben a növénytermesztés és a
vízgazdálkodás, pontosabban a mezőgazdasági vízgazdálkodás célja is, hiszen mindkettő arra
törekszik, hogy adott területen olyan vízháztartási állapotot alakítson ki, illetve tartson fenn,
amelyben a víz nem válik a termesztés eredményességét jelentősen befolyásoló, illetve
korlátozó tényezővé.
Azok a vízgazdálkodási beavatkozások, amelyek egy-egy gazdaság termelési célkitűzéseinek teljesítése céljából egyazon gazdaság területén belül valósulnak meg, a
mezőgazdasági üzemi vízgazdálkodás körébe tartoznak. A több gazdaság termelési
célkitűzéseinek elérését célzó beavatkozások, valamint az egyes gazdaságok határain kívül
eső intézkedések és létesítmények az üzemközi, illetve a térségi (nagytérségi) vízgazdálkodás
körébe tartoznak. Ezeket azonban nem lehet mereven szétválasztani, mert többnyire minden
üzemi szintű vízgazdálkodási beavatkozás igényel, vagy feltételez üzemközi, vagy térségi
beavatkozásokat is, tehát mind a tervezésük, mind a megvalósításuk folyamán inkább a
koordinációra, a szükségszerű összehangolásukra kell helyezni a hangsúlyt.
A mezőgazdaságilag művelt területeken a növényzet által hasznosított talajrétegben és a
növényállomány magasságának megfelelő légkörben bekövetkező vízmozgást, illetve
vízállapotot a növénytermesztési tér, illetve - ha ott növényzet is van - a növényállomány
vízháztartása fejezi ki. A termesztett növényállomány szabályozott, az ember által módosított
310

és fenntartott ökoszisztéma, amely a növényekből, a gyökérzetükkel átszőtt talajból és a föld
fölötti növényi részeket körülvevő levegőrétegből álló energia- és anyagcsererendszer. A
növénytermesztés sohasem növényegyedekkel, mindig növényállományokkal foglalkozó
céltudatos emberi tevékenység, amely a szabályozott növényi ökoszisztéma kialakítására,
fenntartására és hasznosítására irányul, a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítése
céljából. A termesztett növényállomány fenntartása pedig magában foglalja nemcsak a
növény közvetlen igényeinek kielégítését, hanem azokat a közvetett igényeket is, amelyeket a
talajművelés, a vetés, a növényápolás, a növényvédelem, a betakarítás, vagyis a teljes
agrotechnika optimális végrehajtásának követelményei meghatároznak. Ebbe beletartoznak
mindazok a vízzel, illetve a vízháztartási helyzettel szemben támasztott igények, amelyek az
agrotechnikai műveletek elvégzéséhez kötődnek, amelyek pl. a jó minőségű talajmunkák
elvégzéséhez megkívánt talajnedvesség állapotot jelzik és meghatározzák. A termesztett
növényállomány vízigényébe beleszámítandók tehát az agrotechnikai célú vízigények is. Az
öntözés pedig ebből a szempontból nem más, mint a növénytermesztési tér vízkészletének
mesterséges növelése, a vízháztartási helyzet szabályozása, a termesztett növényzet optimális
fejlődéséhez hiányzó víz pótlása, a növényállományok vízigényének teljes vagy részleges
kielégítése. Az ilyen célú öntözéseket vízpótló öntözéseknek is szokás nevezni.
Emellett azonban fölmerülnek olyan agrotechnikai igények is, amelyek a mesterséges
vízadagolással nem a növényállományok vízháztartási viszonyait kívánják javítani, hanem
más célokat szolgálnak. Az ilyen különleges öntözések körébe tartoznak a tároló öntözések,
amelyekkel - arra alkalmas, rendszerint mélyrétegű, jó víztartó képességű talajokon - a
tenyészidőn kívül rendelkezésre álló vízkészleteket juttatunk a talajba azért, hogy a későbbi
időszakban azt a növények hasznosíthassák. A tárolható vízmennyiségek meghatározásához a
tároló öntözés utáni időszak csapadékviszonyainak megbízható ismerete is szükséges.
Kimondottan agrotechnikai célokat szolgálnak a kelesztő öntözések, amelyeket akkor
végeznek, amikor a vetés idején a mag olyan száraz talajba kerül, hogy a gyors és egyenletes
csírázáshoz nincs elegendő nedvesség. Ide sorolható a növényvédelmi öntözés, amikor a fő cél
a vízben oldott növényvédő szer kijuttatása a növények felületére.
A fagyvédő, a hűtő és a frissítő öntözések a hőháztartási viszonyokat befolyásolják. Ezek
között legnagyobb gyakorlati jelentősége a fagyvédelmi öntözéseknek van, amivel
jégképződést idézünk elő a növényzeten - elsősorban a gyümölcs- és a szőlőültetvényekben a tavaszi, néhány órás időtartamú kora hajnali fagyok idejére. Az állandó vízpótlással
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előidézett folyamatos jégképződéssel ugyanis a növény körüli hőmérséklet 0°C körül marad,
és megvédi a növényt a nagyobb mértékű lehűléstől. A fagyvédelmi öntözéshez
eredményesen csak a nagy felületen, ködszerű permetezéssel öntöző, kis (2-4 mm/óra)
intenzitású, fémtestű szórófejekkel üzemelő berendezések alkalmasak. A műanyagból készült
szórófejek nem vezetik a hőt, ezért a kiszórt víz a felületükre fagy és működésképtelenné
válnak. Az öntözést mindaddig folytatni kell, amíg a jég leolvad a növényekről.
Gyümölcsösökben 2-10 órás időtartamú fagyok esetén - 8-12°C-ig, zöldségnövények esetében
- 6°C-ig lehet eredményes a fagyvédelmi öntözés.
A hűtő és frissítő öntözést a kedvezőbb mikroklíma kialakítása céljából végezzük. Kis
vízmennyiségek nagy porlasztással való kijuttatása révén a növények és közvetlen
környezetük hőmérsékletét csökkentjük, mérsékelve, ezáltal a növény párologtatását,
szabályozva, egyenletesebbé téve a felszín alatti és fölötti növényi részek közötti
vízforgalmat, meggátolva azt, hogy a növény túlzott energiákat használjon föl saját
hőmérsékletének szabályozására.
A színező öntözés a fényháztartási viszonyokban jelent kedvező irányú beavatkozást. A
gyümölcsösökben - különösen az alma- és az őszibarack-ültetvényekben - a termékminőség
javítása érhető el vele a fajtára jellemző pigmentáció kialakulásának elősegítésével.
Az aszúsító öntözést a szőlő nemesrothadásának előidézése céljából alkalmazzák. Vannak
a talaj tápanyagháztartását, valamint a talajvédelmet szolgáló különleges öntözések is. A
trágyázó-, vagy tápláló öntözések célja a vízzel együtt növényi táplálóanyagok, illetve
trágyaszerek kijuttatása a növényzetre és/vagy a talajba. Agrotechnikai szempontból ide
tartoznak pl. a hígtrágyával, vagy a szennyvízzel való öntözések, és mindazok az öntözések is,
amelyek az öntözővízhez kevert és abban oldott műtrágyákat juttatnak a növénytermesztési
térbe.
Talajjavító öntözéssel egyrészt talajjavító anyagok juttathatók ki az öntözött területre,
másrészt a növény fejlődése vagy a talaj minősége szempontjából káros anyagokat (pl. káros
sókat) lehet kimosni a gyökérzónából és elvezetni a területről.
Talajvédő, homoklefogó öntözés alkalmazható a szélerózió megfékezésére olyan esetben,
ha a talaj felszíne erősen kiszárad és fennáll a veszélye annak, hogy a szél a felszíni réteget esetleg a már elvetett maggal és a kiadott kemikáliákkal együtt - könnyen elszállítaná. A
talajszemcsék egymáshoz tapasztása céljából kisadagú, 5 mm körüli csapadékot kijuttató
öntözéssel érhetünk célt.
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A különleges öntözések alkalmazásához nagy felkészültség, gondos előkészítés és
megbízhatóan üzemeltethető berendezések szükségesek, mert enélkül nagyobb kár okozható,
mint amekkora hasznot remélünk a megvalósításuktól. A fagyvédő öntözéskor beálló, akár
rövid idejű üzemzavar vagy az egyenlőtlen permeteloszlás pl. a kivédeni szándékozott kárnál
nagyobb kiesést okozhat. Növényvédő öntözéskor az egyenlőtlen vízadagolás a növényvédő
szer koncentrációjának olyan eltolódásait okozhatja, ami a terület egy részén a beavatkozás
hatástalanságához, a másik részén mérgező hatás kialakulásához vezethet. A szennyvíz- és
hígtrágya-öntözések alkalmával különös figyelmet kell fordítani az egészségügyi és egyéb
speciális követelmények betartására. Mindezek miatt a szakszerű tervezés és a körültekintő
alkalmazás fontosságára ilyen esetekben külön is föl kell hívni a figyelmet.
A vízhiányos helyzetek kialakulása - a természetes csapadék és a talajban tárolt nedvesség
mindenkori alakulásától függően - mindennapos jelenség, és a növénytermesztésnek nap mind
nap szembe kell néznie a vízhiány pótlásának lehetőségeivel és megoldási módjával. Ezt
szolgálja az agrotechnika mindazon beavatkozása, amely - különösen a talajművelésen
keresztül - a lehullott csapadék minél nagyobb részének helyben tartására, talajba juttatására
és ottani megőrzésére irányul, de ezt célozza a hiányzó csapadék öntözés révén való pótlása
is. Rövidebb vízhiányos időszakokat a növényzet nagyobb károsodások nélkül átvészelhet,
elsősorban a talajban rendelkezésre álló víztartalom (nedvességkészlet) nagyobb mértékű
igénybevétele által. Hosszabb száraz időszak azonban már megzavarhatja a növények
folyamatos vízellátását, ezáltal a bennük végbemenő fiziológiai folyamatokat is. Ezek a
zavarok maradandó, majd vissza nem fordítható károsodásokhoz vezethetnek a növény
növekedésében, fejlődésében és a termés kialakulásában egyaránt.
A vízhiányos helyzetek szélsőséges esetének tekintjük az aszályt, amelynek káros hatásai a
természet és a társadalom egészére kihatnak, miközben lokálisan katasztrofális méretűek is
lehetnek. Az aszály az előző századokban tömeges állatelhullást, éhínségeket okozott többek
közt Magyarországon is, de napjainkban is a gazdaság egészét megrázó károk forrása.
Kialakulásának körülményei éppúgy, mint a következményei igen összetettek, sokrétűek,
ezért ezek vizsgálatával is több tudomány-, illetve szakterület foglalkozik, a meteorológiától a
szociológiáig.
Annak ellenére, hogy számosan megkísérelték az aszály fogalmának meghatározását,
minden szempontból elfogadott definíciója ma sincsen; helyesebben szólva az egyes
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szakterületek a saját meghatározásukat használva igyekeznek annak megfelelően leírni,
magyarázni és kifejezni - számszerűsítve is - az aszályt.
A meteorológusok szempontjából az aszály olyan meteorológiai helyzet, amikor a
csapadék kevés, a hőmérséklet magas és ennek következtében mind a párolgás, mind az
evapotranszspiráció értékei nagyok. Az eltéréseket természetesen a sokéves meteorológiai
megfigyelések, illetve mérések alapján átlagosnak, vagy jellemzőnek mondott helyzethez
hasonlítva teszik, és a helyzetet akkor nevezik „aszályosnak", ha a felsorolt tényezők
mindegyikében egyszerre, azonos időben tapasztalhatók ezek az eltérések. Ez a szemlélet
csupán az időjárási tényezőkből, a mért meteorológiai adatokból indul ki, és ezek alapján
igyekszik meghatározni a szélsőségesen kedvezőtlen vízhiányos állapotot.
A hidrológusok szerint az aszály adott terület jelentős vízhiánya bizonyos meteorológiai és
hidrológiai jelenségek egybeesése következtében. Hidrológus szemmel az aszály az adott
terület

vízháztartásának

egyensúlyában

bekövetkezett

olyan

változás,

amelyben

nagymértékben felborul a területre jellemző egyensúly a vízháztartás egyes elemei között, s
amelyben a csapadék és a párolgás kedvezőtlen alakulása mellett szerepet játszik a felszíni és
a felszín alatti vízkészletek megcsappanása is. A hidrológiai szemlélet sincs tekintettel
azonban arra, hogy azonos területen belül sem egyforma a vízhiány hatása a különböző
élőlényekre, élőhelyekre, élőlénycsoportokra.
A növénytermesztők szemszögéből az aszály a növénytermesztési tér - és az azon lévő
növényállomány - tartós és nagymértékű vízhiányát jelenti, amely mellett a növények,
különösen a termesztett növények már visszafordíthatatlan és jelentős károsodást szenvednek.
Látható, hogy a vízhiány mindegyik meghatározásban szerepel, de nem mindegy, hogy azt
mihez képest értjük: egy-egy meteorológiai vagy hidrológiai helyzethez, vagy az élőlények
normális életét és fejlődését lehetővé tevő vízigényhez? Ezért az újabb és komplexebb
meghatározás szerint (Petrasovits, 1989) az aszály olyan természeti jelenség, amely a
növénytermesztési tér tartós és nagymértékű vízhiányát okozza, ami egy adott, terület adott
növényre vonatkoztatott, vízigény-kielégítő képességével (AHP), illetve az ennek alapján
meghatározott vízstresszes napok számával számszerűsíthető. (Az AHP kifejtését lásd
később!)
Az aszály a mező- és erdőgazdasági földhasználatban olyan káros mértékű vízhiány, amely
sem a termesztett növény, sem annak termesztéstechnológiája vízigényéi nem elégíti ki, s így
a termelést korlátozó tényező, ökonómiai és politikai szempontból pedig kockázati tényező.
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Látjuk tehát, hogy az aszály növény nélkül - általában élőlény nélkül - nem értelmezhető, ami
könnyen belátható abból, hogy az azonos mértékű vízhiány nem egyformán hat a különböző
növényekre. Minden ezt mellőző meghatározás valójában csak a szárazság egy szélsőséges
fokát definiálja, illetve mutatja ki. Azt azonban mindig konkretizálni kell az adott növényre,
növényállományra, továbbá az állatokra és az emberre is, hiszen áttételesen vagy közvetlenül
ők is kedvezőtlenül - fajonként, egyedenként, sőt közösségenként is eltérően - élik meg a
kialakult szélsőséges vízhiány következményeit.
Az aszály definiálásakor azonban hangsúlyozni kell az azt előidéző nagymértékű és tartós
vízhiányt, amiből következik, hogy a kismértékű és rövid ideig tartó vízhiányos állapotot,
amely „normális körülmények között" gyakran előfordulhat és nem befolyásolja lényegesen a
növénytermesztés eredményességét, meg kell különböztetnünk az aszálytól, éppúgy mint a
növények betegségéből eredő, vízforgalmi elváltozások okozta vízhiányos állapotot és az
ebből fakadó károsodásokat is.
Az aszály okozta károk azáltal következnek be, hogy a tartós és nagymértékű vízhiány
korlátozza

a

termesztett

növények

biológiai

potenciáljának

érvényesülését,

teljes

kihasználását, továbbá rontja az alkalmazott termesztéstechnológia eredményességét, hatását,
hatékonyságát. Elemeit a következőkben határozhatjuk meg:
-

a gyökérzóna talajának, illetve a levélzóna légrétegének jelentős vízhiánya;

-

a növények biológiai potenciáljának nagyfokú vízhiány-érzékenysége, illetve az adott
növény vízhiánnyal szemben tanúsított tűrőképessége (toleranciája), amiben
meghatározó a faj és a fajta szerepe;

-

az adott termesztéstechnológia alacsony színvonala, amely nem használja fel
kellőképpen az ökológiai és az ökonómiai tényezőket.

Az aszály mértéke végső soron ezeknek az elemeknek a hatáseredőjeként alakul ki. A
növények biológiai potenciálja nemcsak a termőképességet jelenti (ha a környezeti tényezők
nem korlátozzák a növény fejlődését), hanem a toleranciának azt a mértékét is, amely mellett
adott és meghatározott vízhiányos helyzeteket meddig és milyen funkciózavarokkal képesek
elviselni a biomassza-produkció, illetve a termés csökkenése nélkül. A biológiai potenciálnak
ugyanis a vízhasznosító képesség, vagyis az egységnyi felhasználható vízzel elérhető fajlagos
produkciófokozó képesség, valamint a növények aszálytűrő képessége, azaz a hiányzó
egységnyi vízre eső terméscsökkenést mérséklő képesség egyaránt alkotórésze.

315

A káros vízhiány mértékének két lényeges összetevője van: egyik a közel optimális talaj- és
levegő-víztartalomtól való eltérés mint mennyiségi összetevő, másik a vízhiányos állapotnak a
növény életszakaszához kötött időpontja és tartama mint minőségi összetevő. Az aszály
kialakulásában két fokozat különböztethető meg:
-

az elsőben a vízigény-kielégítés még folyamatos, de már korlátozott, azonban a
biológiai potenciál 50%-osnál jobb kihasználása még lehetséges; ez az aszálynak mint
folyamatnak a kezdete;

-

a másodikban a vízigény-kielégítés már nem folyamatos, de a korlátozás még nem
okozza a növény pusztulását, a biológiai potenciál kihasználása azonban 50% alatt
marad; ez az aszálynak mint állapotnak a kialakulása, ami a vízhiány további
fokozódásával a növény pusztulásához is vezethet.

A növénytermesztésben az aszálynak három formája különböztethető meg:
-

a talaj aszály,

-

a légköri aszály és

-

a fiziológiai aszály.

A talajaszály akkor következik be, amikor a talajnedvesség olyan alacsony szintre süllyed,
hogy a gyökérzet már nem képes fölvenni a megkötött vizet. Ez az állapot a diszponibilis
vízkészlet (DV) 30-50%-a alá csökkenésekor következik be. Ilyenkor a növény az egyre
nehezebbé váló vízfelvétel következtében csökkenti a párologtatást, majd a holtvíztartalom
(HV) elérésekor a transzspiráció és a nettó szárazanyagképzés megszűnik, a növény kiszárad.
A légköri aszály oka nem a talajnedvesség elégtelensége, hanem a növényt körülvevő levegő
nagyfokú telítettségi hiánya, ami egyre nagyobb mértékű párologtatásra készteti a növényt, az
utánpótlást azonban nem képes kiegyenlíteni a növény vízszállító kapacitása, hiába van jelen
a talajban elegendő víz. A nagy páraéhség kialakulásához a párafelvevő zóna alacsony relatív
páratartalma mellett hozzájárul a meleg, száraz szél is, ami fokozza az aszályos helyzet
súlyosságát. A beharangozott légköri fölmelegedés is a légköri aszály előfordulásának
fokozódó veszélyességét vonná maga után a Kárpát-medencében.
Fiziológiai aszályról akkor beszélünk, ha a növény vízhiánya a gyökérzóna és a
transzspirációs zóna nagy hőmérséklet-különbsége miatt, a gyökér vízfelvételi zavaraként jön
létre. Voltaképpen nem „igazi aszály", mert nem valóságos vízhiány az ok, hanem a
talajhőmérséklet a fő korlátozó tényező, amely a növény számára ezt a „relatív vízhiányos"
helyzetet előidézi, amit fiziológiailag nem képes a növény kivédeni.
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Az aszály, illetve az aszályos helyzet számszerűsítésével többen próbálkoztak. A
meteorológusok leginkább a szárazsági (ariditási) index értékszámával fejezik ki az aszályt
okozó száraz időszakot, amely a potenciális párologtatóképesség (PE) és a csapadék (P)
hányadosa:
ARI 

PE

(109)

P

A PE értéke a következő összefüggés segítségével számítható:

PE  a  bT  cT

2

(110)

ahol:
T = a havi középhőmérséklet; a, b és c = területi konstansok.
Lényegében a hidrológusok szemléletét tükrözi a Pálfai (1992) féle aszályossági index,
amelynek nagyobb értékei a helyzet súlyosságát fejezik ki:
PAI 

t IV VIII

 100

PX VIII

(111)

ahol:
t = a tárgyév áprilistól augusztus végéig terjedő időszak átlaghőmérséklete, (°C)
P = a megelőző év októberétől a tárgyév augusztusának végéig terjedő időszak
súlyozott csapadékösszege; a havi csapadékösszegeket súlyozó szorzók következők:
októberben 0,1, novemberben 0,4, decembertől áprilisig 0, májusban 0,8, júniusban
1,2, júliusban 1,6, augusztusban 0,9, (mm).
A tapasztalatok és a próbaszámítások nyomán kialakult az összefüggés korrigált változata:
PAI



 k t k p k gw PAI

(112)

ahol:
kt = a nyári hőségnapok számát,
kp = a csapadékszegény időszak hosszát,
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kgw = a talaj vízmélység sokéves átlaghoz viszonyított arányátjelző szorzótényezők.
A PAI értékeinek sokéves átlaga az Alföldön 5,1, aszályos években 6,0-7,0 közötti,
erősen aszályos években 7,0-9,0 közötti.
A Pálfai-féle aszályossági index országos átlagának alakulását és az aszállyal sújtott területek
nagyságának változását hazánk területén 1980 és 1993 között mutatja a 24. táblázat.
24. táblázat. Az aszályossági index és az aszállyal sújtott területek
nagyságának változása Magyarországon (VITUK1, 1994)
Az aszállyal érintett terület nagysága
Az aszályossági index
(PAI) országos átlaga
Év
°C/100 mm
km2
az összterület %-ában
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

3,0
4,2
4,0
6,5
5,0
4,5
5,4
5,0
5,6
4,0
8,8
4,1
9,9
9,0

4500
48 000
33 000
6000
21000
19 000
42 000
9500
85 000
92 000
78 000

5
52
35
6
23
20
45
10
91
99
84

Növénytermesztési szempontból az aszályos helyzet számszerűsítésére - amint erre már
korábban utaltunk - a vízigénykielégítő-képesség, vagyis az agrohidro-potenciál (AHP)
alapján meghatározott vízstresszes napok száma szerint van lehetőség (Petrasovits, 1989).
Az agrohidro-potenciál adott termőhely, adott növényre vonatkoztatott vízigény-kielégítő
képessége, vagyis a vízfogyasztás (Vf) és a vízigény (Vi) hányadosa:
AHP 

Vf

 0 ,1  1, 0

(113)

Vi

Az AHP határértékei a növényi vízigény-kielégitettség különböző fokozatait mutatják a
következők szerint:
Az AHP értéke

A vízigény-kielégitettség

1,0-nél nagyobb érték

folyamatos, de korlátozó, mert sok;
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0,8-1,0

folyamatos, nem korlátozó hatású;

0,5-0,8

folyamatos, de korlátozó, mert kevés;

0,5-nél kisebb

nem folyamatos, korlátozó, mert kevés;

0,3-0,5

nem folyamatos, korlátozó, közepes vízstresszes helyzetet okoz;

0,3-nál kisebb

korlátozó, erősen vízstresszes, illetve letális helyzetet okoz.

Az AHP segítségével kifejezett vízstresszes napok száma adott növényre érvényesen különösen annak fenofázisát is figyelembe véve - jól mutatja az aszályérzékenység mértékét,
illetve az aszály veszélyességének fokát, aminek segítségével meghatározhatók az
aszálykárok kivédésére, mérséklésére, illetve tűrésére vonatkozó intézkedések akár helyi, akár
regionális jelleggel. Ezek az intézkedések az adott területre kidolgozandó aszálystratégia
részei, amely mindazokat a társadalmi válaszokat és teendőket tartalmazza, amelyek a
potenciálisan

bekövetkező

aszály

következményeinek

enyhítését

szolgálják.

Az

aszálystratégia tehát kitér a lehetséges biológiai, termesztéstechnológiai és ökonómiai
válaszokra, és azokra az ökológiai jellegű beavatkozásokra, amelyek az adott terület AHPjának növelését, az aszály érzékenység csökkentését eredményezik. Utóbbiak közé tartozik
többek közt az öntözés bevezetése, illetve kiterjedtebb és tudatosan rendszeres alkalmazása az
aszályra érzékeny területeken.

Az öntözővíz mennyisége és minősége. Vízigény, öntözővízigény
A hatékony öntözés tervezéséhez és végrehajtásához egyaránt szükség van - az adott
terület csapadékviszonyainak részletes feltárása mellett - a termesztett növény vízigényének
megismerésére. A növények vízigénye az a vízmennyiség, ami ahhoz kell, hogy a
növénytermesztési térben a növény optimális fejlődéséhez szükséges környezeti tényezők
közül ne a víz legyen a korlátozó, vagyis a relatív minimumba kerülő tényező (Petrasovits,
1989). Ilyen esetben más, pl. a nem elegendő tőszám, vagy a kevés tápanyag, esetleg a
hőmérséklet vagy a besugárzás alacsony értékszámai jelentenek korlátot a terméspotenciál
kihasználásához, nem a víz hiánya.
A nem korlátozó vízháztartási helyzet által meghatározott vízigény a növény számára
kettős értelemben fontos, ezért megkülönböztetünk: statikus vízigényt és dinamikus vízigényt.
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A statikus vízigény azt az állapotot jellemzi, amely a talaj nedvességkészletevel a levegő
páratartalmával szemben támasztott igénye a növénynek; a mezofita, vagyis a vizet közepesen
kedvelő és tűrő növényeknél az optimális fejlődéshez a talaj hasznosítható nedvességkészlete
(DV) és a levegő páratelítettsége (relatív légnedvesség) között a 128. ábrán látható,
viszonylag szoros összefüggés áll fönn (Petrasovits, 1989) a 15-25 °C közötti hőmérséklettartományban.
A vízigény dinamikus oldala azt a folyamatot fejezi ki, amely a statikus vízigényt
folyamatosan kielégítő vízháztartási helyzet fenntartásához szükséges vízmennyiséget jelenti;
ez

a

vízmennyiség

a

növényállomány

optimális

fejlődése

mellett

szükséges

evapotranszspiráció (ETqopt vagy ETnec) értékével azonos.

128. ábra. Ökológiai vízigényoptimum általános görbéje (15-25 °C) (Petrasovits, 1989 nyomán)

Mielőtt

a

vízigény

meghatározására

rátérnénk,

tekintsük

át

röviden

az

evapotranszspirációra vonatkozó, számunkra itt legfontosabb ismereteket. Ezen a kifejezésen
a valamely növényállomány felszínéről a környező légtérbe való pára alakú vízleadást értjük.
Olyan folyamatrendszer, amelynek három alrendszere van:
-

a víz,

-

a felületek (a talaj és a növény), valamint

-

az energia.
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Az evapotranszspiráció olyan összetett jelenség, amelyben a fizikai értelemben vett
párolgásnak (evaporáció) és a biológiailag is befolyásolt növényi párologtatások
(transzspiráció) egyaránt szerepe van, azok kölcsönhatásaként alakul ki. Komplexitása
ellenére vannak a jelenséggel foglalkozó kutatók közt olyanok, akik szerint nem kell
különbséget tenni a két összetevő között. A lényeg az, hogy a növénytermesztési térből - a
talajról, a növényről és a növényből - a légtérbe való együttes pára alakú vízleadásról, vagyis
párolgásról van szó. A legtöbben mégis arra hajlanak, hogy a hidrológiai ciklus felszálló
ágának alakulásában is meghatározó szerepű folyamatot, ami szorosan kötődik a
növényállományokhoz, olyan agro-bio-hidro-meteorológiai jelenségnek tekintsék, amelyben
különös jelentőséget kell tulajdonítani - a fizikai törvényszerűségek mellett - a biológiai
mozgásformák törvényszerűségeinek is, hiszen az evapotranszspiráció nemcsak vízháztartási,
hanem növénytermesztési és növényélettani jelenség is.
Az evapotranszspiráció folyamatának kiindulási helyszíne a növényekkel borított
természetes vagy művelésbe vont tér, amely magában foglalja a gyökérzettel átszőtt
talajréteget és a növény felszín fölötti részeit (szár, virág, termés) befogadó levegőréteget.
Időszaka az adott növényfaj tenyészideje, termesztett növényeink esetében a keléstől a
betakarításig terjedő idő.
A két összetevő közül az evaporáció egyértelműen fizikai folyamat, a növénytermesztési
térben jelenlévő cseppfolyós víz párolgásából eredő vízleadást jelenti, ami végbemehet a
talajból, a talaj felszínéről és a növényállomány egyedeinek a felületéről.
A talajból való evaporáció jó kultúrállapotú, jó szerkezetű és állandóan porhanyós réteggel
fedett talajokon nem jelentős mennyiség, de repedezett talajból, vagy ha a talajvíz szintje a
felszínhez közel kerül, nagysága megnövekedhet.
A talajról (a talaj felszínéről) való párolgás - adott időjárási viszonyok mellett - főként a
talaj nedvességtartalmától függ, de összefüggésben van a növényállományt körülvevő légtér
relatív páratartalmával, mozgásával, és hőmérsékletének változásával is. A növényzettel nem
borított (csupasz) talaj felszínéről való párolgás a vízkapacitásig telített talajról jelentős lehet,
ezért a csapadék vagy az öntözővíz által átáztatott talaj evapotranszspirációjában a párolgás
okozta hányad jóval nagyobb, mint azt megelőzően.
A növényállomány egyedeinek felszínéről való párolgást is alapvetően fizikai törvényszerűségek irányítják, és valójában a növényzet felületén visszamaradt csapadék
(öntözővíz) párolog. Utóbbit nevezzük intercepciónak, aminek mértéke a növényállományra
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hulló víznek 10-50%-át is kiteheti, és elpárologhat anélkül, hogy a talajra és a talajba jutna, s
ezáltal elvész a növényi hasznosítás számára is.
A transzspiráció az élő és asszimiláló növény testéből, a testfelületen keresztül való aktív,
pára alakú vízleadás, ami energetikailag és dinamikailag egyaránt eltér a talajfelszín
párolgásától. A levélfelület páraleadása a legegyszerűbb fizikai értelmezés szerint is
összetettebb, mint a talajból vagy a talaj felszínéről megvalósuló párolgás. A párologtatás
folyamata a talaj-növény rendszerben a következő négy ellenállási szakaszra osztható:
(r1) a víz útja a vizet tartó talajmorzsától a felvevő (adszorbeáló) hajszálgyökérig;
(r2) a víz beáramlása a gyökérsejtekbe (ez lehet aktív és passzív);
(r3) a víz áramlása a gyökér, a szár és a levél edénynyalábjaiban;
(r4) áramlás a levélparenchimából a sztómákhoz és a kutikulához (ahonnan a voltaképpeni
párologtatás történik).
A négy útszakasznak - minőségileg eltérő közegeknek - négyféle ellenállásérték és négyféle
feszültségkülönbség felel meg, ami - bonyolult mérésekkel - számszerűsíthető. Ha a
transzspiráció értéke nulla, akkor a feszültségkülönbség is nulla mindegyik útszakaszon, és
ilyenkor a vízfeszültség azonos a talajban lévő vízfeszültség értékével. Ha a párologtatás
fokozódik, akkor a feszültség is növekszik. Nagyfokú vízhiány esetén a vízutánpótlás lelassul,
a sztómák záródni kezdenek, s a levélben a feszültség elér egy kritikus értéket, aminek egy
kritikus transzspiráció-érték felel meg. Ez végül is a kutikuláris transzspiráció értékével
tetőzik. A sztómák nyitása és zárása révén a tényleges páraleadás a növény által bizonyos
mértékben élettanilag szabályozható folyamat, amelyre nagymértékben hat a környező levegő
aktuális víz- gőznyomás-deficitje, ami a transzspiráció egyik legfőbb hajtóereje, tehát a
jelenség

maga

a

talaj-növény-légtér

rendszerben

végbemenő

vízmozgásként

tanulmányozandó.
A növénytermesztési tér légterének párafelvevő képességét három, fizikailag is jól
értelmezhető tényező határozza meg:
-

a párolgáshoz rendelkezésre álló energia, amelynek elsődleges forrása a globálsugárzás és az ezáltal kialakuló hőmérséklet;

-

a levegőpáratelítettségi hiánya, azaz páraéhsége;

-

a levegő mozgása, vagyis a szélviszonyok, amelyek ugyancsak képviselnek energiát.

Minél nagyobb a párafelvevő rendszer felvevőképessége, annál nagyobb lehet a
növénytermesztési tér evapotranszspirációja, ha a páraleadó rendszer ezt nem korlátozza,
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vagyis a talaj és a növényzet által képzett dinamikus egységnek elegendő vízkészlete van.
Nem mindegy azonban az sem, hogy ez a vízkészlet hol van - a víz a talaj felületén, a felszíni
rétegben vagy az altalajban helyezkedik el - és milyen mennyiségben áll rendelkezésre.
Azonos talajnedvesség esetén a növényállománynak - a növényfajtól és a fajtától is függő vízfelvevő és párologtató kapacitása határozza meg az evapotranszspiráció mértékét.
Közvetve azonban - a növényállomány fejlettségén, mindenekelőtt a levélfelület nagyságán
keresztül - a talaj tápanyagtartalma és kultúrállapota is befolyásolhatja az evapotranszspirációt
(Petrasovits, 1988).
A növénytermesztési tér páraleadó és párafelvevő rendszerei közötti kölcsönhatásokat
fejezik ki az evapotranszspiráció különböző formái. A potenciális evapotranszspiráció (Etpot
vagy Eto) azt az állapotot fejezi ki, amikor a folyamatos páraleadáshoz szükséges víz
bőségesen rendelkezésre áll, és az ET értékét csak az energiatartalom és a levegő páraéhsége
határozza meg. Hazánkban Antal (1968) a potenciális evapotranszspiráció napi értékeinek
kiszámításához a léghőmérséklet és a telítési hiány napi középértékeit használja:
Et pot  0 , 74 ( e s  e )

0 ,7

 (1    t )

4 ,8

(114)

ahol:
es és t = a léghőmérséklethez tartozó telítési hiány,
e = a tényleges páranyomás napi középértéke millibarban.
A potenciális evapotranszspiráció az adott területen lehetséges (maximális) páraleadást
jelenti, ami a gyakorlatban ritkán, legföljebb időszakosan fordul elő.
Az aktuális vagy tényleges evapotranszspiráció (Ettényl, Etact) rendkívül változatos értékű
lehet, hiszen azt az időjárási tényezőkön kívül a páraleadó rendszer korlátozó tényezőinek
igen

változatos

kombinációi

befolyásolják.

Értéke

mindig

kisebb

a

potenciális

evapotranszspirációénál, csupán a vízzel és tápanyaggal jól ellátott, öntözött és egészséges
növényállomány páraleadása közelíti meg annak nagyságát, amit rendszerint kísérleti
körülmények

között

tudnak

elérni,

és

ezt

az

értéket

tekintik

a

maximális

evapotranszspirációnak (Etmax). Ilyen esetben csupán a növényállomány faja vagy fajtája, és
annak termesztéstechnológiai feltételei jelentenek korlátozó tényezőt.

Az aktuális

evapotranszspiráció legalacsonyabb értéke az adott növényállományban mérhető minimális
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evapotranszspiráció (Etmin). A tényleges ET értéke a tenyészidő folyamán valójában az utóbbi
kettő között váltakozik.
Az optimális evapotranszspiráció (Etopt) olyan növényállományokban alakul ki, ahol a
páraleadó és a párafelvevő rendszer vízkészlete egyaránt kedvező. Ha helyesen öntözünk, az
öntözött növényállományok evapotranszspirációja valójában ezzel az értékkel azonosítható,
amit főként a párafelvevő rendszer határoz meg. Megfelelő termesztési és öntözéstechnológiai
feltételek esetén az öntözött növényállományok ET-érték kisebb, mint a potenciális ET, és
kisebb, mint a maximális ET, de nagyobb mint azonos növényállomány öntözés nélküli, ún.
aktuális vagy tényleges ET-értéke. Erre mutatnak példát - és egyben világítanak rá az
evapotranszspiráció formái között meglévő összefüggésekre - a következő adatok, amelyeket
öntözött, illetve nem öntözött kukoricaállományban, július hónapban, 4-es levélfelület-index
(LAI) esetén mértek, 24 °C hőmérséklet mellett (Petrasovits, 1988):
-

potenciális evapotranszspiráció 8,0 mm/nap,

-

maximális evapotranszspiráció 6,0 mm/nap,

-

optimális evapotranszspiráció 5,0 mm/nap,

-

a nem öntözött állomány aktuális evapotranszspirációja 3,5 mm/nap.

Az evapotranszspiráció értékei részint méréssel (liziméterek, illetve evapotranszspirométerekkel), részint számítással határozhatók meg. A különböző típusú liziméterek (talajjal
töltött, növényekkel beültethető tartályok, amelyekben a vízforgalom egyes elemei
mérhetőek) között nagyság és pontosság szerint lényeges eltérések vannak. Felületük 0,00210 m2, mélységük 0,1-10 m, mérési pontosságtik 0,05-5 mm között váltakozik, és időtartamérzékenységüktől függően perc, nap, pentád, dekád és hónap időközökre vonatkozóan
határozhatók meg velük a párolgás értékei. Kialakításukat, elhelyezésüket és üzemeltetésüket
illetően egy sor fizikai feltételt és működtetési követelményt kell kielégíteniük ahhoz, hogy
megbízható és mérnöki, illetve agronómiai gyakorlatban használható adatokat kapjunk.
Rendszerint kísérleti telepeken használják őket.
Az evapotranszspiráció értékei rendszerint meteorológiai adatokra támaszkodó különféle
tényezőkkel kiegészített, jórészt elméletileg megalapozott, empirikus alapon szerkesztett és
kísérleti körülmények között megállapított tényezőkre épülő formulák segítségével
számíthatók. A képletekben a függő változóként szereplő ET mellett független változóként
általában valamely meteorológiai tényezőt vagy tényezőcsoportot [mint pl. Lowry és Johnson,
1942; Thornthwaite (Lacper, 1950); Penman, 1948; hazánkban Antal, 1968], növényi
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jellegzetességet kifejező együtthatót (Blaney és Criddle, 1950; Alpatyev, 1954; hazánkban
Petrasovits, 1957), illetve a talaj vízszolgáltató képességét jellemző mutatókat (pl. Turc,
1961; hazánkban Szalóki, 1971) is alkalmaznak.
A potenciális evapotranszspiráció számítására már bemutattuk Antal (1968) képletét (114).
Az optimális evapotranszspiráció - és egyben a vízigény - számítására rizs és 10 más öntözött
szántóföldi növényünk számára Petrasovits, 1989 nyomán a következő összefüggés
alkalmazható:
ET opt  ET nec  V i  ktr

(115)

ahol:
Vi = az öntözött növényállományok dinamikus vízigénye (vagyis a statikus vízigényt
folyamatosan kielégítő evapotranszspirációja) mm-ben;
k = a levélfelület-indextől (LAI - a levélfelület és a hozzá tartozó tenyészterület
hányadosa)

függő

együttható,

amely

kifejezi

az

összes

biológiai

és

termesztéstechnológiai hatást; értékei (k1 és k2) táblázatból leolvashatók (25. táblázat
és 129. ábra);
t = a napi középhőmérséklet °C-ban;
r = viszonyszám, amely a tényleges és az adott helyen földrajzilag lehetséges
napfényes órák számát mutatja %-ban (értékeit a 26. táblázat tartalmazza).
25. táblázat. Öntözött növényállományok biotechnikai tényezői (k) (Petrasovits, 1989 nyomán)
Cukorrépa
Kukorica
Lucerna
Levélfelület-index (LAI)
m2/m2
0,1
0,5
1,0
2,0
4,0
8,0

biotechnikai tényezői
0,80
0,90
0,95
1,03
1,13
1,20

0,70
0,85
0,95
1,02
1,08
1,15

0,85
0,90
1,00
1,07
1,11
1,15

A levélfelület-index hatását az evapotranszspiráció számított értékeire a k szorzótényező
mint agro-hidro-biotechnikai tényező fejezi ki. A levélfelület növekedése tokozza a
transzspirációt, a talajfelszín beárnyékolásával azonban csökkenti az evaporációt. A tényező
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egyszerű alakja (k1) csupán a levélfelület hatását veszi figyelembe, összetett alakja (k1 és k2) a
levélfelületek életkori összetettségét, minőségét is kifejezi.

129. ábra. A k1 és k2 értékei rizsállomány evapotranszspirációjának meghatározásához
(Petrasovits, 1988 nyomán)
26. táblázat. Az r-tényező értékei Petrasovits (1989) 115. sz. összefüggésében (45o45'-48°30' földrajzi
szélességre vonatkoztatva)
Napfényes órák száma
r-érték Napfényes órák száma
r-érték
0,0*
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

0,01
0,015
0,02
0,035
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,125
0,14
0,15
0,16
0,17

8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0

0,18
0,19
0,20
0,215
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,305
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36

* a napfényes órák száma = 0, ha egész nap borultság van, illetve a mérőműszerek nem elég érzékenyek és
borultságot jeleznek

A tényleges sugárzási viszonyokat kifejező r-érték a napi tényleges napfény órákat az adott
helyen földrajzilag lehetséges évi napfényes órák százalékában mutatja, vagyis a tényleges
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napfényes órákat a lehetségeshez viszonyítva adja meg. A r-érték nagysága függ az adott
földrajzi helytől, mint az összsugárzás lehetőségétől, valamint az időjárás hatása alatt álló
napi napfényes órák számával kifejezhető tényleges sugárzási viszonyoktól az adott
növényállományban.
A

növényállományok

dinamikus

vízigénye

meghatározható

a

meteorológiai

megfigyeléseknél használatos, szabványosított párolgás mérő kádak adatainak felhasználásával is, a különböző kádtípusokra megállapított koefficiensekkel való szorzással:
V i  kP0

(116)

ahol:
Vi = a növényállomány napi vízigénye mm-ben;
k = a kádtípusra kalibrált növényi koefficiens (példaként bemutatva az típusú és a
GGI-3000 típusú kádak k-tényezőit a 27. táblázatban);
Po = a párolgásmérő kádban leolvasott napi párolgásérték mm-ben.
27. táblázat. Párolgásmérő kádak koefficiensei a vízigény (ETopt) meghatározásához
(Petrasovits, 1989 nyomán)
Növény
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember
„A " típusú párolgásmérő kád k-értékei
Őszi gabona
0,51
0,50
Kukorica
0,45
0,56
Cukorrépa
0,58
0,69
Lucerna
0,73
0,76
Burgonya
0,46
0,68
Napraforgó
0,45
0,63
,, GGI-3000 " típusú párolgásmérő kád k-értékei

0,68
0,83
0,84
0,75
0,82

0,81
0,97
0,81
0,73
0,72

0,69
0,85
0,82
-

Őszi gabona
Kukorica
Cukorrépa
Lucerna
Burgonya
Napraforgó

0,70
0,86
0,86
0,77
0,85

0,82
0,98
0,82
0,73
0,75

0,69
0,84
0,78
-

0,52
0,47
0,60
0,75
0,48
0,46

0,66
0,61
0,74
0,82
0,73
0,67

Az öntözővíz-igény a növényállomány vízigényének kielégítéséhez szükséges mesterséges
csapadék mennyisége, a természetes csapadékon és a talajban a növények számára könnyen
hozzáférhető vízmennyiségen kívül. A vízigény és a lehulló tényleges csapadék, továbbá a
talaj diszponibilis vízkészletének ismeretében a következő összefüggéssel határozható meg:
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V öi  V i  ( C  W )

(117)

Vöi = a növényállomány öntözővízigénye mm-ben;
Vi = a növényállomány vízigénye mm-ben;
C = a lehulló tényleges csapadék mm-ben;
W= a talajban lévő, könnyen felvehető vízmennyiség mm-ben (szántóföldi növényeink
többségénél a talaj DV-értéke diszponibilis víztartó képességének 50-80%-át vesszük
számításba olyan esetben, amikor öntözési lehetőség rendelkezésre áll, mert ennek
fenntartása hazai viszonyaink között csak öntözéssel lehetséges).
Természetesen az összefüggés minden tagja azonos időtartamra és területre meghatározott
érték. Meghatározott növényállomány valamely időszakra vonatkozó öntözővíz-igénye
leginkább a következőktől függ:
-

a talaj diszponibilis víztartó képességétől,

-

a talaj szelvény mértékadó mélységétől (gyökérzóna),

-

a tenyészidőt megelőző időszak csapadékmennyiségétől (közvetve),

-

a tenyészidő alatti csapadékmennyiségtől (közvetlenül),

-

az adott növényállomány evapotranszspirációjától.

A talajból a növényzet számára könnyen felvehető vízkészlet nagyságát (W) egyrészt a talaj 1
m-es szelvényének könnyen felvehető hasznos vízkészlete (Wf), másrészt a termesztett
növényfajtól és a növény életszakaszától leginkább függő gyökérzóna mélysége (m) határozza
meg, vagyis
W Wf m

(118)

A növényállományok vízigényének és öntözővíz-igényének kapcsolatát - mint az öntözés
ökológiai szükségességének fokát - az öntözésigényességi indexszel (Iö) fejezhetjük ki, ami az
öntözővíz-igény és a vízigény hányadosa:
Iö 

V öi

(119)

Vi

Minél közelebb van az index értéke az l-hez, annál nagyobb szükség van az öntözésre, és a
termés mennyisége, a termelés biztonsága is annál nagyobb mértékben függ az öntözéstől. Ha
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a mutató értéke kisebb, mint 1, akkor az öntözés elmaradása esetén kisebb a terméscsökkenés
mértéke és kisebb az öntözés hiányából fakadó kockázat. Az öntözésigényességi index jól
fölhasználható a különböző növényállományok, vagy táblák (területek), vagy időszakok
összehasonlítására is az öntözés szükségességének kimutatása szempontjából (Petrasovits,
1989).
Adott növényállomány tényleges evapotranszspirációját a növényzet vízfogyasztásának
tekintjük. Ez a vízmennyiség ritkán azonos a vízigénnyel, mert a gyakorlatba a talajok
nedvességkészlete és a levegő páratelítettsége az esetek zömében nem elégíti ki a növények
vízigényét. A tényleges talajnedvesség és a levegő tényleges páratelítettsége mellett
megvalósuló evapotranszspirációt vízfogyasztásnak nevezzük, ami a következő összefüggéssel
számítható:
V f  fV i

(120)

ahol:
Vf = a növényállomány vízfogyasztása mm-ben;
Vi = a növényállomány vízigénye mm-ben;
f = szorzószám, amelynek értéke:
f  1,1353  0 , 6594 ln

TNa
DVa

(A 120-as képlet magyarázatába)

ahol:
TNa = az 1 m-es talaj szelvény aktuális víztartalma mm-ben;
DVa = az 1 m-es talajszelvény hasznos víztartóképessége mm-ben.
A vízfogyasztás és a vízigény hányadosa adja a már említett agro-hidro-potenciál (AHP)
értéket, ami az adott növényállomány területének, termőhelyének (biotópjának) a konkrét
növényállományra - vagy referencianövényre - vonatkoztatott vízigény-kielégítő képességét
mutatja. Ez a hányados (lásd a 113. képletet!) nem csak az aszály mértékének kimutatására
alkalmas, hanem egyik fontos kifejezője az adott terület agroökológiai potenciáljának (AÖP)
is, hiszen számszerűen képes megmutatni a termőhelynek a vízhez való viszonyát a
földhasználat szempontjából, és képes integráltan kifejezni azokat a kölcsönhatásokat,
amelyek az egész növénytermesztési teret mint komplex erő forrás-rendszert jellemzik.
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Az öntözővíz mennyiségének meghatározása mellett nem hanyagolható el az öntözővíz
minőségének megismerése és értékelése sem. Az öntözővíz minőségén a felhasználandó vizek
tulajdonságainak azon körét, valamint ezek olyan változásait értjük, amelyek hatással vannak
a talajra, a növényekre, azok életfolyamataira és minőségére, továbbá a vízszétosztás
technológiájára. Ez a hatás lehet korlátozó, vagy nem korlátozó.
Az öntözővíz-minőség kritériumait Az öntözővíz minősítése és mezőgazdasági hasznosítása
című ágazati műszaki irányelvek (M1-08-1780-1988) tartalmazzák. Az öntözővizek
minőségét:
-

fizikai mutatók (hőmérséklet, hordalékosság, szín és szag) és

-

kémiai mutatók (leggyakoribb kationok és anionok, összes sókoncentráció, a vízben
oldott nátriumsók és magnéziumsók viszonylagos mennyisége, a fenolftaleinlúgosság, a karbonát/hidrokarbonát-tartalom, a különleges szennyező anyagok)
határozzák meg.

A víz hőmérséklete szempontjából legkedvezőbb a 15-30 °C, de a vegetációs időszakon
kívül 10 °C-nál kisebb hőfokú vízzel is végezhető tározó jellegű öntözés. A 30 °C-nál
melegebb vízzel való öntözés a növényt közvetlenül károsíthatja.
A hordalékosság, illetve a lebegőanyag-tartalom elsősorban közvetlenül a folyóból
kiemelt öntözővíz esetén okozhat problémát, de - felületi öntözés esetén - kedvező is lehet,
mert a talaj felszínén kiülepedő hordalék javíthatja a termékenységet. A jó öntözővíz
lebegtetett hordaléktartalma kevesebb legyen mint 5 g/l.
A szín és a szag a víz szennyezettségére utaló jel lehet, ami további vizsgálatok
szükségességére hívhatja föl a figyelmet, önmagában egyik sem akadálya az öntözésre való
felhasználhatóságnak.
A kémiai mutatók közül az egyik legfontosabb a víz összes sókoncentrációja, amely
kifejezhető g/l, mg/l, illetve mgeé/1 dimenziókkal, de leggyakrabban a fajlagos elektromos
vezetőképesség (EC) értékével jellemzik, mS/cm dimenzióban, tekintve, hogy ezen érték és
az összes sókoncentráció között lineáris összefüggés van, és az EC a gyakorlatban sokkal
könnyebben és pontosabban mérhető. Régebben irányszámként az 500 mg/l sókoncentrációjú
vizet tartották minden talajon. Az 1000 mg/l sótartalmú vizet csak egyes talajtípusokon
tartották öntözésre alkalmasnak. A jelenlegi szabályozás a víz öntözés szempontjából
megengedhető maximális sókoncentrációját főként két tényezőtől: a növény sótűrő
képességétől és a talaj természetes vagy mesterséges drénviszonyaitól, vagyis a kimosódási
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viszonyoktól teszi függővé. A talajban való sófelhalmozódás szempontjából is elsősorban az
adott talajon megengedhető összes sóterhelést, semmint a koncentrációt veszik figyelembe,
ami azt jelenti, hogy a koncentráció és a vízadag együttesen határozza meg az öntözővízzel
egységnyi területre kivihető sómennyiséget. Az öntözővíz minőségének értékelésekor mindig
nagy figyelmet kell fordítani a csapadék mennyiségére, eloszlására az öntözött területen, a
vízelvezetés lehetőségére és körülményeire, a talaj sajátosságaira. Az öntözendő talaj
minőségét az öntözővíz minőségének elbírálásakor mindig gondosan vizsgálni kell és együtt
kell értékelni a víz minőségének a talajra gyakorolt, illetve várható hatásával.
A sófelhalmozódás mellett kitüntetett figyelem illeti meg a talajban szikesedést okozó
nátriumsók százalékos arányát az öntözővízben. Ez kifejezhető az ún. szikesedési
hányadossal, vagy Na % értékkel, ami azt mutatja, hogy mennyi a nátriumsók részaránya a
vízben oldott Na-, Ca- és Mg-ionok összegében, de kifejezhető a nemzetközi gyakorlatban
használatosabb nátrium-adszorpciós aránnyal is (SAR-érték), ami ugyancsak arra utal, hogy a
víznek milyen erősségű szikesítő hatásával kell számolni.
Az öntözővíz osztályozására szolgál a sókoncentráció és az SAR-érték alapján a 130.
ábrán látható diagram (Hagin és Tucker, 1982 nyomán).
Számos vizsgálat utal arra, hogy a magnézium - a talaj szerves és ásványi kolloidrészecskéihez kötődve - szintén kedvezőtlenül hat a talaj tulajdonságaira, ezért a Mg %
értékével meg szokták adni, hogy mekkora a magnéziumionok aránya az öntözővízben lévő
Ca- és Mg-ionok együttes mennyiségéhez képest. A jó minőségű, minden talajon használható
öntözővíz Na-tartalma 35%, Mg-tartalma 45% alatt van, de a veszélyesség mértéke attól is
függ, hogy ezek a kationok milyen anionhoz kötődnek. Ezért fontos az öntözés szempontjából
is az adott víz anion szerinti típusa, vagyis az, hogy a leggyakoribb anionok közül melyik
dominál és milyen sorrendben, illetve arányban fordul elő az öntözővízben. A kétvegyértékű
kationok karbonátjai ugyanig: gyengébben oldódnak mint szulfátjaik, kloridjaik viszont jól
oldódnak. A karbonátok vizes oldata lúgos kémhatású, a szulfátoké és a kloridoké gyengén
savas vagy közel semleges.
Fontos jellemző még a víz karbonát- és hidrokarbonát-tartalma, különösen a nátriumhidrokarbonát (szóda) relatív mennyiségének változása szempontjából. Az erre utaló mutatók
a víz fenolftalein-lúgossága, valamint szóda-egyenértéke (vagyis maradékkarbonátkoncentrációja). Szódát a jó minőségű öntözővíz nem tartalmazhat, csupán kismértékű, 10
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mg/l, szódában kifejezett fenolftalein-lúgosság viszont megengedett, ha azt a természetes
vízben finoman diszpergált kalcium-karbonát okozza.

130. ábra. Öntözővíz-osztályozás (Hagin és Tucker nyomán)

Az utóbbi évtizedekben a természetes vizeknek az emberi tevékenység által való
elszennyeződése következtében került előtérbe az öntözővíz szennyezettségének vizsgálata és
megítélése. A szennyezettségi mutatók között vannak az általános mutatók (szervesanyagtartalom, lebegőanyag-terhelés, KOI, BOI) és a különleges szennyezők, úgymint a
nehézfémek szervetlen sói (pl. Pb-, Cr-, Ni-, Mo-sók), egyéb mérgező szervetlen sók (pl.
szulfitok, cianidok), szerves összetételű toxikus anyagok (pl. olaj, kátrány, PCB-k,
detergensek, növényvédő szerek), valamint a bakteriális szennyezők. Ezek körének
meghatározása függ a víz eredetétől és a feltételezett vagy ismert szennyezőforrástól.
Általános szabály, hogy az öntözővíz nem tartalmazhat szennyező anyagokat olyan
koncentrációban, amely a növények fejlődését közvetlenül vagy közvetve károsan
befolyásolja.
Az öntözési módnak elsősorban a mikroöntözésnél van kiemelt szerepe az öntözővíz
minőségének mérlegelésekor, különösen az öntözőelemek eltömődésének veszélye miatt. A
28. táblázat, az eltömődés mértékére vonatkozóan ad határértékeket az eltömődésbén szerepet
játszó legfontosabb mutatókra.
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28. táblázat. A csepegtető öntözési mód vízminőségi követelményeinek főbb mutatói
az eltömődés veszélye szempontjából (MI-08-1780-1988)
Vízminőségi mutató
Eltömődési veszély
Nincs
Mérsékelt
Súlyos
Fizikai
- összes lebegő anyag, mg/l
50 alatt
50-100
100 fölött
Kémiai
-pH
7,0 alatt
7,0-8,0
8,0 fölött
- Mn, mg/l
0,1 alatt
0,1-1,5
1,5 fölött
- Fe, mg/l
0,1 alatt
0,1-1,5
1,5 fölött
- Hidrogén-szulfid, mg/l
0,5 alatt
0,5-2,0
2,0 fölött
Biológiai
- baktériumszám, i/1
10 000 alatt
10 000-50 000
50 000 fölött

Az öntözővíz-szükséglet meghatározása
A vízigény és az öntözővízigény ismeretében még nem tudhatjuk pontosan, hogy
gyakorlatilag mennyi vizet is kell kiadnunk az öntözendő területre az ott fennálló vízhiány
biztonságos pótlásához. Kiadagolás közben ugyanis számos veszteség keletkezik, ami
csökkenti a növényhez eljutó vízmennyiséget. Ezért meg kell határoznunk az öntözővízszükségletet., ami nem más mint az öntözővíz-igénynek a fellépő veszteségekkel megnövelt
értéke. Veszteségen azt a vízmennyiséget értjük, amit kivesznek ugyan az adott vízforrásból,
de elpárolgás miatt nem jut el a növénytermesztési térbe, vagy onnan cseppfolyós állapotban a
talajvízbe kerül (szivárgás), illetve mint felszíni elfolyás a befogadó felé távozik.

Ösz  V öi  P  Sz  Elf

(121)

ahol:
Ösz = a növényállomány öntözővíz-szükséglete mm-ben,
Vöi = a növényállomány öntözővíz-igénye mm-ben,
P = párolgási veszteség mm-ben,
Sz = szivárgási veszteség mm-ben,
Elf = felszíni elfolyási veszteség mm-ben.
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Értéke az adott terület és időszak öntözővíz-igényéből a vízkiadagolás (vízszétosztás)
hatásfokával is meghatározható, hiszen a hatásfok kifejezi az öntözéssel ténylegesen
kijuttatott víz érvényesülését a növényállományban:
Ösz 

V öi



(122)

ahol:
ε = a levegő páratartalmától, a területnagyságtól, a szélviszonyoktól, az öntözési
módtól és a talajtól függően változik, értékei 0,7 és 0,95 között vannak.
Az öntözés tervezése és gyakorlati végrehajtása szempontjából lényeges mutató még a
mértékadó öntözési vízigény, ami valamely öntözött növényállomány legnagyobb vízigényű
életszakaszában az ezen időszakra vonatkozó öntözővíz-igényének nagyságát fejezi ki. Az
ennek segítségével kiszámított mértékadó öntözővíz-szükséglet képezi alapját az öntözőtelep
műszaki berendezései méretezésének.
A vízigény különböző mértékére és meghatározott gyakoriságra tervezett, hatóságilag
maximált öntözővíz-igényt nevezzük öntözési normának, ami az egy-egy öntözés alkalmával
kiadagolható vízmennyiséget jelenti mm-ben vagy m3/ha-ban kifejezve. Adott növénynek a
teljes öntözési idényben, az összes végrehajtandó vagy végrehajtott öntözéshez kiadagolt
öntözővíz-mennyiség az öntözési idénynorma, ugyancsak az előbbi mértékegységekben
megadva.
Meghatározásakor figyelembe veszik az ország éghajlati körzeteit (131. ábra) és a
talajviszonyokat. Az ennek megfelelően kialakított öntözési idénynormákat a 29. táblázat,
mutatja, az 5/1976. sz. OVH rendelkezés szerint.
Legfontosabb növényeink öntözéssel kapcsolatos adatait foglalja össze Szalóki, 1991
nyomán a 30. táblázat, amely bemutatja az öntözés szempontjából kritikus (mértékadó)
időszakot, utal a gyökerezési mélységre, a talajnedvességgel szembeni igényre, az
öntözésigényesség mértékére, majd közli a növény egész tenyészidőre vonatkozó vízigényét
és az éves öntözővíz-szükségletet, valamint a mértékadó vízadagot és az ennek kiadásához
szükséges öntözési fordulót.
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131. ábra. Magyarország éghajlati körzetei öntözési normák meghatározásához
29. táblázat. Öntözési idénynormák
Növénykultúrák
Öntözési idénynorma (mm)
I.
II.
III.
éghajlati körzetben
Intenzív gyepek
290 (20)
250 (20) 150 (20)
Évelő pillangósok
250 (40)
200 (40) 100 (40)
Kapások, egyéves takarmánynövények
160 (30)
110(30)
60 (30)
Kalászosok
50 (20)
50 (20) 30 (20)
Nagy vízigényű zöldségnövények
270 (20)
220 (20) 130 (20)
Kis vízigényű zöldségnövények
160 (20)
110 (20) 60 (20)
Szőlő, gyümölcs
170 (20)
120 (20) 70 (40)
Rizs
1200 (300) 1200
(300)
Másodnövények
120 (20)
100 (20) 40(10)

IV.
60 (20)
40 (40)
0
0
60 (20)
0
0
40(10)

Megjegyzés: a táblázatban szereplő értékek átlagos talajra vonatkoznak; a zárójelben föltüntetett pluszmínusz eltérések a jobb, illetve a gyengébb víztartó képességű talajokra javasolt értékek Az I.
éghajlati körzetben az ariditási index értéke nagyobb mint 1,5; a II.-ban 1,3-1,5; a III.-ban 1,11,3; a IV.-ben kisebb mint 1,1.
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30. táblázat. A növények és az öntözés fontosabb jellemzői a 20% gyakoriságú száraz években az I.
körzetben, közepes talajon (Szalóki, 1991 nyomán)
Gyöke- Talaj- Öntözés- Növény Öntözővíz- Mértékadó
Kritikus
Megnevezés
rezési nedv, igényes- vízigénye szükséglet
időszak
mélység igény ség
mm/tenyi. mm/év
vízadag forduló
mm
nap
Paprika: étkezési
júl.-aug.
IS
IN
IN
500-600 250-350 35
7
- fűszer
júl.-aug. 20.
S
N
N
450-550 200-250 30
7
Uborka: mag és saláta jún. 15.-aug. 15. IS
ICN
N
300-400 120-180 30
10
- hagyományos csemege jún. 10,-aug.
IS
N
N
400-450 180-230 28
7
- támrendszeres csemege jún.-aug.
IS
IN
IN
450-550 250-350 25
5
Káposztafélék: korai
máj-jún. 10.
S
N
IC
120-200 50-80
20
10
- középkorai
máj-jún.
K
N
ICN
200-350 80-120
30
10
- középkései
jún.-aug.
IC
N
N
350-500 120-180 30
7
- kései
júl.-aug.
KM
N
N
500-600 180-250 40
10
- másodvetésű
júl.-aug.
S
N
IN
250-350 120-180 30
7
- bimbóskel
jún.-aug.
S
IN
IN
600-700 200-300 30
7
Zeller
jún.-aug.
S
IN
IN
550-650 250-350 30
7
Sárgarépa-petrezselyem júl.-aug.
KM
IC
IC
520-620 150-200 30
10
Zöldbab: fővetésű
június
S
IC
KA
130-180 30-80
20
10
- másodvetésű
júl.-aug.
S
ICN
N
150-200 80-120
30
10
Zöldborsó: fővetésű
máj .-jún. 10.
S
A
A
130-180 30-50
30
15
Paradicsom: determinált jún.—júl.
ICS
IC
ICN
300-400 120-150 30
10
- féldeterminált
jún.-aug. 15.
IC
IC
ICN
400-450 150-180 35
10
- folyton növő
jún.-aug.
KM
IC
N
450-550 180-220 40
10
Burgonya: korai
máj. 10.—
ICS
IC
IC
300-350 80-120
30
12
jún.
- kései
jún.-aug.
IC
IC
N
350-500 120-200 30
10
Görögdinnye
júl.-aug.
KM
A
ICA
400-500 100-150 40
20
Sárgadinnye
júl.-aug. 15.
IC
A
KA
350-450 80-120
40
20
Cukorrépa
jún.-aug.
M
IC
ICN
550-600 180-250 40
14
Kukorica: vetőmag
júl.-aug.
ICS
ICN
N
350-500 100-220 30
8
- áru szemes
júl.-aug.
IC
IC
KA
400-200 150-200 40
14
Csemegekukorica: korai jún.-júl. 10.
S
ICN
IC
250-300 50-100
30
7
- kései fövetés
júl.-aug.
IC
ICN
N
300-450 100-200 30
7
- korai másodvetésű
júl.-aug.
S
ICN
IN
250-300 100-200 30
7
Szója
júl.-aug.
IC
ICN
K
400-500 120-180 30
10
Lucerna
jún.-aug.
IM
A
KA
600-700 200-300 50
15
Egyéb pillangós
jún.-aug.
M
IC
IC
600-700 250-350 60
15
Intenzív gyep
máj.-szept.
S
IN
ICN
600-700 300-400 40
10
Földieper
máj.-jún.
IS
N
IN
450-550 100-120 30
7
Málna
máj.-júl.
ICS
IC
ICN
500-600 120-150 30
10
Csemegeszőlő
jún-júl.
IM
IC
N
570-670 150-200 40
20
Borszőlő
júl.-aug.
M
IC
K
520-600 100-150 40
20
Alma, körte: törpe
júl.-aug.
ICS
N
IN
500-600 150-250 30
7
- féltörpe
júl.-aug.
KM
IC
N
500-600 100-180 30
10
Őszibarack
jún.-júl.
IC
IC
ICN
450-550 100-150 30
10
Megjegyzés: A = alacsony; K = közepes; N = nagy; IN = igen nagy; S = sekély; M = mély
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Csemetekertek és faállományok öntözése
Az öntözés általában az a tevékenység, amellyel a talaj természetes vízkészletét a
tenyészteni kívánt növény vízigényének megfelelően mesterséges úton kiegészítjük.
A vízhiány előidézésében döntő szerep jut a talaj nedvességtartamának, de ezen kívül
nagymértékben befolyásolja a szél, a hőmérséklet, a besugárzott napenergia, a levegő
páratartalma, a talaj fizikai minősége és az ezzel összefüggő holtvíztartalom; a növény
fejlődési állapota stb.
Ha tehát azt akarjuk megtudni, hogy egy-egy növény számára - fejlődésének különböző
szakaszában mennyi víz hiányzik, hogy azt öntözéssel pótolhassuk, az imént felsorolt
tényezőket mind meg kell vizsgálnunk.
Egy növényzettel borított terület vízszükséglete, ha a víz ott állandóan megfelelő
mennyiségben lenne jelen, alapjában véve annyi, amennyit a talajfelszín és a növényzet
együttesen elpárologtat.
Csemetekerti körülmények között, mivel a talajban nincs korlátlan mennyiségben víz, a
párologtatás mértékét elsősorban a talaj nedvességkészlete és vízmegtartó képessége
határozza meg. Hatással vannak rá a talajfelszín adottságai, a talajt borító növényzet
fejlődésbeli állapota, sűrűsége, magassága, párologtató felülete, és végül az időjárás is. Az
időjárás adja a napsugárzással az elpárologtatáshoz szükséges energiát, míg a vízpárát
befogadó közegnek, a levegőnek az állapotváltozásai gyorsítják vagy lassítják a párolgást. Ha
mindezeket a tényezőket figyelembe akarnánk venni a csemetekerti öntözéshez, akkor a
csemetekert-vezető csak nehezen tudná feladatát jól végrehajtani. Ezért a következőkben csak
a végső hatásra, a talaj víztartalmára és a növény vízigényére koncentrálunk.
A csemetekerti öntözés témaköre három részre osztható:
-

az öntözés vízmennyiségének kiszámítására a talaj nedvességállapotától függően,

-

ugyanaz a növény vízigényétől függően,

-

a tervezés szempontjából az egész csemetekert maximális és egész évi vízigényének a
kiszámítására.
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A talaj fontosabb hidrológiai állandói. Azt a vízmennyiséget, amit a természetes állapotú
talaj a gravitációs erővel szemben vissza tud tartani, a talaj természetes (vagy szabadföldi)
minimális vízkapacitásának nevezzük. Jele: VKmin.
Az öntözésnek az a célja, hogy a talaj pillanatnyi nedvességállapotától függően annyi vizet
juttassunk a talajra, amennyi azt beszivárgás után a VKmin értékig feltölti.
A talaj nedvességének azt a részét, amit a növények hasznosítani tudnak, hasznos (vagy
felvehető vagy diszponibilis) víznek nevezzük. Jele: HV. A hasznos víztartalom értékét a
természetes vízkapacitás és a víztartalom különbsége adja.
Azt a vizet, amit a növények már nem tudnak hasznosítani, holt víztartalomnak hívjuk.
Jele: HOV.
Az öntözést meg kell kezdeni, mielőtt a talaj víztartalma lecsökkenne a holt víztartalom
értékére (31. táblázat). Az öntözéssel pótlandó vízhiány megállapításához bolygatatlan
talajmintát kell venni 10 cm-es rétegenként. Meg kell állapítani a talaj térfogattömegét és a
VK értékét tömegszázalékban. Ezt elegendő évente egyszer, tavasszal elvégezni. A
vizsgálatokat olyan mélységig végezzük, amilyen mélységig a gyökerek elhelyezkednek,
amilyen mélységig a talajt be akarjuk áztatni. A talaj pillanatnyi víztartalmát
tömegszázalékban határozzuk meg. Ha ezt az értéket megszorozzuk a térfogattömeggel (régi
nevén fajsúllyal), akkor kapjuk a térfogatszázalékot.
Az öntözéssel pótlandó vízhiány mm-ben = Vkmin térfogatszázalék – pillanatnyi víztartalom
térfogatszázalék.
Műszeres talajnedvesség-mérés. A talajnedvesség mérésére szolgáló műszerek a
kereskedelmi forgalomban beszerezhetők. Ezek lehetnek tenziométerek, amelyek azt az erőt
mérik, amellyel a talaj megkötve tartja a nedvességet, és lehetnek elektromos
vezetőképességen alapuló talajnedvesség-mérő műszerek, amelyek a talaj vagy a talaj
nedvességszintjét átvevő gipsztömbök elektromos vezetőképességéből következtetnek a talaj
nedvességtartamára.
A hasznosítható víztartalom mérésére szolgál például a gipsztömbös finn SASO-310
talajnedvesség-mérő. A műszer a talaj víztartalmát 20-80% között méri. A 3-4 cm átmérőjű
gipszkorongokat 10-50 cm mélyen állandó jelleggel a talajba ássuk. A gipszkorongokból két
szál szigetelt vezeték vezet a felszínre. A műszert ehhez hozzákapcsolva, azonnal
leolvashatjuk a talaj hasznos, a növények számára felvehető vízkészletét. Ha ez 50% alá
csökken, akkor homokon 20 mm, agyagon 30 mm vízzel azonnal öntözni kell.
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31. táblázat. Fizikai talajtípusok vízgazdálkodási jellemzői határ- és átlagértékek
VK min
HOV
HV Ptf %
hy
TT
Talajtípus
KA
3
térfogatszázalék
kg/dm
Homok
30
1,75
21
5
16
33
0,1-1,0
Homokos vályog
31-37
1,65
29
11
18
36
1,1-2,0
Vályog
38-42
1,45
33
13
20
44
2,1-3,5
Agyagos vályog
43-50
1,40
42
19
23
46
3,6-5,0
Agyag
51-60
1,55
55
35
20
40
5,1-6,0
Nehéz agyag
61
1,60
60
43
17
38
6,1
K A - kötöttség
HV= hasznos víz
TT = térfogattömeg
Ptf= pórustérfogat szárazon
VK = vízkapacitás
hy = higroszkóposság HOV= holtvíztartalom

Réteg
cm
0-10
10-20
20-30
30-40
Összesen

32. táblázat. Példa az öntözővíz mennyiségének számítására
Öntözéssel pótolandó
Térfoga
Pillanatnyi
VK min
vízhiány
ttömeg
nedvességtartalom
kg/dm3
1,1
1,2
1,3
1,4

mm

m3/ha

11,9
25,1
28,5
29,3

18,2
5,7
5,6
5,7

182
57
56
57

94,8

35,2
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tömeg% térf.%, mm tömeg% térf.%, mm
27,4
25,7
26,2
26,9

30,1
30,8
34,1
35,0
130,0

10,8
20,9
21,9
22,5

33. táblázat. Az esőztető öntözés párolgási vesztesége
Párolgási veszteség a kiadott vízmennyiség %-ában
Megnevezés
kis, 3-5 mm/h
közepes, 5-15 mm/h
nagy, 15 mm/h felett
intenzitás esetén
Nappali öntözés
40
30
20
Éj szakai öntözés
20
20
10

A talaj képlékenysége és víztartalma közötti összefüggés. A mai gyakorlatunk általában
kézzel való gyúrásból állapítja meg a talaj víztartalmát a következők szerint:
-

100% VKmin felül a talajt kézzel összenyomva víz csurog belőle;

-

100% KKmin-nál a talaj felszíne összenyomva csillog;

-

ha a hasznos, felvehető víztartalom 75% körül van, akkor a homoktalaj részei
összetapadnak és egészen apró golyók is gyúrhatok belőle; a vályogtalajból labda
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gyúrható, amely képlékeny, felülete sima; az agyag szalagszerű csikókban csúszik ki
az ujjaink közül;
-

75-50% hasznos víztartalomnál a homok már külső látszatra is száraz, golyó nem
formálható belőle; a vályogból még lehet labdát formálni, és még összenyomható,
kissé képlékeny; az agyaglabda hüvelyk- és mutatóujjal összenyomva már alig
szalagosodik;

-

öntözni kell, ha a felvehető víztartalom 50% alá csökken. Ilyenkor a homok már
nagyon száraznak tűnik, széteső, pereg. A homokos vályogból nem készíthető labda.
A vályog morzsás, de erős nyomásra még nehezen labdává nyomható. Az agyagból
enyhén képlékeny labda formálható. (Csemetekertet azonban nem teszünk
agyagtalajra.)

Összefoglalva tehát az öntözővíz-igény a talaj víztartalma alapján való meghatároznának
módszerei a következők:
-

szárítószekrényes nedvességtartalom-meghatározással pontosan;

-

a felvehető hasznos nedvességtartalom meghatározása műszeres méréssel;

-

a talaj felvehető vízkészletét érzékszervi úton gyúrással, tapintással becsülhetjük, és
ebből az öntözővíz mennyiségét is becsüljük.

Ezek becsléséhez a 34. táblázatban közöljük a különböző talajok öntözővíz-szükségletét a
beáztatás mélységének függvényében.
34. táblázat. A talajok öntözővíz-szükséglete

Fizikai talajtípus

Öntözővíz-szükséglet (mm)
15

25

35

cm mélységű beázáshoz
Homok

12

20

28

Homokos vályog

13

21

30

Vályog

14

24

33

Agyagos vályog

15

24

33

Agyag

16

26

37

Nehéz agyag

18

30
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A fafajok vízigénye. Pontos normáink a fafajok öntözővíz-igényére nincsenek, nem is
lehetnek, hiszen azt számos helyi és pillanatnyi tényező befolyásolja. A vetéseknek a
csapadéktól függően általában napi 5-10 mm a vízigénye. Az iskolázásoknak 2-3 alkalommal
20-30 mm öntözés kell 15-20 cm mélységű beáztatáshoz.
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Az egyes fafajok csemetenevelési technológiájában leírásokat találunk, amelyekből
következtethetünk a csemeték vízigényére. Az égermagot április elején kell elvetni.
Rendszeres öntözés esetén 12-14 nap alatt kikel. A magvetés után naponta legalább kétszer,
reggel és este öntözni kell. Az öntözést mindaddig folytatjuk, amíg a csemeték el nem érik a
20-25 cm-t. Ettől kezdve - kb. július második felétől - csak nagy szárazság esetén öntözünk.
A fehér- és szürkenyár-, valamint a platánvetéseket is rendszeresen öntözni kell a
lomblevelek megjelenéséig.
A nyír magja júniusban érik, célszerű azonnal vetni. A vetést a kelés ideje alatt állandóan
üde nedvesen kell tartani.
A hidegágyakat a fóliasátrakban naponta öntözzük. A kelés megindulásához fűtött
fóliasátrakban naponta öntözzünk. A kelés megindulásához fűtött fóliasátorban már február
közepétől legkésőbb március végéig elkezdjük az öntözést. Csíracsemete korban kb. 2-5 l/m2,
később kb. 5-10 l/m2 napi vízadaggal öntözünk, de ez nagymértékben függ a borultságtól és a
levegő páratartalmától. Esetenként napokig nem kell öntözni.
A szabadföldi hidegágyakban a vízigény a szél szárító hatása miatt nagyobb, mint a
fóliaházban, naponta 10-15 l/m2.
A nemesnyárakat és a füzeket márciusban dugványozzuk. A gyökeresedés és a ki hajtás
időszakában öntözni kell. Ezután normális csapadékviszonyok mellett csak száraz
periódusban, június közepétől augusztus közepéig igényelnek mintegy 4-5-szöri 40-50 mm
öntözést. Ezt azonban jó növekedésükkel igen meghálálják.
A kiiskolázott fenyők az iskolázás után 2-4 öntözést kívánnak.
Közepes vízigényűeknek mondható egyéb fafajok, amiket száraz periódusban 2-3
alkalommal ajánlatos megöntözni 20-30 mm vízzel, a következők: a dió, a mezei-, a korai és
az ezüstjuhar, az amerikai, a magaskőris, a berkenye, a bükk, a tölgy, a gyertyán, a meggy, a
tulipánfa, a tuja, a kányabangita, a veresgyűrű som, a ribiszke, de minden fafaj jobban
növekszik öntözés hatására.
Az előbbi technológiai leírásból következtethetünk arra, hogy mennyi öntözővízről kell
gondoskodnunk egy száraz periódusban. (Pl. 7000 m2 szürkenyár vetésre májusban 31napX5
mm = 1085 m3, júniusban háromnaponta 15 mm = 1050 m3, júliusban 4x25 mm = 700 m3,
augusztusban 2x30 mm = 420 m3)
Öntözést nem igénylő fafaj állományokban is legalább a meteorológiai vízhiányt kell
pótolni akkor, amikor ez jelentkezik. Ezeket a kalkulációkat fajonként, területarányosán, havi
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bontásban végezzük, majd összeadjuk. Olyan vízforrásról kell gondoskodnunk, amely a
legnagyobb vízigényű hónap vízfogyasztását is ki tudja elégíteni.
Az öntözővíz mennyiségének tervezése. A reális igények számításakor természetesen
figyelembe kell venni a csemetekertnek az országban elfoglalt helyzetét és az ebből adódó
csapadék- és hőviszonyokat. Nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy a csemetekertek
öntözővíz-igénye a tenyészidőszakban a tájaktól, a csapadéktól, a fafajtól és a talajtól függően
100-200 mm között mozog. A fafajok vízigénye és a csemete által elfoglalt terület nagysága
alapján jó becslést tudunk adni az öntözővíz mennyiségére és össze tudjuk állítani az öntözési
tervet.
Az öntözővíz fúrt vagy ásott kútból, patakból, víztározóból esetleg tóból származhat. A
kútból és hideg patakból kiemelt vizet legalább egy napig a felszínen tárolni kell, hogy a
kedvező hőmérsékletét elérje. Erre a célra jól felhasználhatók a vízépítési fóliával burkolt
földbe mélyített tárolók. A tárolót célszerű 2-3 napi öntözővíz befogadására méretezni. A kis
mélységű medencékben gyorsabban felmelegszik a víz.
Az öntözés intenzitása. Az öntözés végrehajtásakor ügyelnünk kell arra, hogy víztócsák,
vízelfolyások ne keletkezzenek. Olyan intenzitással kell tehát kiadagolnunk az öntözővizet,
hogy azt a talaj be tudja fogadni.
Az öntözés intenzitásának kiszámításakor ajánlatos figyelembe venni a 35. táblázat adatait.
35. táblázat. Az alkalmazható intenzitás esőztető öntözéssel

Talajnem

Ka

Alkalmazható intenzitás
mm/perc

mm/ó

30

0,5-0,7

30-42

Homokos vályog

31-37

0,4-0,5

24-30

Vályog

38-42

0,3-0,4

18-24

Agyagos vályog

43-50

0,2-0,3

12-18

Agyag
Nehéz agyag

51-60
61-

0,1-0,2
0,01-0,1

6-12
0,5-6

Homok

Az öntözőberendezések. Erdészeti csemetekertek vízellátására legalkalmasabb az esőztető
öntözés. A szivattyú teljesítményét az egyszeri maximális vízmennyiség és az öntözési idő
függvényében kell megválasztani. A vízvezetésre jól bevált a 87 és 130 mm átmérőjű
gyorskapcsolású alumíniumcső. A szórófejeknek több típusa van, pl. a Tisza I., Tisza II., T-
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45, T-22 stb. A szórófejek megválasztásakor az egyes fizikai talajtípusok víznyelési sebessége
az irányadó.
Fóliaházakban vagy fóliaház nélküli hidegágyakban permetező öntözést használunk. Az
ágyások fölött vízszintesen elhelyezett 20-30 mm átmérőjű PVC csöveken 120-150 cmenként lyukakat fórunk. Ezekben helyezzük el a különböző típusú szórófejeket.
Az ágyások fölé elhelyezett öntözőcső végén leürítő szelepnek kell lennie, hogy a
nyomáscsökkenés miatt az öntözés befejeztével a szórófejek alatt ne keletkezzenek csepegési
károk.
A különböző típusú szórófejeket a fúvóka színével jelzik. Legkisebb a vízszállítása a fehér
színűnek, legnagyobb a kéknek.
Különös gondot kell fordítani a víz mechanikai szűrésére vagy ülepítésére. A homoktól,
iszaptól eltömődött szórófejek tisztítása jelentős időkiesést okoz.
Különleges célú öntözések a csemetekertekben. Trágyázó öntözés. A különleges célú
öntözések közül legfontosabb a trágyázó öntözés.
Ilyenkor a szivattyú után műtrágya-adagoló és -keverő berendezést szerelünk. Ennek
segítségével a folyékony műtrágya megfelelő százalékos arányban az öntözővízzel együtt is
adagolható. A tápanyag-utánpótlásnak a tenyészidőszak alatt alárendelt szerepe van, ha az
üzemtervekben előírtak szerint végezzük a talajművelést, a vetésforgót és az alaptrágyázást,
esetenként azonban szükség lehet rá, főként a nitrogénműtrágyázásra.
Ha a hajtások növekedése az öntözés ellenére sem kielégítő, akkor nitrogén 0,015%-os
oldatával kell öntözni úgy, hogy 1 ha-ra kb. 30 kg hatóanyag jusson. (Ez pl. egy 20 mm-es
öntözéssel valósul meg).
Ha pedig a levelek színe nyomelem-hiányt mutatna, akkor 0,2-0,5%-os Wuxal vagy 0,3%os Plantán vagy más levéltrágyával permetezzünk. Ezekből csak annyi kell, amennyi a
leveleket benedvesíti, ezért permetezővel juttassuk ki.
Frissítő öntözés. Frissítő öntözésre a napnak azokban a szakaszaiban van szükség, amikor
a magas hőmérséklettel a levegő alacsony páratartalma jár együtt. Ezzel részben növeljük a
páratartalmat, részben átmenetileg lehűtjük a túlságosan átmelegedett növényi részeket is. A
kiadott víz mindössze 1-2 mm.
Fagyvédelmi öntözés. A fagyvédelmi öntözést akkor kell elkezdeni, ha a hőmérséklet
fagypont alá süllyed. A módszer azon alapszik, hogy minden kilogramm fagyásban lévő víz
335 kJ (80 kcal) hőt ad át a környezetének. A vékony rétegű jég, amely a növény felületén
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képződik, átmenetileg megvédi azt. Az öntözést addig kell folytatni, amíg a hőmérséklet 0 °C
fölé nem emelkedik. Az öntözés intenzitása 2-3 mm/óra, tehát csak hidegágyak öntözésére,
permetező öntözőberendezések esetén jöhet szóba.
Erősebb szélben hatástalan. Nagyon óvatosan kell alkalmazni, mert az egyenlőtlen
vízeloszlás, a nagy jégtömbök törési károkat okozhatnak.

Az öntözővíz beszerzése. Vízkivételi művek
Az öntözést azok a műszaki létesítmények teszik lehetővé és segítik, amelyek - a
vízszolgáltató rendszer részeiként - az öntözővizet beszerzik, szállítják és elosztják.
-

A víz felszíni vagy felszín alatti vízforrásból szerezhető be. Felszíni vízszerzés esetén a
természetes vízfolyásból gravitációsan vagy szivattyúk segítségével veszik ki a
szükséges vízmennyiséget és gondoskodnak a víztovábbító rendszerbe a fogyasztással
időben és mennyiségben összehangolt átadásról a szükséges energiaszinten. Ha a
vízfogyasztás csúcsértéke az ugyanezen időpontban vagy időszakban rendelkezésre
álló vízhozamánál nagyobb, akkor azt víztározóban tartalékolt vízzel kell pótolni.

Felszín alatti vízszerzés céljából kutakat létesítenek. Gyakran itt is szükség van tározók
beiktatására a kutakból kívánatos egyenletes vízkivétel és a fogyasztás időben változó igényei
között kialakuló különbségek kiegyenlítésére.
A kitermelt víz szabályozott szétosztása a fogyasztók között a vízkormányzás révén valósul
meg. A fogyasztó - így az öntözőtelep is - mért vizet kap a szolgáltatótól. A vízkormányzásnak
két módja van:
-

kötetlen vízszolgáltatás esetén a fogyasztók – vízkivételi kapacitásuk mértékén belül előrejelzés nélkül, időbeli és mennyiségi korlátozás nélkül vehetnek ki vizet a
jellemzően alsó vezérlésű vízszolgáltató rendszerből;

-

kötött vízszolgáltatáskor a fogyasztók előzetes igénybejelentés alapján, valamint a
szolgáltató által meghatározott menetrend szerint - amely kiterjed a vízszolgáltatás
idejére és vízhozamára - vehetik ki a szükséges vizet a rendszerből, amelyben a
vízszállítás irányítása felső vezérlésű (Dóra, 1989).
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Az öntözővíz beszerzése és felhasználása létesítési és üzemeltetési engedélyhez kötött. Az
öntözővíz-ellátás hidrológiai feltételeit - a vízhozam, a vízmennyiség, a vízállás mértékét 80%-os valószínűséggel célszerű meghatározni.
Felszíni vízkivétel megvalósulhat vízfolyásból és állóvízből (tóból, tározóból) egyaránt. A
vízkivétel helyén meg kell határozni a vízkivétel szempontjából mértékadó vízhozamokat, a
vízállásokat, a vízkivételi kapacitást, összhangban a vízforrás teljesítőképességével és a már
megvalósult vízhasználatokkal. Ha a vízforrás a meglévő (természetes) állapotban nem képes
kielégíteni az újonnan támasztott igényeket, akkor meg kell vizsgálni tározó létesítésének a
lehetőségét és annak segítségével növelni a hasznosítható vízkészletet. A vízforrás hosszú
idejű (20-30 éves) vízhozam-idősorának és a várható vízfogyasztások idősorának
felhasználásával meghatározható, hogy a megvalósított hasznos térfogat mellett - a választott
valószínűséggel - milyen vízfogyasztási igény elégíthető ki.
A felszíni vízből való vízkivételhez gyakran szükség lehet a víz állandó bukó beépítésével
vagy mozgatható elzárótáblák segítségével, duzzasztóművel való duzzasztására.
Szivattyús vízkivétel esetén vagy stabil szivattyútelepet kell létesíteni, vagy mobil (úszó)
szivattyúteleppel lehet kivenni a vizet. A stabil vízkivételi mű részei a szívóakna, a szívócső,
a szivattyú gépháza, valamint a nyomómedencébe torkolló, csappantyúval ellátott nyomócső.
A szívóoldali vízszint ingadozása miatt a szivattyútelep gépei változó emelőmagassággal és
ennek megfelelő vízhozammal üzemelnek. A szivattyúk vízhozama szakaszos üzemmóddal,
fojtásos üzemmel, fordulatszám-változtatással és a lapátszögek állításával szabályozható.
Úszó szivattyútelepek szivattyúinak szívócsöve közvetlenül a vízbe nyúlik, a nyomócsöveket
gyűjtőcsővel fogják össze, ezek csuklós tagokkal kapcsolódnak az úszó pontonhoz és a parti
nyomómedencéhez, amivel áthidalható a vízállás ingadozása. A szivattyúkat dízel- vagy
elektromotorok segítségével hajtják meg. A kétféle felszíni vízkivételre mutat be példát Dóra,
1989 nyomán a 132. és a 133. ábra.

345

132. ábra. Stabil vízkivételi szivattyútelep (Tiszaörvény).
1. szívóakna; 2. legkisebb vízállás; 3. közepes vízállás; 4. legnagyobb vízállás; 5. szívócső; 6. gépház; 7.
szivattyú; 8. nyomómedence; 9. nyomóoldali vízszint

133. ábra. Úszó szivattyútelep.
1. úszó pontontag; 2. nyomócső; 3. csuklós nyomócsőtag; 4. legkisebb vízállás; 5. legnagyobb vízállás.

Szivornya beépítésével a töltések megbontása nélkül gravitációs úton vehető víz az
öntözéshez. A szivornyacső mindkét végén kellő mértékű vízborításról kell gondoskodni. A
beömlőoldalon legalább 1,0 m-nek, a kiömlőoldalon 0,5 m-nek kell lennie a csővég fölötti
vízszintnek. A szivornya legmagasabb pontja a beömlőoldali vízszintnél 6-7 m-nél nem lehet
nagyobb távolságra. A berendezés a csővezeték vízzel való feltöltésével és légtelenítésével
helyezhető üzembe és légbeszívással állítható le.
Az öntözéshez szükséges víz beszerezhető még meglévő csatornából, tározóból is.
A felszín alatti vizekből rendszerint felszín közeli, 30 m-nél nem mélyebb, bő vízadó
rétegre telepített csőkutak és kútcsoportok létesítésével, szivattyúk segítségével vehető víz.
Centrifugái-szivattyúval 5-6 m-nél mélyebbről nem lehet vizet kivenni, búvárszivattyúval
azonban a vízkitermelés szintjének nincs korlátja. A kút (kutak) várható vízhozamának és
vízszinttartományának meghatározása céljából előzetes földtani feltárás szükséges, és
próbakúttal, annak próbaszivattyúzásával kell meghatározni a tényleges értékeket, valamint a
vízminőségi paramétereket. Nagyobb vízhozam több kútból álló kútcsoport létesítésével és
összekapcsolásával érhető el (Dóra, 1989).

Az öntözővíz szállítása
Az öntözővíz nyílt csatornákkal vagy zárt csővezetékkel szállítható. A nyílt csatornás
vízszállító rendszer fő- és fürtcsatornák hálózatából áll, a csatornákat szabályozó
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műtárgyakkal osztják szakaszokra (bögékre). Különösen nagyobb térségekben van a
szakaszolásnak jelentősége, ahol a fokozatosan csökkenő vízszállítási igény kielégítésére az
egyes csatornaszakaszokban a vízhozamtól függő korlátozással szabályozott vízszintet
tartanak.
A csatornákat a terep magasabb vonulatain vezetik, részben bevágásban, részben
töltésekkel azért, hogy a lehető legkisebb földmunka és költség, továbbá, hogy az
öntözőtelepek lehetőség szerint gravitációsan elláthatók legyenek. Helyszínrajzi elrendezésüket össze kell hangolni a térség úthálózatával és a táblák elhelyezkedésével. A
csatornákat úgy kell kialakítani, hogy a bennük előálló legnagyobb vízszint és a partjuk,
illetve töltésük felső szintje között kellő magassági biztonság legyen. Ez szilárd anyagú vagy
burkolt csatornák esetében ne legyen kisebb 0,1-0,2 m-nél, és a burkolat a legmagasabb
vízszint fölött legalább 0,1 m-rel végződjék. A vízszintváltozásból, a hullámverésből és a
szivárgásból származó medererózió meggátlására a földcsatornákat burkolattal látják el. A
szivárgási veszteség szigeteléssel csökkenthető, illetve akadályozható meg. A szigeteléshez
hajlékony, rugalmas anyagú, de sérülésmentes és folyamatos szigetelőréteg kialakítása
szükséges. Vízáteresztő talajú és erősen változó domborzatú területen indokolt lehet előre
gyártott vasbeton elemekből összeállított héjcsatornák létesítése.
A vízszállító csatornák vízkormányzása, a bögék vízszintszabályozása zsilipek,
szivattyútelepek segítségével oldható meg. Ezeket a műtárgyakat lehetőleg többcélúan kell
kialakítani rendszerint úgy, hogy egyben keresztezési (pl. út, vasút) feladatokat is ellássanak,
tereplépcsőket áthidaljanak, illetve a vízhozam változások helyén telepítve kisebb vízhozamra
kelljen azokat méretezni. A vízszintszabályozáshoz automatikus üzemű elektromos és
hidraulikus működtetésű, valamint szivattyús átemelőberendezéseket alkalmaznak.
A vízelosztó-csatornák fontos létesítményei a keresztező műtárgyak, amelyeket az út, vasút
és belvízcsatorna keresztezésekben alkalmaznak. Ezek egy része - elegendő magasság esetén lehet híd, más része előre gyártott beton- vagy vasbeton, illetve monolit vasbeton cső vagy
vízszintszabályozóval fölszerelt akna. A csőműtárgyak nyílásait úgy kell meghatározni, hogy
a keletkező esésveszteségből származó visszaduzzasztás a mértékadó vízszállítás esetén ne
zavarja a felette elhelyezkedő műtárgy működését. A csőműtárgyakon keletkező szűkítés
sebességnövekedést és örvénylő vízmozgást eredményez a felvízben és az alvízben egyaránt.
Ezért a szelvényszűkítést a hidraulikailag kedvező, folyamatoshoz közelálló rá- és
elvezetéssel kell kialakítani, az elő- és utófenék megfelelő kiépítésével és az erózió elleni
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védelmet megteremtő burkolásával. A csőműtárgyaknak vízzáróknak kell lenniük, a
pályaburkolatok alatt legalább 0,6 m vastag teherelosztó réteg helyezkedjék el.
Keresztmetszetük legkisebb mérete is legalább 0,6 m legyen. A bújtatók víztelenítése és
tisztítása céljából mindkét oldalon meg kell teremteni az ideiglenes elzárás lehetőségét.
Öntözőcsatornák úgy keresztezhetők csővezetékkel, (víz, gáz, olaj), hogy azok tartószerkezete
legalább 0,8 m-rel legyen a mértékadó üzemvízszint fölött, illetve a cső 1,0 m-rel a csatorna
fenékszintje alatt legyen. Az öntözőcsatornák helyes magassági vonalvezetése céljából
szükséges helyhez kötött vízlépcsőket a vízszintszabályozó és keresztezést műtárgyak
felhasználásával célszerű megoldani, kerülni kell bukó, surrantó vagy fenéklépcső létesítését.
A vízszállításra ott kell csővezetéket kiépíteni, ahol a terepviszonyok és a víz magasabb
szintre való emelése miatt a víz nyílt csatornákkal már nem szállítható gazdaságosan. A cső
anyaga - a csőben keletkező vízsebességtől és a nyomástól függően - lehet acél,
azbesztcement, műanyag és vasbeton. A földbe fektetett csővezeték fölött 0,8 m-es takarásra
van szükség, magas pontjain légtelenítőt, mély pontjain víztelenítőt kell beépíteni.
A nyílt felszínű vízszállító rendszer csatornáit a mértékadó vízhozam alapján méretezik,
azzal a kikötéssel, hogy minden csatornaszakasz vezesse a rá telepített vízkivételek és a
továbbított víz hozamát.
A csatorna vízvezető felülete (m2):
F 

Qm

(123)

vk

A középsebesség a Chézy-képletből (a fenékkel párhuzamos vízszintet feltételezve):

vk  C

(124)

RI

vezethető le, C = kR1/6-ot feltételezve Strickler-Manning képlete szerint
vk  k  R

2 3

I

1 2

(125)

ahol:
k = a meder simaságát jellemző tényező (értékei táblázatból kiolvashatók),
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R = a hidraulikus sugár (m), vagyis a nedvesített keresztmetszet (F, m) és a nedvesített
kerület (K, m) hányadosa, I = a fenékesés.
Zárt csővezetékes vízelosztó rendszer vezetékeit is a mértékadó vízhozamra méretezik, de
itt a súrlódási veszteség, illetve a cső fala által meghatározott ellenállási tényező értékeit is
számításba kell venni. Az ún. helyi veszteségeket a súrlódási veszteség 5-10%-ában szokás
felvenni.

Az öntözés területi egységei: öntözőrendszer, öntözőfürt, öntözőüzem,
öntözött tábla
Az öntözés legnagyobb területi kiterjedésű egységét, amelyet azonos fővízkivételi műről
látnak el vízzel, öntözőrendszernek nevezzük. Ez elsősorban vízgazdálkodási és
öntözéstechnikai szempontból tekinthető egységnek, hiszen a vízellátó mű kapacitását ennek
mérete és vízigénye határozza meg, és üzemeltetési szempontból is azonos vízelosztó
rendszerként kezelendő. Kiterjedése több tényezőtől függ, de a több- ezer ha-os
nagyságrendtől a több tízezer ha-os nagyságrendig változhat. Hazánkban az első a tiszafüredi
öntözőrendszer volt, amely a tiszafüredi szivattyútelepre kapcsolódott, s amelyet az Országos
Öntözésügyi Hivatal terveztetett és építtetett meg. Az 1940. június 20-án átadott
öntözőrendszer 20 000 kh-ra (11 500 ha) juttatta el az öntözővizet és tette lehetővé az
öntözőgazdálkodás kialakulását az Alföldön. Ezt követték a többi nagy öntözőrendszerek,
többi közt a hódmezővásárhelyi és a tiszai nagy öntözőrendszer.
Az öntözőrendszer kisebb területi egységekre, de még mindig eléggé nagy területi
kiterjedésű öntözőfürtökre oszlik, bár öntözőfürt önállóan is létezhet. Egy-egy öntözőfürt
hazai viszonyok között a néhány száz hektáros nagyságtól többezer hektáros nagyságú. Mint
vízgazdálkodási egység magában foglalja az öntözésre berendezett területen több
gazdaságban, illetve üzemegységben lévő öntöző- és levezetőcsatorna- hálózatot, azok
műtárgyaival,

az

üzemeltetéshez

szükséges

építményekkel,

épületekkel

és

gépi

berendezésekkel, valamint természetesen a fürtöt ellátó vízforrással és vízkivételi művel
együtt.
Az öntözőfürtön belül helyezkednek el az öntöző üzemek, illetve az öntöző gazdaságok
(öntözőtelepek), amelyek már nem csak vízgazdálkodási, hanem gazdálkodói és agrotechnikai
egységek is, hiszen önálló vagy részben önálló gazdálkodást folytatnak és az öntözővizet
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ehhez használják föl a kapcsolódó öntözőfürtből, illetve öntözőrendszerből. Egy-egy nagyobb
(nagyüzemi) méretű öntözőgazdaságon belül az önállóan üzemelő kisebb egységeket is
öntözőüzemnek nevezik, míg öntözőtelep elnevezéssel azokat a - elsősorban esőztető
öntözésre berendezett - telepeket illették, amelyek állami támogatással jöttek létre, de
magános gazdák üzemeltetésében játszottak jelentős szerepet az öntözéses gazdálkodás
megismertetésében, terjesztésében.
Az öntözött tábla az öntözőgazdaság legkisebb területi egysége, amely egyúttal
vízgazdálkodási, növénytermesztési és üzemszervezési egység, rendszerint az öntözőgazdaság
vetésforgója egyik szakaszának is a helye, vagyis azonos növénnyel hasznosított terület. Így a
teljes agrotechnika minden művelete (munkaszervezés, talajművelés, növényápolás,
tápanyag- és vízellátás, betakarítás stb.) szempontjából azonos tervezési és kivitelezési
egységet alkot. A tábla, mint műveleti egység kialakításakor - nagyüzemben és
kisgazdaságban egyaránt - arra kell törekedni, hogy mind a domborzati viszonyok, mind a
talaj adottságok, mind a gépi művelési lehetőségek, mind pedig a vízszétosztás szempontjából
minél egyöntetűbb legyen, mert így érhető el rajta jól fejlődő és egységes növényállomány,
ami a gazdaságos és jó minőségű termést hozó termesztés alapja.

Öntözési módok
Aszerint, hogy az öntözővíz milyen módon jut el a talajba, illetve a növényállományhoz,
különböző öntözési módokat különböztetünk meg. Amikor a víz a talaj felszínén, felületén
halad, felületi öntözésről beszélünk. Ha a vizet esőztetve adagoljuk ki, a módszert esőszerű
öntözésnek nevezzük. A felszín alatti (vagy altalaj) öntözéseket a felszín alatt vezetett víz
jellemzi. Az öntözések negyedik, nagyobb csoportját a mikroöntözések képezik, amelyeket
nem az előzőek szerint, hanem azon jellegzetességük alapján különböztetünk meg, hogy az
ide tartozó módszerekkel mind igen kis vízadagokkal, alacsony nyomáson, tehát víz- és
energiatakarékos módon öntöznek. Az öntözési módokat az egész világon ilyen
csoportosításban tárgyalják és különítik el a szakemberek, és bár ez a felosztás nagyon
gyakorlatias, nem mindenben állja ki az elméleti megfontolások próbáját. Mindazonáltal az
öntözési módokat mi is ebben a felosztásban ismertetjük. Az egyes öntözési módokon belül
megvalósítási változatokat különböztethetünk meg.
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A fogalmak tisztázása végett itt említjük meg, hogy az öntözési módok, vagy módszerek
mellett beszélünk öntözési eljárásokról is, attól függően, hogy az öntözés végrehajtásának
helyéig mivel és hogyan vezetik, osztják szét és adagolják a vizet. Ez különösen a nagyüzemi,
nagytáblás gazdálkodás viszonyai között merül föl, amikor jelentős méretű lehet a
vízszétosztó hálózat, hiszen kisüzemi viszonyok között a táblák kis mérete miatt a vizet
rendszerint közvetlenül az öntözőelemekbe adagolják. Eszerint a felosztás szerint van állandó
csatornás, ideiglenes csatornás, felszíni csöves, felszín alatti csöves és kutas eljárás, amelyek
közül mindegyik valójában bármelyik öntözési módban alkalmazható, és az öntözési móddal
együtt számos kombinációt képezhet.
Az öntözés végrehajtásához szükséges berendezések, elemek összességét, vagyis a
vízszállító, a vízszétosztó és a vízadagoló elemeket együttesen - bármelyik öntözési módhoz
tartozik - öntözőberendezésnek nevezzük. Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert a
gyakorlatban igen elterjedt - helytelenül! - az öntözőberendezés helyett az „öntözőrendszer"
elnevezés használata, holott - mint azt előbb láttuk - ezen a fogalmon nem a sok elemből
összeálló öntözőberendezés értendő (bármennyire „rendszerfelépítésű" is egy-egy ilyen
berendezés), hanem az öntözés legnagyobb területi egységének elnevezésére használjuk.

Felületi öntözési módok
Az öntözés története a Földön a felületi öntözési módok kialakulásának és elterjedésének
történetével kezdődik. Az ókori kultúrák emberei is felületi módszerekkel öntöztek. Alapvető
jellegzetessége az ide tartozó öntözéseknek, hogy a víz a talaj felületén haladva, azt teljesen
vagy részlegesen beborítva jut be a felszín alá, a növény gyökereihez. A technológiai és
technikai fejlődés folyamán - igazodva a mindenkori helyi domborzati viszonyokhoz, a
talajhoz és a növényállományhoz - a felületi öntözésnek napjainkra öt, viszonylag jól
elkülöníthető módszere alakult ki:
-

az árasztó öntözés,

-

a (sávos) csörgedeztető öntözés,

-

a barázdás áztató öntözés,

-

a zárt vezetékes (tömlős) felületi öntözés,

-

az öntözőgépes felületi öntözés.
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Árasztó öntözés. Jellemzője, hogy a talajt hosszabb-rövidebb időre összefüggő vízréteg
borítja és a víz innen gravitációs úton hatol be a talajba, alapvetően függőleges áramlással
nedvesítve be annak mélyebb rétegeit. Az állandó vízréteg tartását a talajon kialakított,
töltésekkel, illetve gátakkal körülhatárolt kalitkák mint öntözőelemek, vagy a természetes
domborzat által kialakult mélyedések teszik lehetővé. A módszer rendszerint nagy vízadagok
alkalmazását teszi szükségessé, és az egyenletes vízelosztáshoz és beáztatáshoz a terep
felszínének egyenletesen vízszintesnek kell lennie, ami a legtöbb esetben tereprendezést vagy
legalábbis terepegyengetést igényel. Az árasztó öntözés legkisebb kiadható vízadagjai a
legkorszerűbben kialakított öntöző- elemekkel is 150-200 mm között vannak (Marjai, 1989).
Az árasztó öntözés változatai:
-

Limános árasztás, amely a lejtős területeken a hóolvadásból származó vizet használja
föl úgy, hogy a lejtő magasabb részeiről lefolyó vizet a lejtésre merőlegesen, a
szintvonalakkal

párhuzamosan

kialakított

töltésekkel

felfogják

és

öntözésre

visszatartják.
-

Rét-legelő árasztás, amelynek alkalmazásakor rendszerint vízfolyás közelében lévő
gyepterületet - a természetes domborzat kihasználásával - töltésekkel viszonylag
egyenletes felszínű részekre osztják és a vizet ide bevezetve elárasztják. A vízadagolás
befejezése után a területen maradt víz beszivárog a talajba. Ilyen módszer volt
hazánkban is a kisebb folyók mentén a legelők első ún. „vadárasztásos" öntözése.

-

Kalitkás árasztás, amelyet a rizs (rizsárasztás) és egyes kertészeti kultúrák termesztésében alkalmaznak. Az állandó vagy átmeneti vízborításhoz szükséges
kalitkákat a természetes terepen vagy mesterségesen kialakított, vízszintesre rendezett
terepen úgy alakítják ki kis gátak segítségével, hogy azokon belül egyenletes borítás
jöjjön létre.

-

Csörgedeztetve árasztás, amely az árasztás és a csörgedeztetve öntözés kombinációja,
elsősorban rétek, legelők öntözésére használják. Az enyhén lejtős terület felső részén
vízfátyolként kibocsátott víz előbb a felületen végigcsörgedezve áztatja be a talajt,
majd a mélyebb részeken vízborítást létrehozva gyülemlik föl és szivárog a talajba.

-

Hálózatos, barázdás árasztás, amikor a területen kialakított barázdahálózatba a vizet
addig adagolják, amíg az megtölti a barázdákat és kilépve onnan a barázdák közötti
területet elárasztva nedvesíti be a talajt. A barázdákban visszamaradó víz szivárgással
jut be a talajba. Ez tekinthető az árasztó öntözés legfejlettebb formájának.
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Csörgedeztető öntözéskor a víz a terepen vízlepelként halad előre az enyhe lejtő irányában
és közben egy része beszivárog a talajba. A legjellemzőbb öntözőelem a sáv, amelyen belül a
vízlepel csörgedezik, s amelyet hosszanti terelőtöltésekkel, illetve terelőgátakkal alakítanak
ki. Az ily módon kiadagolható legkisebb vízadag 80-100 mm.
A csörgedeztető öntözés változatai:
-

Oldalas csörgedeztető öntözés, amelyet enyhén lejtős területen alkalmaznak úgy, hogy
a lejtőre merőlegesen hosszanti árkokat húznak és azokat feltöltve a víz az árkokon
átbukva a lejtő irányában csörgedezik. A vizet úgy kell adagolni, hogy a lejtő alsó
végén minél kevesebb csurgalékvíz keletkezzen, vagyis a kiadagolt víz csörgedezéskor
mind beszivárogjon a talajba.

-

Hátas csörgedeztetés, amelyhez a terepet egymással párhuzamosan bakhátassá
alakítják, a bakhátak tetején vezetik az adagolóárkot, ahonnan a víz a bakhát mindkét
oldalán átbukva csörgedezik végig a területen.

-

Sávos csörgedeztető öntözés, amely a csörgedeztető módszer legismertebb változata,
amikor a természetes, de jól elmunkált (esetleg tereprendezett) terepen terelőtöltések
készítésével lehetőleg egyforma méretű, az enyhe lejtő irányában haladó sávokat,
alakítanak ki, majd a sáv felső, magasabban fekvő végén megkezdik a víz
beadagolását. A víz lepelszerűen csörgedezve folyik végig a sávon a töltések között.
Helyes adagolás esetén a sáv végén nem keletkezik csurgalékvíz. A töltések távolságát
a terep lejtése szabja meg, rendszerint 6-15 m között változik. A sávok hossza a
táblahatárok méreteitől, a domborzattól és a talaj tulajdonságaitól függ, általában
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növényállományok vagy évelő gyepek és pillangósok öntözésére alkalmazzák.
A barázdás öntözéshez barázdahúzó ekével a lejtőre merőlegesen készítenek barázdákat,
amelyekből a víz lassú mozgás közben vagy a barázdában állva szivárog talajba és a barázdák
közötti terület talaját kapilláris úton nedvesíti be. A barázdák mérete és hossza, valamint az
adagolás a domborzati és a talajtani adottságoktól függ. Barázdás öntözéssel már 30-60 mmes vízadagok is kijuttathatok a területre egy-egy öntözés alkalmával. A módszert a széles
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veszteségmentessé tétele céljából mind a barázdás, mind a csörgedeztető öntözéshez
adagolási táblázatokat szerkesztettek, amelyek a barázda-, illetve a sávhossz és az adagolási
idő függvényében adják meg az alkalmazandó vízsugár nagyságát.
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A barázdás öntözés változatai a barázdák kialakítása és mérete szerint a következők
lehetnek:
-

Sekély barázda. Szélességi és mélységi mérete nem túl nagy (10-15 cm), a
növénysorokhoz igazítva készítik el. Nagyobb terepeséskor a víz csörgedezve halad a
barázdában és közben szivárog be. Ha feltöltik a barázdát és a víz nyugalmi
állapotban szivárog be a talajba, akkor árasztott barázdáról beszélünk.

-

Mély barázda. Méretei többszörösei lehetnek a sekély barázdáénak (25-40 cm) benne
nagy mennyiségű víz mozog, csaknem mindig árasztott barázdaként alkalmazzák.

-

Rövid barázda (60-120 m). Kialakítására nagyobb esésű terepen kerülhet sor, ahol a
víz, a barázdában vezethető csörgedeztetve és árasztva is.

-

Hosszá barázda (300-500 m). Egyenletes lejtésű és kis esésű terepen alkalmazható. A
víz adagolása nagy gondosságot igényel, hogy a beáztatás egyenletes legyen.

-

Nyílt barázda. Mindkét végén nyitott, rendszerint csörgedeztető barázdaként üzemel.
Gondos vízadagolást igényel, hogy a barázda végén ne keletkezzék csurgalékvíz.

-

Zárt barázda. A barázdát meghatározott hosszúságban lezárják, árasztott barázdaként
alkalmazzák, a víz túlnyomó része álló helyzetben szivárog be a talajba.

A zárt vezetékes felületi öntözéshez részint merev falú csöveket, de leginkább puha falú
tömlőket használnak. A területen kialakított barázdákat vagy sávokat az elosztóvezetékként
használt és adagolónyílásokkal ellátott csövekből, illetve tömlőkből közvetlenül látják el
vízzel. Ha a terepviszonyok azt lehetővé teszik, közvetlenül a tömlőből is, barázda vagy sáv
nélkül is öntözhetnek. Az adagolónyílások távolsága és átmérője az adagolni kívánt
vízhozamtól függ. Az öntözés befejeztével a tömlő és a cső egyaránt áttelepíthető.
Az öntözőgépes felületi öntözéshez gyakorlatilag olyan konzolos berendezést használnak,
amely az öntözendő területen halad, és az onnan a talaj felszínére lógó vékony műanyag
csövek vezetik a vizet a talaj felszínére, ahol az a felületen szétoszolva szivárog a talajba. A
konzolos berendezés ugyanúgy látható el vízzel, mint a területen mozgó esőztető
öntözőberendezéseké (felszíni csatornából vagy hidránsokról, flexibilis csőkapcsolással).

Az esőszerű öntözés
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Az esőszerű öntözés azt valósítja meg, ami az ember régi álma volt: az öntözővizet az
esőhöz hasonló módon, a levegőbe porlasztva juttatja el a növényekhez, illetve a talajra. A
módszer kifejlesztését a századunkban rohamosan fejlődő technika tette lehetővé. Elterjedését
pedig alapvetően az segítette, hogy az öntözés terén is csökkenteni kívánták a kézi munkaerő
felhasználását, növelni az emberi munka termelékenységét és általában a teljesítményeket, a
munka és a vízkiadagolás hatékonyságát. Egyre inkább megfogalmazódtak olyan különleges
termesztői igények is, amelyek a felületi öntözéssel nem voltak kielégíthetők (pl.
fagyvédelem, párásítás, kelesztő öntözések). A gépi működtetés lehetősége teret engedett az
öntözés automatizálását célzó fejlesztő tevékenységnek is, amelynek eredményeit más
öntözési módok is felhasználják.
Az esőszerű öntözés minden berendezésére jellemző, hogy a szükséges vízhozamot és
nyomást szolgáltató szivattyúból (szivattyútelepből, nyomásközpontból), a vizet szállító,
nyomás alatt álló csővezetékből (fő- és szárnyvezeték, hidrásokkal), valamint a vizet a
növényállományra juttató öntözőelemből, a szórófejből tevődik össze. Az esőztető
öntözőberendezésekhez más, kiegészítő szerelvények (pl. szűrők, nyomásszabályozók,
keverő- és adagolótartályok) is csatlakozhatnak, de alapfelépítése és a működési elve
mindegyiknek azonos.
Az esőztető öntözőberendezés legfontosabb eleme kétségtelenül a szórófej, amelynek belső
kialakítása és legfőképpen a fúvókája határozza meg a vízkiadagoló elem vízgazdálkodási
jellemzőit, a kilépő vízsugár formáját, a porlasztás minőségét, a szórási távolságot és képet.
Egy-egy szórófejhez rendszerint több, cserélhető, eltérő méretű és teljesítményű fúvóka vagy
fúvókapár tartozik.
A szórófejek vízszállításának jellemzésére a Q = f(H) jelleggörbét használják, vagyis
vízszállításukat a nyomás és a szerkezeti paraméterek függvényében adják meg, megjelölve
mindig azt az üzemi tartományt, amelyen belül a megvalósuló porlasztás minősége
elfogadható. Ugyancsak a nyomás függvényében adják meg a szórófej szórási sugarának
értékét is [R =f(H)]. Fontos jellemzője a szórófej működésének az intenzitás, amely az
időegység alatt kiadott vízmennyiséget fejezi ki (mm/h), valamint a szórási kép sugárirányú
metszeteként kapott intenzitás-eloszlási görbe (az ún. i-R jelleggörbe), amelynek szélcsendes
időben minden irányban csaknem azonosnak kell lennie. A vízborítás minél nagyobb fokú
egyenletessége, különösen a szél okozta torzítások kiegyenlítése céljából a szórófejeket úgy
helyezik el az öntözendő területen, hogy szórásképük egymást valamilyen mértékben átfedje.
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Ennek kialakítását a szórófejek kötésének nevezik, amelyre több gyakorlati változatot dolgoztak ki (háromszög, négyzetes, romboid kötés), amelyben a kötés alakjának méreteit a
szórófejek között és a szárnyvezetékek között lévő távolság határozza meg. Ennek elsősorban
a hagyományosnak nevezett stabil és félstabil berendezéseken van jelentősége.
Az esőszerű öntözésnek az egyik legnagyobb problémája a víznek a levegőbe való
kijuttatása és porlasztása miatt bekövetkező nagy párolgási veszteség, amelynek mértékét sok
tényező befolyásolja (pl. a levegő hőmérséklete és páratartalma, a szélsebesség, a cseppek
mérete és útja, a vízsugár magassága), de amely hazai mérések szerint - meleg nyári napokon,
a déli órákban - 40-50% is lehet. Ennek elkerülésére célszerű ezekben az időszakokban - ha
csak lehet - szüneteltetni az öntözést és inkább éjszaka öntözni, mert ilyenkor a veszteség csak
10% körül mozog.
Az esőszerű öntözés változatai lényegében a különbözőképpen kivitelezett berendezés
típusok szerint csoportosíthatók. A típusokat főként a szárnyvezeték kialakításának,
elhelyezésének, illetve mozgathatóságának módja szerint jelölik. Eszerint a következő típusok
különböztethetők meg:
-

Stabil (teljesen beépített csővezetékit) esőztető öntözőberendezések, amelyeknek
csővezetéke teljes egészében a felszín alatt helyezkedik el, csak a felszín fölé nyúló
hidránsok (vízcsapok) állnak ki a földből, amelyekre a szórófejek (rendszerint nagy
teljesítményű és nagy intenzitású „esőágyúk") csatlakoznak.

-

Félstabil (vagy hordozható szárnyvezetékes) esőztető öntözőberendezések, amelyeknek
csak a fővezetékei vannak a földbe fektetve, és a szárnyvezetékek csatlakoznak az
onnan fölnyúló hidránsokra. A szárnyvezeték hordozható cövekből áll és lehet kézi
áttelepítésű, amikor a hatméteres gyorskapcsolású cöveket kézi munkaerővel szedik
föl és fektetik le új helyre vagy gépi áttelepítésű, amikor a teljes kiépített
szárnyvezetéket a rászerelt kerekek (vagy csúszótalp segítségével traktor vontatja át
tengelyirányban a következő öntözőállásba (vontatható berendezés). Az ilyen
szárnyvezetékeken már minden méretű szórófej elhelyezhető.

-

Önjáró esőztető öntözőberendezések, amelyek a szárnyvezetéket és a szórófeje(ke)t
saját gépi berendezésükkel mozgatják és továbbítják új állásba. Ezek közé a következő
berendezések tartoznak:
o Az egykor hazánkban is üzemelt hajós öntözőberendezés, amely nagyméretű
csatornákon haladó hajótesten elhelyezett szivattyúból és szórófejekből
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(esőágyúkból) állt, és menet közben öntözte meg a csatorna két partján lévő
táblákat. Haladását és menetsebességét az erre a célra beállított és egyben a
közeli területet is megöntöző segédszórófejek tolóereje szabályozta.
o A gördülő vagy gördíthető szárnyvezetékes öntözőberendezések, amelyek
csővezetékét a tengelyirányra merőlegesen, a csővezetékre mint tengelyre
fölszerelt nagyméretű kerekek vagy háromszög alakú támasztószerkezetre
illesztett kerekek segítségével, segédmotorral mozgatják. A kerekek elfordításával a szárnyvezeték tengelyirányban is vontathatóvá válik. Ennek a típusnak több változatát egykor szívesen alkalmazták hazánkban is, ma már szinte
teljesen kiszorult a gyakorlatból.
o A csévélhető tömlős és vízágyús esőztető öntözőberendezések napjainkban a
legkedveltebb és legelterjedtebb berendezések. Csörlős kivitelben is készülnek,
amikor a kihúzott szórófejet csörlő segítségével húzzák vissza. A
szárnyvezeték alaktartó műanyag cső, amelyet a berendezés dobjára gépi
erővel csévélik fél. A csévélést végző hidromotort legtöbbször maga a kiadagolt víz hajtja. Az üzemelés kezdetén kihúzott szórófejet vagy újabban a szórófejeket tartó konzolt maga a hozzákapcsolódó cső húzza vissza a dobig,
miközben a kijelölt sávban megöntözi a területet. A legkülönbözőbb méretekben készülő, a terepviszonyokhoz és a táblaalakhoz, valamint az öntözendő
növényállományokhoz is rendkívül jól alkalmazkodó berendezéstípusnak
számos változata működik Magyarországon. Lényegében ezzel a berendezéstípussal váltották ki a régi esőztető öntözőberendezéseket, és széles körű
használata a jövőben is várható.
o A konzolos esőztető öntözőberendezések külön csoportot képeznek az önjáró
berendezések között. Ezek nagy teljesítményű, rendszerint kis- vagy közepes
intenzitású szórófejekkel fölszerelt, nagyméretű konzolokra erősített szárnyvezetékes berendezések, amelyek vagy körben forognak, vagy a hidráns, illetve a vízforrásukat jelentő kút körül körben járnak (central pivot), esetleg a
tábla hosszában kialakított vízellátó csatorna mentén frontálisan mozognak
előre-hátra (linear). Az utóbbi két típus a fejlesztés legújabb terméke, nagy
területi teljesítményük mellett a legkisebb intenzitás és vízadag kiadására képesek, mert a konzolokon a legfinomabb porlasztással dolgozó szórófejek
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vannak elhelyezve és szabályozhatóságuk a legkényesebb termesztői
igényekhez való alkalmazkodást is lehetővé teszi. Működtetésük a legnagyobb
mértékben automatizálható. Legnagyobb hátrányuk, hogy nagyméretű, terepakadályoktól mentes, szabályos táblák kialakítását igénylik, és olyan intenzív
termesztést, illetve gazdálkodást, amely fedezni képes a meglehetősen nagy
létesítési költségeket. Üzemelési költségük viszont viszonylag kicsi, hiszen
élőmunka- igényük minimális.

A felszín alatti öntözési módok
Felszín alatti öntözési módok alkalmazásakor az öntözővíz a talaj felszíne alatt, a
szántóföldi művelés által nem érintett talajrétegben, az ott elhelyezett csövekben, illetve az ott
lévő vízvezető rétegben mozogva oszlik szét, és a hajszálcsöves vízmozgás törvényei szerint
áztatja át a termőréteget. Mivel a víz jórészt az altalajban mozog, altalajöntözésnek is
nevezik.
Kétségtelen előnye, hogy az öntözés nem akadályozza a felszíni művelést, a párolgási
veszteség minimális, és a talajszerkezetet is kevésbé rontja. Hátránya viszont, hogy a
berendezés építése viszonylag költséges, és a víz útja nehezen követhető.
A felszín alatti öntözésnek két változata ismert:
-

A nyílt csatornás (vagy árkos) altalajöntözés, amelyet olyan helyeken alkalmaznak
sikerrel, ahol a gyökérzóna alatt jó vízvezető képességű talajréteg húzódik, az alatt
pedig - nem túl nagy mélységben - vízzáró réteg van. A felszínen kihúzott
öntözőcsatorna-hálózatból a víz a csatornák falán keresztül, oldal irányban lép ki és
áztatja be a két csatorna közötti terület talaját, kellő nedvességgel ellátva ezáltal a
növények gyökérzónáját.

-

A csöves felszín alatti öntözés, amely a talajban kialakított csőrendszer segítségével
juttatja a vizet a gyökérzónába. A csövek lehetnek talajcsövek (hasonlóak a
vakonddrén csövekhez), vagy perforált műanyag csövek. A talajcsöveket – a
vízelosztó csatornától indulva, arra merőlegesen - a vakondekével húzzák ki. Ez olyan
eszköz, amely a talajban csőszerű járatot képez azáltal, hogy az erre a célra kialakított,
rendszerint egykéses altalaj lázítóhoz 50-100 cm átmérőjű, szivar alakú testet
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erősítenek, s ez a talaj minden irányú tömörítésével tartós járatot alakít ki a felszíntől
50-70 cm mélységben. Ez a járat általában 1 évig - kötöttebb talajokban esetleg 2 évig
- használható marad a víz vezetésére. A műanyagcsöves altalaj öntözéskor a
csősorokat a talaj vízvezető képességétől függően általában 1-8 m távolságra, 50 cm
mélyen, 2,5-4,0%-os lejtéssel helyezik a talajba. A gyakorlati tapasztalatok szerint
csőfektetéskor különösen nagy gondot kell fordítani a csővezeték törés vagy nagyobb
hajlások nélküli, egyenletes esésű vezetésére, mert az erőteljesebb hajlatok felső
részein légzsákok alakulhatnak ki, amelyek akadályozzák a víz átfolyását. Ez a
probléma napjainkban már - a lézeres csőfektetés-irányítással - gyakorlatilag
kiküszöbölhető.
A felszín alatti öntözési módok elemei a szivattyú(telep), a vízszállító cső vagy csatorna,
valamint a vízelosztó cső vagy csatorna. Sokak szerint ez az ideális öntözési mód, mert a vizet
jól szabályozható módon, kis veszteséggel juttatja közvetlenül a növények gyökereinek
közelébe, ahonnan az könnyen felhasználható. Terjedése mégis lassúnak mondható elsősorban
a már említett hátrányai miatt, pedig alkalmazása nem csak a vízpótló öntözésekhez, hanem
különösen a szennyvíz- és hígtrágya - öntözésekhez is célszerű, mert az így kiadott víz sem a
talaj felszínével, sem a növénnyel nem kerül közvetlen érintkezésbe, ami ezekben az
esetekben - különösen higiéniai szempontból - fontos. Ez az előny azonban azzal a hátránnyal
párosul, hogy a szennyezett víz tisztulása számára elvész a talaj legfelső, biológiailag
legaktívabb rétegének szűrő-tisztító hatása.
Vannak, akik az altalajöntöző berendezést oly módon javasolják kialakítani, hogy az
alkalmas

legyen

a

mezőgazdaságilag

művelt

terület

talaj

nedvességviszonyainak

szabályozására, vagyis a vízpótlás mellett a vizek visszatartására és a többletvizek
elvezetésére is. Radcenko és Kulhavy (1977) az ICID 10. Kongresszusán olyan berendezés
prototípusát mutatta be, amelynek szabályozóeleme automatikusan tartja a beállított vízszintet
a kiépített altalajöntöző és vízelvezető csőrendszerben, illetve a szabályozótartályban. Itt a
száraz időszakokban, amikor a növények vízfogyasztása következtében csökken a vízszint, a
szivattyú bekapcsol, és a vízfolyásból pótolja a vizet, amikor pedig a csapadék hatására a
vízszint emelkedik, az automata a leeresztő- csapot nyitja és a fölös víz a befogadóba távozik.
Mód van az öntözésnek a talaj aktuális nedvességtartalma által vezérelt megindítására is. A
berendezés vázlatát a 134. ábra. mutatja.
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134. ábra. Az automatikusan szabályozott altalajöntöző és vízelvezető berendezés működési vázlata és
helyszínrajza (Radcenko és Kulhavy, 1977 nyomán).
1-2. befogadó és öntözővíz- forrás; 3. szabályozó elem; 3/a szivattyú; 3/b tároló és kiegyenlítő medence; 3/c
szívóakna; 3/d szabályozó akna; 4. talaj tenzióméter; 5. vízelvezető, egyben öntöző hálózat; 6. gyűjtő
csővezeték, egyben öntöző fővezeték; 7. elsőrendű szabályozó kapcsoló, amely a tenzióméterrel van
kapcsolatban; 8. a szabályozó aknában (3/d) lévő vízszintérzékelő által vezérelt másodrendű szabályozó
kapcsoló

A mikroöntözések
Mikroöntözéseknek azokat az öntözési módokat nevezzük, amelyeknek közös jellemzőjük,
hogy a vizet kis nyomáson, kis mennyiségben juttatják ki a növények közútién közelébe,
ezáltál - a hagyományos öntözési módokhoz képest - víz- és energiatakarékosak. Az elnevezés
olyan gyűjtőfogalom, amely csak az elmúlt néhány évtizedben vált használatossá. A módszer
fejlesztésének kezdetei sem tekintenek vissza hosszú időre, de terjedésére jellemző, hogy a
gyakorlatban az 1970-es években kezdték alkalmazni, 1986-ban pedig már több mint félmillió
hektáron alkalmazták, elsősorban olyan arid és szemiarid területeken, ahol az öntözővízforrások is szűkösek és a víz ára igen nagy. Napjainkban az egyik legdinamikusabban fejlődő
és terjedő öntözési mód, amit nem csak a gyors technikai fejlődés következtében egyre tökéletesedő berendezéselemek segítenek, hanem az is, hogy változatai igen jól alkalmazkodnak
a különféle növényállományok és kultúrák igényeihez.
A mikroöntözésen belül a sokféle, és egymástól több tekintetben eltérő berendezés változat
gyakorlatilag három csoportba sorolható:
-

Csepegtető öntözéskor a víz valamilyen vízkiadagoló elemen keresztül cseppenként
kerül a talajra. Ezt az öntözési módot leginkább ültetvényekben és növényházakban
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használják. Ennek is megkülönböztetjük változatait, mégpedig attól függően, hogy
milyen a csepegtető test kialakítása:
o vannak a szárnyvezetékre helyezett (on-line) csepegtetőtestek, amelyek
lehetnek:
 szabad áramlásúak (mint amilyen a mikrocső vagy kapillárcső, valamint
a spirál);
 kényszeráramlásúak vagy labirint rendszerűek (amelyek lehetnek
szűrősek vagy szűrő nélküliek);
 önszabályozósak (nyomáskiegyenlítővel kiegészítettek);
o vannak a szárnyvezetékbe épített, (in-line) csepegtetőtestek.
-

Vízsugaras mikro öntözéskor a kiadagoló-elemekből a víz sugár formájában lép ki és a szerkezeti megoldástól függően - vízsugárként vagy cseppként jut a talajra vagy a
növényre. A vízkiadagoló elem kialakítása szerint megkülönböztetünk:
o mikroszórófejes (mini sprinkler) mikroöntöző berendezéseket (ahol a szórófej
működhet körkörösen, szektorosan vagy sávosan);
o mikroszórós mikroöntöző berendezéseket, amelyeknek vízkiadagoló elemei
lehetnek ütközőlaposak (micro-jet) és elosztókúposak (spray);
o ködösítő-párásító mikroöntöző berendezéseket, amelyek a vizet ködszerűen
permetezik maguk köré a levegőbe.
A vízsugaras öntözést elsősorban növényházakban alkalmazzák, olyan növényekre,
amelyek nagy páratartalmat igényelnek és azt, hogy a lombfelület is nedvesítést
kapjon, valamint a csepegtető öntözés kiegészítésére is használják, de öntöznek ily
módon virágágyakat, cserjés-bokros-gyepes területeket is.

-

Felszín alatti mikroöntözéskor az öntözővizet kiadagoló elemek is a talaj felszín alatt
helyezkednek el és közvetlenül a növények gyökereihez juttatják a vizet. Ezen belül is
vannak:
o csepegtetőtestes felszín alatti mikroöntözések, amikor a hagyományos
csepegtetőtesteket - védőcsőben vagy anélkül - a felszín alá helyezik;
o perforált csöves felszín alatti mikroöntözések, amelyekhez lyuggatott íróanyag
csöveket alkalmaznak vízkiadagoló elemként;
o izzadócsöves (vagy könnyezőcsöves) mikroöntözések, amikor a cső anyaga
olyan, hogy kis nyomás hatására az egész felületén keresztül apró cseppekben
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szivárog ki a víz. A porózus cső műanyag és gumi alapanyagú lehet.
Napjainkban talán a leggyorsabban terjedő berendezéseknek az izzadócsöves
mikroöntöző berendezéseket tekinthetjük, amelyeket elsősorban gyepterületek,
díszkertek, közterületi zöldfelületek talajának nedvesítésére használnak.
Bármilyen is a berendezések egyes részeinek műszaki megoldása, a mikroöntözés elemei,
amelyből az egyes berendezések felépülnek, azonosak. A mikroöntöző berendezésnek vannak
föltétlenül szükséges elemei és nélkülözhető, de hasznos elemei. A vízforrástól elindulva
minden esetben szükség van szivattyúra, vagy vízellátó központra, amely a kellő nyomást és
vízmennyiséget szolgáltatja, a szivattyú védelmét ellátó visszacsapó szelepre, valamint
szűrőre, hogy az öntözővíz megfelelő tisztaságival kerüljön a berendezés további részeibe és
ne okozzon eltömődést. A szűrők lehetnek előszűrők, amelyeket - a durva szennyezések és a
nagy mennyiségű homok kiszűrése céljából - a szivattyú elé iktatnak, a szívócsonkra szerelve
(szívókosár), vagy külön homokleválasztó berendezésként. Továbbá - rendszerint a szivattyú
után beiktatott - homokszűrők, amelyekre a kutakból nyert öntözővíz esetén lehet szükség, és
algaszűrők, amelyek főként a felszíni vízforrás, különösen tó vagy tározó esetén kellenek a
vízben elszaporodott növényi szervezetek, szerves szennyeződések kiszűrésére. Ezeken kívül
- vagy ezek mellett - használnak ún. gyorsszűrőket is, amelyeknek visszamosással tisztítható
szűrőeleme (szitaszövet, műanyag nemezszűrő vagy rovátkolt műanyag gyűrűk) a
legfinomabb szennyeződéseket is visszatartja. A szűrők előtt és után célszerű nyomásmérőket,
elhelyezni, mert a nyomáskülönbségből következtetni lehet a szűrőközeg eltömődésére. A jól
működő, még tiszta szűrő 40-100 kPa közötti nyomásveszteséget okoz, ha a nyomáseltérés az
alapértéken felül meghaladja a 100 kPa-t, akkor a szűrőt tisztítani kell.
Nélkülözhetetlen eleme a mikroöntöző berendezésnek a csőhálózat, amely fővezetékből,
mellékvezetékből, valamint osztóvezetékekből és szárnyvezetékekből áll. A hazai
gyakorlatban hegesztéssel szerelhető kemény polietilén (KPE) csöveket használnak.
Külföldön elterjedt a ragasztással összeilleszthető PVC csövek alkalmazása. Vannak vegyes
csőanyagú telepek, amelyeken a vízszállító csöveket PVC-ből, az osztócsöveket KPE csőből
készítik. Az egyes öntözőberendezésekben alkalmazott csövek belső átmérőjét a hosszuk, a
szállítandó vízmennyiség és a terepadottságok alapján méretezéssel határozzák meg. A csövek
nyomástűrése rendszerint 350 kPa alatti érték.
A csőhálózat összeillesztéséhez számos kiegészítő idom (keresztidom, T-idom, szűkítők,
csatlakozók, zárószelepek stb.) szükséges, amelyek a cső anyagával azonos anyagból
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készülnek. Eltérő anyagú csővezetékek csatlakozásához és a szerelvények beépítéséhez
általában karimás kötést használnak. A mikroöntöző berendezés csőhálózatát a talaj felszíne
alatt helyezik el. A vízkiadagoló elemekhez való csatlakozáshoz gyakran flexibilis
toldalékcsőre van szükség, amely már részben vagy egészen a felszín fölött helyezkedik el,
ezért csak az UV-sugárzásnak ellenálló anyagból készülhet. Belső átmérőjét a vízkiadagoló
elem csatlakozócsonkjának mérete, illetve a vízszállítás határozza meg. Nélkülözhetetlen
elemei a mikroöntözésnek a vízadagoló elemek, amelyek típusai alapján különítik el és
osztályozzák a berendezéstípusokat. Az egyes vízadagoló elemeket (csepegtetőtestek,
mikroszórók), amelyeknek nyomásigénye általában 100-300 kPa között változik, adott
nyomáshoz tartozó vízkiadagolásuk szerint méretezik és jelölik (többi közt különböző
színekkel is). A vízadagoló elemek vízszállítása igen eltérő lehet, amit – Mikus, 1989 nyomán
- az egyes kiadagolóelem-típusok jellemző vízszállító képességének alábbi szélső értékei
mutatnak:
-

felszín alatti öntözőcső

-

csepegtetőtest 1,0-12 l/h,

-

ködösítő fej

-

micro-jet szórófej

-

micro-spray szórófej 40-500 l/h,

-

mini sprinkler szórófejek

-

bubbler

0,3-10 l/h/m,

5-15 l/h,
8-200 l/h,

20-280 l/h,

300-500 l/h.

Az öntözési mód és a kiadagolóelem megválasztásához az öntözendő növény igényeit kell
alapul venni. A vízkiadagoló-elemek vízszállításából és számából meghatározható a
szárnyvezeték vízszállítása, ezek számából és vízszállításából az osztóvezetéké és így tovább
egészen a szivattyúig. A rendelkezésre álló öntözővíz-mennyiség ismeretében meghatározható
az is, hogy egy időben hány kiadagolóelem működhet, vagyis egyszerre mekkora terület
öntözhető. Ennek segítségével megállapítható az is, hogy az öntözni kívánt terület teljes
megöntözéséhez hány szakaszra kell bontani a berendezést.
A nélkülözhető elemek közé tartoznak a műtrágya-adagolók, amelyeket a szivattyú után,
de a szűrő(k) előtt iktatnak a berendezésbe, a mindenkori igények szerint elhelyezett
tolózárak, amelyek egy-egy csőszakasz kikapcsolásához vagy éppen öntözésbe vonásához, a
berendezés szakaszolásához szükségesek, továbbá a vízmérő óra, a nyomásmérők és
nyomásszabályozók, illetve az automatika, amely az üzemelés irányításának fontos eszköze.
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A ma használatos automatikák segítségével a mikroöntöző berendezés működése időben
programozható, az egymást követő öntözések időpontja és időtartama előre beállítható, sőt - a
talaj nedvességtartalmát érzékelő és visszajelző berendezés segítségével - a közbejött eső
miatt szükségtelenné vált öntözés leállítható, illetve elhalasztható, így elkerülhető a fölösleges
vízkiadagolás. Az átnedvesedett talaj bizonyos mértékű kiszáradását követően a
beprogramozott öntözéseket az automatika újraindítja.
A mikroöntöző berendezés kivitelezése a megtervezett csővezetékek nyomvonalának
kitűzésével kezdődik. A munkaterület kialakítása után következik az árokásás ( a vízellátó
központtól kezdődően), majd a csőfektetés, amikor az előre kihelyezett csöveket a helyszínen
összeszerelik. Ezt követi a nyomáspróba, majd az árkok betemetése és tömörítése, továbbá beépíthető vízkiadagoló-testek esetén - ezek fölszerelése a csövekre. A fővezeték lefektetése
után - az egyéb munkákkal párhuzamosan - alakítható ki és szerelhető fel a vízellátó központ.
A kész berendezés üzembehelyezésekor a próbaüzem első lépéseként a vezetékrendszert át
kell öblíteni a szerelés közben belekerült szennyeződések eltávolítása céljából, majd a nyitott
csővégeket, el kell zárni. A próbaüzemkor meg kell győződni minden szerelvény és
kiadagolóelem megfelelő működéséről, be kell állítani a nyomásszabályozókat, valamint a
műtrágya- adagolót (ha van ilyen), és szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell a vízkiadagolás
mennyiségét és egyenletességét a telep különböző pontjain. A berendezések üzemeltetése
közben a legfontosabb a szűrök működésének ellenőrzése, valamint a csővezeték - vagy a
vezeték egy-egy szakaszának - időnkénti tisztító jellegű öblítése. A csővezetékben
felgyülemlett lerakódások eltávolítása céljából szükség lehet a vezeték savazására is, amihez
enyhe savoldat (0,7-1,0%-os töménységű sósav, hangyasav, foszforsav vagy salétromsav
oldat) használható úgy, hogy a csővezetéket feltöltjük a savoldattal, majd 24 óráig állni
hagyjuk. Másnap újabb savfeltöltés után kb. 30 percig tiszta vízzel öblítjük a csővezetéket oly
módon, hogy a legtávolabbi csepegtetőcsőtől indulva a csövek végeit 10-15 másodpercre
megnyitjuk, ezáltal a levált szennyeződések a vezetékből eltávozhatnak. A savazásos
csőtisztítást a hosszabb öntözési szünetek, vagy a tenyészidő végén való leállás előtt célszerű
elvégezni, mert a cső falára rászáradó lerakódások az újraindításkor leválva a vízkiadagoló
elemek dugulását okozhatják.
A különböző öntözési módokat vethetjük össze és értékelhetjük több kritérium vizsgálata és
elemzése alapján. Ezek közül az egyik legfontosabb szempont az öntözés minősége, amit a
vízszétosztás egyöntetűségével, homogenitásával fejezhetünk ki. Ebből a szempontból nagy
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különbség lehet az egyes öntözési módok és változataik között, különösen esőszerű
öntözéskor, ahol a szél a benedvesítés jelentős heterogenitását okozhatja. Az esőztető öntözés
a szórófejek kialakításakor alkalmazott legkorszerűbb technikai megoldásokkal, valamint a
szélcsendes időben való öntözéssel tehető egyenletessé.
Értékeléskor elemezni kell, hogy a különböző öntözési módok mekkora termőterületveszteséggel járnak. A legtöbb öntözési mód alkalmazásakor az öntözőberendezés, vagy az
öntözőtelep kialakítása közben - különösen a vízszolgáltató és vízszállító berendezések
elhelyezése miatt - kisebb-nagyobb területveszteség keletkezik, ami felületi öntözéskor
gyakran 10%-os is lehet. Az esőszerű öntözéskor ez a veszteség 2-4% között mozoghat, míg
csepegtető öntözéskor az 1%-ot sem éri el, nem beszélve a felszín alatti öntözésekről, ahol
gyakorlatilag nincs termőterület-veszteség.
A harmadik kritérium az, hogy az öntözés mennyire kíméli a környezetet, különösen a
talajt és annak szerkezetét. Az árasztó öntözés pl. erősen rombolja, szétiszapolja a talaj
szerkezetét, a sók kimosása révén azonban jótékony hatású. Esőszerű öntözéskor a cseppek
túl nagy energiatartalma szintén rombolhatja a talajszemcséket, de károsíthatja a növényeket
is. Csepegtető öntözéskor hátrányos lehet, hogy a víz mindig ugyanazon ponton csepeg a
talajra, ami a talaj sóforgalmában és a gyökérzet elhelyezkedésében is kedvezőtlen jelenségek
kialakulásához vezethet. Ezek elkerülhetők, ha időnként elmozdítják vagy áthelyezik a
csepegtetőtesteket, vagy a sók kimosása céljából nagyobb vízadaggal öntöznek.
Fontos szempont az is, hogy mekkora a kiadagoláskor bekövetkező vízveszteség. A
kiadagolt vízmennyiséghez képest felületi öntözéskor nem jelentős a párolgási veszteség,
annál nagyobb arányú viszont az elfolyásból és a szivárgásból adódó vízveszteség. Árasztó és
a csörgedeztető öntözéskor különösen a felszínen elfolyó csurgalékvíz mennyisége lehet
jelentős, de előfordulhat rosszul végrehajtott barázdás öntözéskor is. Esőszerű öntözéskor a
legszámottevőbb veszteség a párolgásból adódik, aminek értéke - a helyi körülményektől is
függően - 15-50% is lehet, általában 20%-ra becsülhető, és három részből tevődik össze:
-

a szórófej és a növényállomány felülete között a légtérbe távozó vízmennyiségből,

-

a növény felületére hullott és onnan elpárolgó vízből (intercepció) és

-

a talaj felszínéről elpárolgó vízmennyiségből.

Utóbbi kettő a növénytermesztés szempontjából csak részben tekinthető valódi
veszteségnek, mert az evapotranszspiráció mértékét csökkentve hasznuk is van. Esőszerű
öntözéskor is keletkezhet felszíni vízelfolyás, ha a szórófejek intenzitása és a talaj vízelnyelő,
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vízáteresztő képessége között nincs összhang, s ezáltal tócsásodás keletkezik, majd a
tócsákban összegyűlt víz a domborzatilag mélyebben fekvő terület felé elfolyik. Ez azonban
az öntözésüzemelés durva hibájaként jön létre, amit az esőztető berendezés kellően gondos
működtetésével el lehet és el is kell kerülni. A vízveszteség szempontjából kétségtelenül a
mikroöntözések a legkedvezőbbek, mert ezek alkalmazásakor a hasznosítás nélkül elfolyó
vagy elpárolgó vízmennyiség minimális.
Az ötödik szempont az energiaigény, vagyis a felhasznált és kijuttatott öntözővízmennyiség fajlagos értékére jutó energia mennyisége. A felületi öntözés ebből a szempontból
általában kedvező megítélést kap, mert a víz zömmel gravitációs úton jut el a növényekhez. A
nagy

nyomásigényű

esőztető

öntözőberendezések

energiaigénye

is

nagy,

míg

a

mikroöntözések egyik fő előnye éppen az energiatakarékosság. Az energiaigény - különösen a
fosszilis energiára alapozott elektromos energiaellátás - csökkentésében nagy szerepet játszhat
az újratermelődő energiaforrások használatának elterjedése, mint pl. a napenergiát közvetlenül
felhasználó napelemek alkalmazása, a szélenergia felhasználása vagy a biogáz és a biodízelelőállításból

származó energia hasznosítása

a többi

közt

az

öntözőberendezések

működtetésére is.
Végül értékelni kell az egyes öntözési módok és berendezések élőmunka-igényét is, hiszen
az emberi munkaerő hatékonyabb felhasználása, a munkatermelékenység fokozása, valamint a
nélkülözhetetlen élőmunka könnyítése az öntözésben is alapvető fontosságú. Egyre inkább
azok a módszerek és berendezéseik lesznek elfogadhatóak, amelyek kevesebb élőmunkafelhasználással képesek egységnyi öntözővizet kijuttatni az öntözendő területre.
Az öntözés hatékonysága
Az öntözés hatékonysága számos tényező függvénye, de nagymértékben attól függ, hogy
mennyire sikerül áttérni az öntözésre berendezett területen a rendszeres öntözés lehetőségét
kihasználó és az öntözésre számító gazdálkodási formára, az öntözéses gazdálkodásra, amely
több vonatkozásban is eltér az öntözés nélküli, ún. „száraz" gazdálkodástól. Az öntözéses
gazdálkodás főbb követelményei a következőkben foglalhatók össze:
-

az öntözést megháláló növényfajok és fajták termesztése;

-

a kettős termesztés, illetve a másodnövények termesztésének bevezetése;

-

az öntözéses vetésforgók alkalmazása;
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-

sűrűbb - nagyobb egyedszámú - növényállomány vetése;

-

a termesztett növények fokozottabb és gondosabb tápanyagellátása;

-

fokozottabb védekezés a gyomosodás ellen;

-

a gondos talajművelés;

-

kellő felkészülés a várhatóan nagyobb termések betakarítására, szállítására, tárolására
és feldolgozására, mind az eszközök, mind a jobb munkaszervezés terén.

Általában úgy fogalmazhatunk, hogy a jól kiválasztott öntözéstechnikának kifogástalan
agrotechnikával kell párosulnia ahhoz, hogy a gazdálkodás - és azon belül az öntözés hatékonysága a legjobb legyen. Ez másképpen azt jelenti, hogy a rendszeres öntözés
lehetőségének megteremtésével adott területen megnövelt agro-hidropotenciálnak (AHP),
vagyis a terület jobb vízigény-kielégítő képességének találkoznia kell a terület agro-ökológiai
potenciálját (AÖP) befolyásoló egyéb tényezők optimalizálásával is ahhoz, hogy a növények
biológiai adottságai tartósan és maximálisan kihasználhatók legyenek.
Bármilyen módszerrel kívánjuk kielégíteni a növények vízigényét, az öntözés egyik
kulcskérdése

az,

hogy

miként

tudjuk

legracionálisabban

kijuttatni

a

szükséges

vízmennyiséget, vagyis ott, akkor és annyi vizet kiadagolni, amennyire a növénynek éppen
szüksége van, de nem többet (hiszen a fel nem használt többletből csak a veszteségek nőnek,
ami nemcsak gazdaságilag káros, hanem környezeti szempontból is kedvezőtlen lehet). Ennek
valóra váltását segíti az ökológiai elven alapuló, a növények igényéből és az öntözendő terület
adottságaiból kiinduló öntözés irányítás. Az erre kidolgozott többféle számítógépes módszer
közös jellemzője az, hogy a növények vízigénye, illetve öntözővíz-igénye alapján, az azt
befolyásoló tényezők figyelembevételével alakítanak ki olyan szimulációs programot,
amelynek segítségével folyamatosan meghatározható az öntözés helye, ideje és vízadagja, ami
az aktuális öntözések végrehajtásának alapját képezi.
Az ökológiai öntözésirányítást szolgáló program állandó és változó adatok felhasználására
épül. Állandó adatként használja az öntözőtelep (vagy fürt) vízszolgáltató képességét (1/s-ban
vagy m3/órá-ban megadva), a terület talajának jellemzőit, valamint a tábla (táblák) alakját és
méreteit feltüntető helyszínrajzot. Változó adatként évente egyszer az előző téli
csapadékösszeg (mm), a vetésszerkezet, valamint a növények kelési, illetve ültetési
időpontját, tíznaponként a helyben mért csapadék és a kiöntözött öntözővíz-mennyiség (mm)
adatait kezeli. Az adott területre jellemző meteorológiai adatokat a legközelebbi meteorológiai
állomásról szerzi be, a növények fejlődésének megfelelő vízfogyasztási alapadatokat a
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régebben elvégzett kísérletek eredményei alapján veszi figyelembe. A szimulációs program az
ismertetett adatok alapján folyamatosan számítja és tíznaponként megadja
-

a táblánként és növényenként fölmerülő öntözővíz-igény (mm), valamint

-

a napi vízfelhasználás (mm/nap) értékét, amit az öntözés irányítását végző szakember
napi döntéseihez felhasználhat, továbbá havonta értékeli az adott öntözőkapacitás
ökológiai elvű kihasználtságát.

A számítástechnikai modell dinamikus vízmérleg-programja úgy működik, hogy
-

kiszámítja a növényállomány napi vízfogyasztását (mm);

-

ezt levonja a számításba vett talajréteg talajnedvesség-készletéből (mm);

-

a maradék talajnedvességhez hozzáadja a lehullott és a talajba szivárgott tényleges
csapadékot (Ceff) a lehullás napján, valamint a kiöntözött és a párolgási veszteséggel
csökkentett öntözővizet (Öeff) a kiöntözés időszakában;

-

kiírja az öntözővízigényt, illetve a váratlan nagy csapadék esetén a vízkapacitást
meghaladó többlet-vízmennyiséget (mm) a számítás utolsó napjára göngyölítve.

A modell hatékony alkalmazásának alapvető feltétele az öntözéses gazdálkodás egyéb
agrotechnikai elemeinek hiánytalan, optimális végrehajtása, valamint az alkalmazott
öntözőberendezés

kifogástalan

műszaki

állapota,

amellyel

a

szükséges

öntözések

hiánytalanul, a kellő időben és minőségben végrehajthatók.
Az öntözés hatékonyságának értékeléséhez tartozik az öntözési, kapacitás kihasználtságának meghatározása is, amihez fontos gazdasági érdekek fűződnek. A kihasználtság
fokát leggyakrabban az öntözésre berendezett és a ténylegesen megöntözött területek
viszonyával fejezik ki. A területi kihasználtság ezen mutatójának a javított változatát jelenti
az, amikor azt is rögzítik, hogy a beöntözött területből mennyi az egyszer, a kétszer stb.
beöntözött terület, illetve amikor a mutató mellé hozzáteszik az átlagos beöntözöttséget jelző
értéket is.
A kapacitás-kihasználtság másik mutatója a műszakikapacitás-kihasználtság, amelyen azt
értik, hogy egy adott öntözőberendezés névleges öntözővíz-szolgáltató képességét adott
időtartam alatt milyen mértékben veszik igénybe. A mutató megállapítása független attól,
hogy milyen mértékben volt adott időszakban és adott területen ténylegesen szükség
öntözésre, ezért meglehetősen torzítva és statikusan mutatja a rendelkezésre álló kapacitáskihasználtságot.
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A területi és a műszaki kapacitás kihasználtságának hibáját hivatott kiküszöbölni az
öntözés ökológiai, kapacitás kihasználtságának mutatója, amely az öntözővízigény és a
ténylegesen kiadott öntözővíz-mennyiség viszonyát mutatja, s amelyben kifejezésre jut a
teljesített öntözéseknek nem csak az öntözési lehetőséghez viszonyított mértéke, hanem az
éppen fennálló környezeti adottságok által meghatározott növényi igényekhez mért kielégítő
szerepe és mértéke. Ennek fényében ugyanaz az öntöző, amely adott évben a műszaki
kapacitás kihasználtság szerint nem éri el az öntözőberendezés vízkiadagolási kapacitásának a
felét sem, ökológiai szempontból megközelítheti a 100%-ot, mert az optimális időben és
mennyiségben kiadott öntözővíz a növényállomány öntözővíz-igényét csaknem teljes
egészében kielégítette.

Az öntözés hazai helyzete
Ha visszapillantunk az öntözés hazai történetére megállapítható, hogy már 1400-as évektől
vannak adatok és emlékek az öntözés alkalmazásáról: az ún. vadöntözések - leginkább
árasztások - formájában a vízfolyások vizét „kicsapatták” a folyómenti legelőkre. Evlia Celebi
török utazó - aki 1660-1664 között több ízben járt Magyarországon - leírásai alapján a 17.
században már többezer hektárra tehető a tudatosan öntözött területek nagysága. Az 1700-as
években - főként olasz vízimérnökök és hadmérnökök segítségével - megkezdődtek a rizs
öntözések is, különösen az ország déli részében mintegy 1000 ha-ra tehető a rizstermesztésre
és árasztásra berendezett terület.
A 19. század első felében a mosonmagyaróvári akadémia tanárainak kezdeményezésére a
rétek és a legelők öntözésére alkalmazni kezdték a sávos csörgedeztető módszert, aminek
eredményeként az öntözött terület 10 ezer hektárra növekedett. A fejlődés különösen az 18801914 közötti időszakban gyorsult föl, amikor a fokozott urbanizáció és az ipar terjedése
következtében megnövekedett a zöldségtermesztés iránti igény, és ezzel egyidejűleg a
nagyobb települések környékén gombamódra szaporodtak el a bolgár kertészetek,
amelyekben kiterjedten használták a barázdás és a bakhátas öntözést.. Ebben az időszakban
létesült az első szennyvízöntöző telep is Aradon (1896).
A modernizáció jegyében 1914-ben megjelenik hazánkban is az esőszerű öntözés,
megkezdődnek az első esőszerű öntözési kísérletek. Az első világháborút követő időszak nem
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kedvezett az öntözés fejlődésének, a jelenlegi országterületen mintegy 6-8 ezer hektárnyi
öntözést tartottak nyilván. Az ismétlődő aszálykárok és az ország gazdasági problémái
azonban egyre inkább fölhívták a figyelmet az öntözés fontosságára, aminek eredményeként
1937-ben az Országgyűlés elfogadta a 20. törvénycikket, amely megalapozta az öntözés
műszaki fejlesztését és elterjesztését. A törvény értelmében a tervezések és a beruházások
koordinálása és irányítása céljából létrehozták az Országos Öntözésügyi Hivatalt, amelynek fő
feladata a jóváhagyott öntözésfejlesztési koncepció végrehajtásaként az öntözést - különösen
az Alföldön - lehetővé tevő főművek megtervezése és megépíttetése volt. Ennek a
programnak a keretében épültek meg a Körösökön az öntözést szolgáló duzzasztóművek,
köztük a legnagyobb, a Békésszentandrási Duzzasztómű, számos szivattyútelep és az
öntözőrendszereket ellátó csatornahálózat, majd később a Tiszalöki Duzzasztómű és a hozzá
kapcsolódó Keleti és Nyugati Főcsatorna stb.. Az 1929-től intenzívvé vált rizsnemesítési és
honosítási munka eredményeként tovább növekedtek a rizstelepek, 1944-ben 4800 ha-on folyt
rizstermesztés, 4 t/ha körüli átlagterméssel, ami akkor is, később is jelentős exportot tett
lehetővé.
A második világháborút követően a nagyüzemi termesztés uralkodóvá válásával és a
termesztési igények növekedésével, valamint az időről időre bekövetkező aszályokkal
párhuzamosan ismét fellendült az öntözések fejlesztése. 1961-1963 között az öntözésre
berendezett

terület

250

ezer

ha-ra

növekedett,

nagyrészt

a

korszerű

esőztető

öntözőberendezések elterjesztésével, szántóföldi növények öntözésével. 1980-ban már 450
ezer hektáron öntöztek az országban, és ennek a területnek a többlettermelési értéke jelentős
mértékben hozzájárult a mezőgazdaság teljesítőképességének és a nemzeti összterméknek a
növeléséhez. Ezt az évet követően az öntözött terület nagysága évről évre csökkent, noha a
felmérések - mind az igény, mind a lehetőségek oldaláról - e terület többszörösének az
öntözésbe vonását tartották szükségesnek, illetve lehetségesnek. A 80-as években megjelent a
csepegtető öntözés is, hogy helyet adjon a mikroöntözés más módszerei fejlődésének,
terjedésének. A közben újra és újrajelentkező aszályos évek ellenére a területi kiterjedés
tovább csökkent, aminek okai között a költségek megnövekedése, az állami támogatások
jelentős csökkenése, valamint a berendezések elavulása és a kiváltásukat akadályozó
tőkeszegénység szerepel. 1990-re a nyilvántartott és vízjogi engedéllyel ellátott öntözőtelepek
területe 300 ezer hektárra csökkent, de ezek kihasználása is gyenge volt. Egyre fontosabbá
vált a főművek, az üzemközi művek és az öntözőberendezések rekonstrukciója, ami azonban 370

főként pénzhiány miatt - nem valósult meg kellő ütemben annak ellenére, hogy az
öntözésfejlesztést segítő állami támogatások jórészt a régi szinten maradtak. 1993-ban már
csak 185 ezer hektáron folyt öntözés, átlagosan 200 mm víz felhasználásával, és a
rendelkezésre álló főművi vízszolgáltatási kapacitás 59%-ának öntözési célú kihasználásával.
Az akkori felmérések azt mutatták, hogy öntözőberendezéseinknek közel egyharmada
korszerű, a legújabb technikával fölszerelt, egyharmada még működőképes, de elavulóban
van, egyharmada pedig gyakorlatilag alkalmatlan hatékony öntözésre.
Az időközben megvalósult rendszerváltozás és az azt követő privatizálás, valamint a
piacorientált és a piac által meghatározott termelés kialakulásának hatására - sajnálatos módon
- tovább csökkent az öntözés jelentősége és területi kiterjedése egyaránt. Az öntözött
szántóterület több év átlagában sem haladta meg a 120-130 ezer hektárt, nem volt
meghatározó a gabonaágazaton belül sem. Elsősorban az árukukorica, a cukorrépa- és a
burgonyatermesztésben

jelenlett

az

öntözés

a

gazdálkodóknak

jövedelemnövelési,

termésbiztonsági eszközt. Az agrárágazat átalakulásával párhuzamosan - 1990-1996 között csökkent a szántóföldi öntözés volumene, évről évre a szántóterület 2%-a körüli területet
öntöztek. A tömegtakarmányok öntözése például teljesen kiszorult a gazdaságosan öntözhető
növényállományok köréből. Stabilan csak a zöldség- és a gyümölcstermesztésben, valamint
egyes, főként ipari feldolgozású növények (cukorrépa, dohány, burgonya) termesztésében
jelentkezik olyan igény, amely a termelőket továbbra is az öntözés alkalmazására készteti. Az
öntözés üzemi mérete elaprózódott, a vízigények területileg szétszórtan jelentkeznek, a
birtokkoncentráció mindent megelőző feltételévé vált az öntözés koncentrált területi fejlesztésének (Kocsondiné, 1997). A kidolgozás alatt álló Nemzeti Agrárprogram mindazonáltal
számol azzal, hogy a rendszeresen jelentkező aszálykárok csökkentésébe továbbra is
kulcsszerepet betöltő öntözések - az agrártermelés fejlesztésével és integrációjával
párhuzamosan, a komplex területfejlesztési programok keretében - 2000 után újra fejlődésnek
indulnak, hiszen az öntözésfejlesztés gazdasági indítékai változatlanok. Ennek azonban
alapvető feltétele az agrártermelés fellendülése, a gazdálkodók érdekfelismerése és az
öntözésfejlesztéshez

nélkülözhetetlenül

szükséges-

többletfinanszírozási

képességük

növekedése.
Az öntözések fejlesztésével kapcsolatban a vízgazdálkodás álláspontja az, hogy vízügy
feladata a más ágazatok által megfogalmazott igények kiszolgálása és nem vízügy döntési
kompetenciájába tartozik a fejlesztés mértékének és alapjainak meghatározása. Az öntözést a
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vízügy járulékos feladatként tekinti, hiszen az alapvetően piacfüggő és piacorientált
tevékenység, amelynek fejlesztéséhez ismerni kell a termelésfejlesztés és a földhasználat
konkrét igényeit. Mindazonáltal a vízhasznosítást érintő, ún. „kínálati terveket" egy-egy
térség vízgazdálkodásának komplex fejlesztése kapcsán a vízügy is készít, és messzemenően
igyekszik figyelembe venni az öntözés szempontjait (Antók és Váradi, 1997).
Öntözőberendezéseink műszaki színvonalát tekintve megállapítható, hogy a nagyarányú és
rohamos fejlesztés igen sokféle berendezést produkált, amelyekből mára a gyakorlatban a
hordozható, a csévélhető, a lineár és a mikroöntözőberendezés-csoportok maradtak csak meg.
Főleg az utóbbiakból széles, talán túlságosan is nagy a választék, sok közöttük a korszerű és
magas színvonalú külföldi gyártmányok silány minőségű másolata, ami több szempontból is
káros. A forgalomba kerülő berendezések szakmai minősítésére és hazai szabványosítására
lenne szükség (Lelkes, 1997). Felhasználói körben hiányos a műszaki felkészültség és a
helyes működtetéshez szükséges szakértelem, ami intenzívebb és sokrétű szaktanácsadással,
célirányos szakmai képzéssel növelhető lenne.

A tógazdasági haltenyésztés
Az emberi táplálkozásban a halhúsfogyasztás jelentősége egyre nagyobb. A világ összes
halfogása 1995-ben kereken 70 millió tonna volt, amelyből mintegy 10 millió tonnára tehető
az édesvízi hal mennyisége. Ez azt jelenti, hogy világviszonylatban 15-17kg/fő az évenként
kihalászott halmennyiség.
Magyarországon 30 ezer tonna körüli a mintegy 28 ezer ha mesterséges halastóban
megtermelt és 5,5-6 ezer tonna a mintegy 123 ezer ha természetes vízfelületről lehalászott,
fogyasztásra alkalmas halmennyiség. Ez utóbbi az összes haltermelésnek 16-18%-a.
Annak ellenére, hogy a halfogyasztás mind táplálkozási, mind egészségügyi szempontból
kedvező, hazánkban az egy főre eső évi halfogyasztás nem éri el a 3 kg-ot, ami az összes
húsfogyasztásnak alig 4%-a. Ausztriában ez az arány 8-9%, az USA-ban 11%, Angliában
22%, Dániában 40%, Japánban 80% körül alakul.
A halhústermelés növelése mind a lakosság, mind a nemzetgazdaság szempontjából a
következők miatt fontos:
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-

a szellemi munka térhódítása, illetve a korszerű táplálkozási szokások elterjedése a
fehérjében gazdag, zsír-, illetve energiaszegény halhús iránti érdeklődés fokozódását
eredményezi;

-

a haltermelés fehérjeigényének jelentős részét a természetes környezet fedezi.

A természetes vizek halászatával szemben a halhús-előállítás intenzív módja a tógazdasági
haltenyésztés, ezért elsősorban ennek a fejlesztése indokolt.
Hazánkban a II. világháborúig 11 ezer ha halastavunk volt, amelynek a halhúshozama 4-5
t/év körül alakult. A világháború után azonban csupán 1700 ha nagyságú halastó üzemelt.
A halastavak kiterjedése 1953-ban érte el a háború előttit, majd 1970-től kezdődött egy
jelentős fejlesztés, így napjainkban mintegy 28 ezer hektárra tehető a vízjogilag engedélyezett
halastavak nagysága.
A tógazdaságok fejlesztésének lehetőségei adottak, ugyanis
-

Magyarország éghajlata a haltermelés számára igen kedvező;

-

vízkészlet-gazdálkodási szempontból is előnyös, a halastavak vízigényének ugyanis
70%-a az öntözési idény előtt szükséges, 20%-a nyári öntözési szünetekbe illeszthető,
és csupán 10%-a szükséges az öntözési idényben;

-

az ún. emelt szintű halastavak jól használhatók öntözővíz, esetleg belvíz tározására;

-

a gyenge termőképességű, szikes talajú területek jól hasznosíthatók halastavak céljára.

Tógazdaságok, tótípusok
A haltermelés feladata, hogy a vízi tápláléklánc (anyagforgalom) keretében képződött
szerves anyagból halhúst állítson elő. Fontos, hogy a vízi ökoszisztémában minden egyes
táplálékszintnek legyen olyan fogyasztója, amelyből közvetlenül vagy közvetve halhús
képződik. Ezért a vizek halállományát úgy kell kialakítani, hogy a képződött valamennyi
szervezetnek legyen fogyasztója. Az intenzív haltermelés formája a tógazdaság.
A tógazdaság mesterséges, különböző rendeltetésű tavakból álló gazdálkodási egység,
amelyben a termeléshez szükséges műszaki, és vízgazdálkodási feltételek megteremtése után
tervszerű haltenyésztés és halhústermelés folyik. Vízgazdálkodási feltételeken a vízellátás, a
meghatározott vízoszloptartás és a lecsapolás lehetőségeinek megteremtését értjük.
A termelési mód jellege szerint teljes és részüzemű tógazdaságokat különböztetünk meg.
373

A teljes üzemű tógazdaságban a termeléstechnológia a termelés valamennyi fázisát
(szaporítás, tenyészanyag-nevelés, étkezésihal-előállítás), a részüzemű tógazdaságban csupán
egy-egy fázisát (tenyészanyag-termelés, étkezésihal-előállítás) foglalja magában.
A termelés időtartama szerint kétéves, illetve hároméves üzemszerkezetet különböztetünk
meg aszerint, hogy a végterméket, az étkezési halat mennyi idő alatt állítják elő.
A tavak vizének hőmérséklete szerint hidegvizű, melegvizű és temperált vizű tógazdaságokat különböztetünk meg.
A hidegvizű tógazdaságok vizének hőmérséklete nyáron sem nagyobb, mint 20 ○C. Ezek a
pisztráng tenyésztésére alkalmasak.
A melegvizű tógazdaságok vízhőmérséklete nyáron tartósan nagyobb, mint 20 ○C. Ezek
ponty, illetve amur, fehér busa, pettyes busa tenyésztésére alkalmasak.
A temperált vizű tógazdaságokban a halfaj igénye szerint szabályozzák a víz
hőmérsékletet. Ezeket a halszaporítás, illetve ivadéknevelésre használják.
A tógazdaságok termelési egységei a különböző módon kiépített tórendszerek különböző
rendeltetésű tavak. A tórendszer kiépítésének módját a topográfiai viszonyok határozzák meg.
A kiépítés szerint síkvidéki körtöltéses, völgyzárógátas és hossz-töltéses tórendszereket
különböztetünk meg.
Körtöltéses halastavakat sík területeken létesítenek (135. ábra). Az építés ugyan költséges
a jelentős földmunka (körtöltés, magas illetve mély vezetésű csatornák, halágy stb. építése)
miatt, lehetőség nyílik azonban a tavak kedvező elrendezésére, azaz az egymástól független
feltöltésre és lecsapolásra, és így a belterjes gazdálkodás bevezetésére. Hátránya a
rendszernek a nagy építési költség mellett a fenntartási munkák (hullámverés elleni védelem,
földművek karbantartása stb.) jelentős költsége. Termelési és üzemeltetési előnyei alapján ez
a típus a legalkalmasabb a belterjes gazdálkodásra.
A völgyzárógátas tórendszert (136. ábra) kis vagy közepes esésű völgyekben építenek.
Erre alkalmas völgyekben egymás fölött több völgyzárógátat építenek, miáltal tósorozat
alakul ki.
A gát nyomvonalát a völgyben lévő szűkületekben kell kijelölni azért, hogy a gátak minél
rövidebbek legyenek.
A tavak átlagos mélységét 1,0-1,2 m-re kell tervezni, hogy a gát mellett a vízmélység ne
legyen nagyobb 2,5 m-nél, és a tározó felső végén legalább 0,4-0,5 m legyen a vízmélység.
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E tórendszer előnye a körtöltéses tórendszerekkel szemben, hogy építésekor kevesebb
földmunka szükséges, így kisebb a költség, és kevesebb a szivárgási veszteség is.

135. ábra. Körtöltéses halastó {Palotás, 1985).
1., 2., 3. tavak; 4. telephely; 5. külső halágy; 6. raktártó; 7. belvízcsatorna; 8. teleltetők

136. ábra. Völgyzárógátas tórendszer (Palotás, 1985).
1., 2. tavak; 3. telephely; 4. duzzasztó; 5. teleltetők; 6. vízkivételi zsilip; 7. felső lezáró halrács; 8. belső halágy;
9. föld árapasztó; 10. vasbeton árapasztó halráccsal; 11. külső halágy; 12. árapasztó csatorna; 13. raktártó

Hátránya a rendszernek, hogy az árvizek átfolyása miatt, az árvízvédelemről minden
esetben gondoskodni kell, az átfolyó víz táplálékot sodor magával, a vízhőmérsékletet is
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csökkenti, és a kórokozók terjedését is segíti, valamint fennáll a halakra veszélyes
növényvédő szerekkel való szennyezés veszélye is.
A hossztöltéses tórendszerek (137. ábra) a völgyzárógátas halastavak sok hátrányának
kiküszöbölésére alkalmasak. E megoldás alkalmazásakor a völgynek csak az egyik oldalán
alakul ki a tórendszer, így a völgyfenéki vízfolyást nem vezetik át a tórendszeren. Ennek
következtében a víz átfolyásából származó hátrányok megszűnnek.
Az építési költség, a vízfolyáson építendő duzzasztó, illetve a hossz- és kereszttöltések
költségei miatt a völgyzárógátas megoldáshoz képest megnő.
Rendeltetés szerint
-

ivató,

-

előnevelő,

-

nevelő,

-

nyújtó,

-

hizlaló (termelő) és

-

tároló (teleltető, raktározó, anyatartó) tavakat különböztetünk meg.

137. ábra. Hossztöltéses tórendszer (Palotás, 1985).
1., 2., 3., 4., 5. tavak; 6. telephely;
7. patakmeder; 8. duzzasztó; 9. tápcsatorna; 10. teleltetők; 11. külső halágy;
12. lecsapolócsatorna

Ivatótavakat kizárólag a pontyszaporítás céljára létesítenek. E tavak területe 200- 1000 m2
vízmélységük 0,4-0,5 m. A tófenék a lecsapolózsilip irányába lejt. A ponty igényeinek
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megfelelően az iváshoz füves talajú területről, valamint friss, ikra-, illetve ivadékpusztítóktól
mentes vízről kell gondoskodni. Az ivadékot 10-15 napos korban halásszák le.
Az előnevelő tavak létesítése a mesterséges halszaporítás elterjedésekor vált szükségessé
abból a célból, hogy a mesterségesen keltetett zsenge ivadékot védett körülmények között
nevelhessék. Az előnevelő tavak területe 0,5-1,0 ha, átlagos vízmélységük 0,6-0,8 m. A
kihelyezés előtt a tavakat szárazon kell tartani, és csak 2-5 nappal a kihelyezés előtt töltik fel.
Az előnevelés időtartama 25-30 nap.
A nevelőtavak az ivadék egynyaras koráig való elhelyezésére szolgálnak. Területük 5-20
ha, átlagos vízmélységük 0,8-1,0 m.
A nyújtó- és hizlalótavak műszaki, illetve rendeltetési szempontból azonosak. Területük
dombvidéken 10-100 ha, síkvidéken 50-200 ha, vízmélységük 1,0-1,2 m. A nyújtó tavakban
az egynyaras ivadékok kétnyaras növendékké fejlődnek, a hizlalótavakban az étkezési halat
állítják elő.
A teleltetők az őszi lehalászást követően értékesítésre nem kerülő halak téli tárolására
szolgálnak. Általában bevágásban épülnek 12x25 m vagy 20x50 m mérettel. Vízmélységük
1,6-1,8 m. A tárolható halmennyiség tenyészhalból 5-8 kg/m2, étkezési halból 10-15 kg/m2.
A raktározó tavak az előbbinél nagyobb méretű, hosszabb ideig tartó tárolásra alkalmas
tavak. Területük 0,2-10 ha, a minimális vízmélység 1,5 m. A tárolható halmennyiség:
tenyészhalból 2-3 kg/m2, étkezési halból 7-10 kg/m2.
Az anyatartó tavak 0,5-1,0 ha területűek és - az ívási idő kivételével - ezekben tárolják az
anyaállományt.

A tógazdasági haltenyésztés földművei, műtárgyai
A tógazdasági haltenyésztés műszaki létesítményei közül a szakszerű, az igényeknek
megfelelő üzemeltetés szempontjából a földművek és a műtárgyak a legfontosabbak.
A körtöltéses tórendszerek földműveinek körébe tartoznak
-

a csatornák (táp-, illetve lecsapoló),

-

a töltések és

-

a halágyak.
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A tavakat a magas vezetésű, rendszerint trapéz szelvényű tápcsatornák segítségével töltik
fel, illetve pótolják vizüket. Méretük a tavak összterületétől, illetve a feltöltési időtől függ. A
gravitációs feltöltés céljából követelmény, hogy üzemi vízszintjük a tavak vízszintjénél
magasabb legyen.
A lecsapolócsatornák a tavak lehalászást megelőző, vagy egyéb célú víztelenítését
szolgálják. A funkciójukból adódóan mély vezetésű, trapéz szelvényű csatornák. A
gravitációs lecsapolás céljából követelmény, hogy fenékszintjük 0,5-0,6 m-rel a
lecsapolózsilip küszöbmagassága alatt legyen.
A töltések a tavakat határolják, és a szükséges vízoszlop tartását segítik. Koronaszélességük minimálisan 2,0 m, töltéskoronán ugyanis lehetővé kell tenni a közlekedést. Az
üzemi vízszint fölött minimálisan 0,5 m biztonsági magasság szükséges. A víz felőli oldalon
padka kialakítása indokolt.
A rézsűhajlás a víz felőli oldalon az üzemi vízszint alatt 1:4-1:8, az üzemi vízszint fölött,
illetve az ellenkező oldalon 1:1,5-1:3. Fontos követelmény a vízzáróság, ezért ha a töltés nem
vízzáró talajból készül, a szivárgási veszteség elkerülése vagy csökkentése céljából vízzáró
agyagmagot kell a töltéstestbe beépíteni. A töltés rézsűjének a hullámverés-elhabolás elleni
védelméről nádtelepítéssel (3-8 m széles nádsáv), gyepesítéssel, esetleg kő- vagy
betonburkolattal, illetve ideiglenes, az árvízvédelmi töltéseken alkalmazott módszerekkel kell
gondoskodni.
A töltésen esetleg átszivárgó víz rendezett elvezetésére a töltés mentén szivárgó árkot kell
építeni.
A halágy a tavak lehalászásához szükséges földmű. Belső és külső halágy alakítható ki. A
belső halágy a lecsapolózsilip előtt kialakított földmedence, amelyben a lecsapoláskor a halak
összegyűlnek, elősegítve a lehalászást. A tófenék mélyedéseit árkok segítségével kötjük össze
a halággyal. A tökéletes lecsapoláshoz a lecsapoló-zsilip küszöbszintjét a halágy fenéknél
mélyebben alakítják ki.
A külső halágyat, a tavon kívül építik meg. A belső halágynál költségesebb megoldás.
Rendszerint burkolattal látják el. A külső halágy több tó halállományát gyűjti össze, így
egyszerűbb és könnyebb és gazdaságosan gépesíthető a halak kitermelése.
A völgyzárógátas rendszerek földműve a völgyzárógát, amelynek gátszerkezete
megegyezik a völgy zárógátas tározókéval.
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A

halastavak

vízbeszerzéséhez,

vízkormányzásához

elengedhetetlen

műtárgyak

alkalmazása. A következőkben csupán a sajátosan halastavi műtárgyakat ismertetjük. Ilyen
műtárgy a barátzsilip, a nyílt zsilip és a völgyzárógátas tározókban az árapasztó.

138. ábra. Barátzsilip (Elekes-Gaál, 1960)

A barátzsilip (138. ábra.) egy vízszintes kör vagy négyszög keresztmetszetű vízszintes
csővezetékből és egy a víz felőli oldalon levő, a víz felől nyitott 3 pár horonnyal ellátott
aknából áll, amelyek a kétsoros betétpallós elzáráshoz és a halrács elhelyezéséhez
szükségesek. A barátzsilipet tápláló- és lecsapoló zsilipként egyaránt alkalmazzák. A
betétpallók és a halrács különböző módon való elhelyezésével bármelyik vízréteg
lecsapolható.
Nyílt zsilip alkalmazására nagy vízszállítási igény, a vízijármű-közlekedés vagy
technológiai okok (pl. nagy haltömeg áthaladása) miatt kerül sor. A műtárgy keresztmetszete
U alakú. A zsilipet átjáróhíddal, kerékvetővel és közúti korláttal kell ellátni. Az elzárás 1,5 m
nyílásszélességig

betétpallókkal,

ennél

nagyobb

nyílás

esetén

elzárótáblával

és

felhúzószerkezettel oldható meg.
A völgyzárógátas halastórendszerben az árvizek biztonságos és rendezett levezetésére
árapasztót (139. ábra) kell létesíteni. A műtárgy küszöbszintje megegyezik a halastó üzemi
vízszintjével, így az árvizek levonulásakor a műtárgy megakadályozza a vízszintemelkedést.
A halak elszökése ellen halráccsal kell ellátni.
A teleltetők műtárgyainak feladata egyrészt a vízellátás, másrészt az oxigéndúsítás. Egyik
megoldás az ejtett sugarú tápzsilip (140. ábra) alkalmazása. Ennek lényege, hogy a
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tápcsatornából barátzsilip-aknával veszi ki a vizet, amelyből a töltésen át cső vezet a teleltető
üzemvize fölé legalább 0,1 m-rel magasabban. A csőből a teleltetőbe bebukó vízsugár
oxigénnel dúsítja a vizet. Az oxigénfelvétel a csővég alá szerelt terelőlappal fokozható.
Az injektoros telelőtápláló lényege, hogy a tápcsatorna és a telelő vízszintje között 60 cm
esést létesítve a vízszint alatt betáplált vízhez egy 2 mm átmérőjű csőszűkület levegőt szív be,
így a teleltetőbe oxigénnel telített víz jut.

139. ábra. Halastó árapasztója halráccsal (Starosolszky, 1973)

140. ábra. Teleltető tápzsilip ejtett sugarú kialakítással (Palotás, 1985).
1. bejárópalló; 2. aljzatbeton; 3. NÁ 200 azbesztcement cső; 4. alátámasztó betontömb; 5. burkolat; 6.
porlasztótányér; 7. teleltető tápcsatorna; 8. lánckorlát

A halastavak vízellátása és leürítése
A tógazdaságok létesítésének és üzemeltetésének feltétele, hogy a megfelelő minőségű és
mennyiségű víz mindenkor rendelkezésre álljon. A víz természetes vízfolyásokból,
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csatornákból (pl. öntözőrendszer fő- vagy mellékcsatornája), illetve állóvizekből (tavak,
tározók) esetleg felszín alatti vizekből szerezhető be. A tógazdaságok vízellátása a tavak
feltöltéséből és a veszteségek (párolgás, szivárgás) pótlásából áll.
A feltöltéshez szükséges víz mennyisége a tavak üzemvízszintjéig számított térfogata és a
szivárgási veszteség összege. Feltöltéskor a párolgás, mint veszteség és a tó felszínére hullott
csapadék, mint többlet, elhanyagolható.
A tófeltöltés vízszükségletét az 36. táblázatban közöljük. A feltöltést úgy kell megkezdeni,
hogy az május végéig befejeződjön, április 30-ig minden tóban legyen legalább 0,8 m-es
vízoszlop, és az egész tógazdaság feltöltése ne haladja meg az 50 napot. A mértékadó
feltöltési és lecsapolási időket a 37. táblázatban közöljük.
36. táblázat. A tófeltöltés vízszükséglete
Víznorma

Talaj

mm
1000
1300
1600

Erősen vízzáró
Közepes vízzáró
Kevéssé vízzáró

Csúcsidőszak

Folyamatos vízsugár 1/s-ha

m3/ha
10 000
13 000
16 000

2,3
3,0
3,7

nov.-ápr.
nov.-ápr.
nov.-ápr.

37. táblázat. Mértékadó feltöltési és lecsapolási idők
Tóterület
Feltöltési és lecsapolási idő
2-10 óra
10-24 óra
1-3 nap
2-14 nap
8-15 nap
15-30 nap

<0,1 ha
0,1-1,0 ha
1,0-6,0 ha
6,0-30,0 ha
30,0-60,0 ha
> 60,0 ha

A vízpótlás az átlagosan 180 napos tenyészidő veszteségeinek pótlását jelenti. Nagyságát
talajmechanikai és hidrológiai adatok alapján kell megállapítani. A veszteségek pótlása nem
folyamatos, a tógazdaságok ugyanis két hétnél rövidebb ideig tartó, maximum 10 cm-es
vízszintcsökkenést elviselnek. A vízpótlás tájékoztató adatait a 38. táblázatban közöljük.
Talaj
Erősen vízzáró
Közepes vízzáró
Kevéssé vízzáró

38. táblázat. A vízpótlás vízszükséglete
Víznorma
Folyamatos vízsugár
3

mm

m /ha

l/s-ha

400
600
1000

4 000
6 000
10 000

0,3
0,5
0,8

Csúcsidőszak
júl.-aug.
júl.-aug.
júl.-aug.
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A teleltetők és a raktártavak feltöltése a tavak térfogatából és a halak oxigénszükségletét
biztosító átfolyó vízmennyiségből adódik. A teleltetők vízátfolyásának mértékadó értéke 1 t
halra számítva 1 l/s. A vízigény a lehalászást megelőző egy-két nappal kezdődik és a tavaszi
kihelyezés befejezéséig tart.
A tavak lehalászásának előfeltétele a lecsapolás. A víztelenítés időtartama attól függ, hogy
a halaknak mennyi időre van szükségük ahhoz, hogy a tó legmélyebb helyét, a halágyat
megtalálják. A lecsapolást a lecsapolócsatornán és a lecsapolózsilipen kívül a belső (tavon
belüli) lecsapolóhálózat, illetve a halágy is segíti. A lecsapolóhálózatot úgy kell tervezni,
hogy a leürítés lehetőleg gravitációsan, a lehalászás időtartama alatt leüríthető legyen.

Az állattartás vízfelhasználása és a hígtrágya hasznosítása
A mezőgazdaság harmadik nagy vízfelhasználója - a növénytermesztés (öntözés) és a
haltenyésztés mellett - az állattartás, amelynek egyrészt az itatóvíz, másrészt a technológiai
vizek tekintetében merülnek föl vízigényei.
Az itatóvízzel az állatokat a régi, kisüzemi állattartásban jórészt a talajvízre alapozott ásott
kutakból látták el. A nagyüzemi állattartó telepeken ezt kétféleképpen oldották meg:
-

meglévő ivóvízhálózatra való kapcsolódással,

-

vagy önálló víznyerő hely - rendszerint mélyfúrású kút - létrehozásával.

Ivóvízhálózatra való csatlakozáskor általában sem mennyiségi, sem minőségi problémák
nem merültek föl. Önálló víznyerőhely létesítésekor azonban a mennyiségi és minőségi
igények kielégítése egyaránt problémát okozhat, ezért - még az állattartó telep létesítése előtt próbafúrások segítségével tisztázni kell a lehetőségeket.
Az 1970-1980-as években Magyarországon az állattartás évente 130-140 millió köbméter
vizet fogyasztott. Ez a mennyiség azonban napjainkban - a termelés és az állatlétszám
drasztikus csökkenése révén - a becslések szerint legalább a felére esett vissza. Az említett
mennyiségből az 1968 óta létesült szakosított állattartó telepek vízfogyasztása évente 35-40
millió köbmétert tett ki, és ezeken a telepeken kb. ugyanennyi hígtrágya keletkezett. Az
állattartás vízigényét az állatok ivóvízszükséglete, valamint a különböző tartástechnológiákban
jelentkező technológiaivíz-szükséglet együttesen határozza meg. Az almozásos tartásban
gyakorlatilag csak az itatóvíz-szükséglet, valamint a tűzoltó víz mennyiségéről való
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gondoskodás merül föl. Almozás nélküli tartásban, ahol a trágyát vízzel távolítják el az
istállókból, az előzőek mellett jelentős a technológiaivíz-szükséglet.
A nagyüzemi állattartó telepek vízigényére vonatkozóan azokra az adatokra támaszkodhatunk, amelyeket a nagyobb tervezővállalatok - a kutatóintézetekkel közösen kialakítottak, és amelyeket ágazati műszaki irányelvekben, illetve vállalati tervezési
segédletekben foglaltak össze az 1970-es években. A legfontosabb állatfajok fiziológiai és
technológiai vízigényét irodalmi adatok alapján (VITUKI, 1978/a) a 39. táblázat mutatja. Az
adatok - megfelelő adaptálással - az új állattartó létesítmények tervezéséhez alapadatként
fölhasználhatók. A tűzoltóvíz igényt ezek az adatok nem tartalmazzák, azt külön kell
meghatározni.
A vízmennyiség mellett az itatóvízzel szemben minőségi igények is fölmerülnek. Az
állattartó telepek használt víz minőség szerint elvileg három csoportba sorolhatók:
-

az emberi ivóvízzel azonos minőségű és az élelmiszer-termelési folyamatokban is
használt víz, amit pl. a szociális létesítmények mosdóiban, a fejőházban, a tejházban, a
vágóhídon, a keltetőben, a tojástárolókban használnak;

-

az állatok itatóvizeként és az istállók, valamint az állatszállító járművek tisztogatására
és fertőtlenítésére használt víz, aminek azért kell itatóvíz minőségűnek lennie, mert az
állatok nyalogatják a tisztítandó felületeket;

-

a trágyacsatornák öblítésére, valamint tűzoltásra használt víz.

Ezek közül az emberi ivóvíz minőségének követelményeit szabvány határozza meg. Az
állatok itatására szolgáló víz 4 minőségi osztályba sorolható:
-

az itatásra alkalmas,

-

az itatásra feltételesen (jobb híján) alkalmas,

-

az aggályos és

-

az itatásra alkalmatlan minőségű vizekre.

Az itatásra alkalmatlan víz, amely élő kórokozót vagy kifejezetten mérgező, esetleg
radioaktív anyagot tartalmaz, nem itatható! A fertőzött víz felhasználhatóságát fertőtlenítés
után, a mérgező vagy radioaktív anyagot tartalmazó vizet dekontaminálás után - ha egyáltalán
ez lehetséges - kell újra megvizsgálni és minősíteni.
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39. táblázat. Nagyüzemi szakosított állattartó telepek vízigénye (VITUKI, 1978/a nyomán)
Évi átlagban: l/db/nap

Állatfaj és korcsoport

Átl. élőtömeg
kg

Fiziológiai
vízigény*

Technológiai
vízigény **

Összes vízigény

átlag min. max. átlag min. max. átlag min. max.
Szarvasmarha
- borjú 1-10 napos
40
4
3
6
8
14
16
11
20
12
- 11-150 napos
110
14
10
20
10
8
16
24
18
36
- növendék (üsző)
- 1 évig
220
34
25
40
5
4
8
39
29
48
- 1 év felett
400
45
40
60
10
5
20
55
45
80
- növendék (hízó)
- 1 évig
320
40
32
50
10
4
15
50
36
65
- 1 év felett
500
55
45
60
15
5
20
70
50
80
- fejőstehén
650
65
50
80
45
30
70
110
80
150
- bika
700
65
50
80
20
15
30
85
65
110
Sertés
-malac 1-30 napos
6
1
1
1,5
1
0,7
1,5
2
1,7
3
- 31-60 napos
22
5
4
6
4
2
5
9
6
11
- hízó 61-220 napos
80
11
8
12
16
9
28
27
17
40
- kan
200
16
14
17
16
12
32
26
39
22
- koca
180
19
15
24
12
9
18
31
27
42
- tenyészsüldő
80
11
8
13
10
8
14
21
16
27
Sertéstelepi átlag:
- teljes termelési ciklusú
*
telepen
-kocalétszámra vetítve
83
63
96
152
59
184
235
122
280
- összes állatra vetítve
8,8
6,7 10,2 16,2
6,3
19,8 25,0 13,0 27,0
- csak hizlalótelepen
11
8
12
23
9
30
34
17
42
- csak tenyésztelepen
(hizlalás nélkül)
6,8
5,5
8,6
5,3
3,5
6,4
12,0
9,0
15,0
Juh
- bárány
20
2,5
2
3
1,5
1
2,5
4
3
5,5
- növendék
36
3,5
3
4
2,5
2
3
6
5
7
- felnőtt és tenyészállat
60
6
5
10
2
2
3
8
7
13
Ló
- csikó
250
30
30
40
10
3
10
40
33
50
- felnőtt és tenyészállat
600
60
50
65
10 ,
5
15
70
55
80
Prémes állat
- nyúl
4
0,4
0,3
0,6
0,2
0,2
0,3
0,6
0,5
0,9
Házi szárnyas
- brojlercsirke
1
0,25
0,2
0,3 0,08 0,06
0,1
0,33 0,26
0,4
- tojótyúk
2
0,5
0,3
0,5
0,16
0,1
0,2
0,66
0,4
0,7
-pulyka
6
0,7
0,5
1,0
3,0
2,5
3,6
3,6
3,0
4,4
- kacsa (törzs)
3
1,0
0,8
1,6 16,5 12,0 25,0 17,5 12,8 26,6
- liba (törzs)
5
2,0
1,5
3,0 22,0
12,0 28,0 24,0 13,5 31,0
- galamb (törzs)
0,4
0,1
0,1
0,2 0,15 0,11
0,2
0,25 0,21
0,4
* fiziológiai vízigény = ivóvízigény
** technológiai vízigény = egészségügyi és takarítási (lemosó) vízigény, valamint az elfolyásból és csepegésböl
származó veszteségek, a takarmánykészítés vízigénye nélkül

Aggályos kategóriába akkor sorolják a vizet, ha benne viszonylag kevésbé mérgező vegyi
anyag (pl. hasmenést okozó magnézium-szulfát, vagy nitrát) található, vagy friss bélsár
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eredetű coli fertőzöttség mutatható ki. Ilyen víz nyerhető rendszerint a hagyományos telepek
és a legelők ásott kútjaiból, amelyekből régebben megbetegedés nélkül ittak az állatok, de
egyrészt a minőségük akkor még nem volt olyan rossz, mint manapság, másrészt az állatok
természetes ellenálló képessége nagyobb volt, harmadsorban a szakosított állattartó telepeken
ilyen minőségű víz itatóvízként - a nagy értékű és kevésbé ellenálló állatállomány védelme
érdekében - nem engedélyezhető.
Gyakorlatilag tehát csak a feltételesen alkalmas és az alkalmas minőségi kategóriákba
tartozó minőségű víz használható föl itatóvízként. Az előbbi csoportba olyan vizek tartoznak,
amelyekben a szaprofita csíratartalom és a kémiai szennyezettség kissé magasabb, mint az
alkalmas kategóriába tartozó vízben. Szükség esetén az ilyen víz az istálló és a járművek
tisztítására, valamint felnőtt állatok itatására engedélyezhető, de minden esetben az alkalmas
kategóriájú vizek felhasználására kell törekedni, és mindenképpen ilyen minőségű vizet kell
használni a szopós és a fiatal állatok istállóiban. Az ilyen vizet a korlátozottan magasabb
szaprofita csíraszámon kívül a humán ivóvízminőségnek az ásott kutakra engedélyezett
kémiai összetétele jellemzi.
Az utóbbi két kategóriába tartozó itatóvíz minőségi paramétereit - szakirodalmi adatok
alapján - a 40. táblázat mutatja (VITUKI, 1978/b).
A trágyacsatornák öblítésére - almozás nélküli telepeken -, valamint a tűzi víztárolók
feltöltésére használt víz minőségével szemben nincsenek különleges követelmények, ezekre a
célokra gyakorlatilag bármilyen minőségű víz felhasználható. Olyan helyeken, ahol az
előzetes vizsgálatok szerint nincs az alkalmas vízminőségi kategória követelményeit kielégítő
víz, nem érdemes erőltetni az állattartást, mert az olyan kockázatot jelentene, amelyet nem
lehet gazdaságosan ellensúlyozni a rendelkezésre álló állattenyésztési és állat-egészségügyi
módszerekkel.
A vízminőségi követelmények az egyöntetűség kedvéért követik a humán ivóvízre
vonatkozó szabványban szereplő komponenseket és határértékeket. Azokra a jellemzőkre,
amelyekre állattartó telepi tapasztalat vagy vizsgálat nincs, az emberi ivóvízre vonatkozó
szabvány minőségi határértékei szerepelnek az állatfajonként felsorolt összeállításban. A
mérgező anyagokra meghatározott humán határértékek érvényesek az állatok itatóvizére is.
Az állattartó telepeken keletkező vizek elvezetésében a legnagyobb volument - a
csapadékvizén kívül - a hígtrágya képviseli. A hígtrágya az almozás nélküli állattartás
jellegzetes, folyékony halmazállapotú mellékterméke, amely állati bélsárból és vizeletből,
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elcsurgó ivó- és technológiai vízből, valamint kis mennyiségű egyéb hulladékanyagból áll.
Hazánkban a hígtrágya - a nagyüzemi, szakosított állattartó telepek sorozatos létesítésével
egyidejűleg, a 70-es években - előzmények és hagyományok nélkül jelent meg, miközben
uralkodóvá vált a műtrágyahasználat, és a növénytermesztés függetlenítette magát az
istállótrágyától. Néhány más, kedvezőtlen tényező mellett elsősorban ez az oka annak, hogy a
szakosított állattartó telepek túlnyomó részén a hígtrágya kezelése és hasznosítása
megoldatlan maradt, és jórészt még ma is megoldatlan. Ebből a helyzetből következik, hogy a
felgyülemlő hígtrágya potenciális víz- és környezetszennyező anyaggá válik, vagyis
fölösleges és föl nem használt melléktermékből veszélyes anyaggá lesz. Ezt a körülményt az
elmúlt években számos, a hígtrágya okozta tényleges vízszennyezés bizonyította. Erőteljes
vízszennyező hatása miatt tekintik sokan szennyvíznek, pedig a hígtrágya legalább annyira
nem szennyvíz, mint amennyire a hagyományos almos trágya nem szemét. Fő komponense
ugyanis az állati ürülék, és ezáltal a szervestrágyázás minden funkciójának betöltésére
alkalmas. Környezetszennyezővé csak akkor válik, ha gondatlanságból vagy kezelésének és
elhelyezésének, illetve hasznosításának megoldatlanságából eredően nem kerül vissza a
talajba, hanem ellenőrizetlenül és szabályozatlanul kerül ki az állattartó telep környezetébe.
40. táblázat. A nagyüzemi állattartó telepeken felhasználható itatóvíz vízminőségi követelményei (VITUKI,
1978b nyomán)
Állatfaj és vízminőségi
Mértékegység
Határérték*
komponens
Szarvasmarha, sertés, juh, nyúl (prémes állat)
Átlátszóság
cm
pH
Hőmérséklet
°C
Oxigénfogyasztás (KOI)
mg/l
Összes szilárd anyag
mg/1
Összes keménység
nk°
Lúgosság (nHCl/1)
ml
Kloridion
mg/l
Nitrátion
mg/l
Ammónia
mg/l
Szulfátion
mg/l
Jodidion
mg/l
Fluoridion
mg/l
Vasion
mg/l
Mangánion
mg/l
Rézion
mg/l
Ólomion
mg/l
Fenolok
mg/l

optimális
6,6-8,0
7-14
1,5
500
5-15
1-8
30
50
0,01-1,0
1,0-1,5
0,1
0,05
_
-

még megengedhető
35
max. 8,5
4-20
max. 3,5
max. 1000
max. 30
12
max. 160
max. 150
0,1
max. 100
max. 1,2.
max.
max. 0,2
max. 0,1
max. 1,0
max. 0,1
0,001
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Ló
Átlátszóság
pH
Hőmérséklet
Oxigénfogyasztás (KOI)
Összes szilárd anyag
Összes keménység
Lúgosság (nHCl/1)
Kloridion
Nitrátion
Ammónia
Szulfátion
Jodidion
Fluoridion
Vasion
Mangánion
Rézion

cm
°C
mg/l
mg/l
nk°
ml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

6,6-8,0
7-14
1,5
500
5-15
1-8
30
50
0,01
1-1,5
0,1
0,05
-

35
max. 8,5
4-20
max. 3,5
max. 1000
max. 30
12
max. 160
max. 150
0,1
max. 100
max. 1,2
max. 1,8
max. 0,2
max. 0,1
max. 1,0

A növénytermesztők még ma is föllelhető érdektelensége és húzódozása ellenére
megállapítható, hogy a hígtrágya mezőgazdasági hasznosításának nincsenek jelentős
agrotechnikai akadályai. Több jó példa is igazolja, hogy - megfelelő adagolással - talajaink
zömén és minden köztermesztésben lévő, tápanyagigényes szántóföldi növényünk
termesztésében szerves trágyaként eredményesen fölhasználható.
40. táblázat folytatása
Mértékegység
Állatfaj és vízminőségi komponens
Ólomion
Fenolok
Baromfi (házi szárnyas)
pH

mg/l mg/l

-

Oxigénfogyasztás (KOI)
mg/l
Összes keménység
nk°
Kloridion
mg/l
Nitrátion
mg/l
Nitrition
mg/l
Ammónia
mg/l
Bakteriológiai értékek minden állatfajra:
Összcsíraszám
szám/ml
Coliform-szám
szám/100 ml
E. coli szám
szám/ml

Határérték*
optimális
még megengedhető
6,6-8,0
1,0
5-10
40-60
4000
-

max. 0,1
0,001
max. 8,5
3,5-4,0
30
max. 160
max. 150
max. 0,3
5000
20
-
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Mérgező anyagok határértékei minden állatfajra:
Arzén
mg/l

0,05

Kadmium
Cianid (borkősavval felszabadítható)
Ólom
Higany (összes)
Szelén
Króm (összes)
Bárium
Lindán (gamma-HCH)
Metoxiklór
Metilparation
Paration
Malation
Triklórton
Karbaril
Fenoxi-ecetsav származékok
Aktinit PK /atrazin
Kőolaj, kőolajszármazék

0,005
0,05
0,05
0,001
0,01
0,05
1,0
0,001
0,01
0,005
0,001
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,3

* ha több érték eléri vagy meghaladja a még megengedhető értéket, akkor egyedi szakvélemény szükséges

Ma már-

rendelkezésre állnak

azok a technikai megoldások

és

a kis-

és

nagygazdaságokban egyaránt alkalmazható kijuttatási, kiadagolási módszerek, amelyekkel a
hígtrágya gazdaságosan hasznosítható. A több irányban folytatott próbálkozások közül itt
most csak a hígtrágya öntözéses elhelyezésével és hasznosításával összefüggő legfontosabb
kérdéseket foglaljuk össze, mert - tekintettel a hígtrágya halmazállapotára és nagy tömegére a jövőben is ezek játszhatják a főszerepet a hígtrágya mezőgazdasági területre juttatásában és
szétosztásában.
Az almozásos állattartásban - a telepekre hulló csapadékvizeken kívül - nem keletkeznek
nagy mennyiségű használt vizek. Az almos trágya kezelésével kapcsolatban számítani kell kis
mennyiségű trágyalére, amit rendszerint gravitációs úton vezetnek el, és erre a célra
kialakított ciszternákban, trágyalé-tárolókban gyűjtenek össze, majd tartálykocsikkal
hordanak ki a gyepterületekre vagy a szántóföldre. Ezen kívül a szarvasmarha-telepekhez
kapcsolódó fejőházakban és a tej házakban keletkezik nagyobb mennyiségű használt víz,
amely a tisztítást célzó lemosások alkalmával képződik, s amit szintén külön gyűjtenek össze
és - a trágyaléhez hasonló módon - helyeznek el.
Az almozás nélküli állattartásban keletkező hígtrágya minőségileg többfázisú, heterogén
összetételű keverék. Hordozóanyaga a víz, amelyben különféle szerves és szervetlen anyagok
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a molekuláris mérettől a több tízmilliméteres méretekig, viszonylag egyenletes eloszlásban
vannak jelen. A hígtrágyában az oldatokra, a kolloidális rendszerekre és az ún. durva diszperz
rendszerekre jellemző tulajdonságok egyaránt megvannak, ezért minőségének pontos
meghatározása nehézségekbe ütközik. Bonyolítja a helyzetet, hogy kémiai összetétele
nagymértékben függ az állal fajától, nemétől, korától, a takarmány és a felhasznált víz
minőségétől, arányaitól stb. Az elvégzett nagyszámú minőségvizsgálat eredményei azt
mutatják, hogy a hígtrágya jóformán valamennyi összetevőjének értékszámai minden esetben
erősen meghaladják a legkoncentráltabb szennyvizek ugyanazon komponensének értékeit,
vagyis szennyező hatásuk veszélyesebb, mint a szennyvizeké. Jól jelzi ezt, hogy a hazai sertéstelepeken keletkező 1 m3 hígtrágya vízszennyező hatása 9 m3 települési szennyvíz,
szennyező hatásával ér fel.
A vizsgálatok azonban arra is rámutatnak, hogy a hígtrágya növényi tápanyagtartalma
jelentős, trágyaértéke nagy. Átlagos értékek alapján a sertés hígtrágyában 0,8- 2,6 kg
nitrogén, 0,3-1,2 kg foszfor, 0,9-2,3 kg kálium és 5,9-31,2 kg szerves anyag van
köbméterenként. Míg a szarvasmarha hígtrágya 1 m3-ében 0,9-3,5 kg nitrogén, 0,3-1,5 kg
foszfor, 0,5-2,5 kg kálium és 25-40 kg szerves anyag van. Ezektől az értékektől állattartó
telepenként jelentős eltérések lehetnek, ezért a tényleges növényi tápanyagtartalmat mindig
csak konkrét, helyi mintákból végzett vizsgálatok alapján lehet pontosan és az adott telepre
érvényesen meghatározni. Mindazonáltal előzetes tervezéshez - konkrét vizsgálati
eredmények hiányában - a közölt adatok középértékei fölhasználhatók.
A hígtrágya igen sokféle anyagának teljes részletességű vizsgálata és pontos meghatározása a gyakorlatban lehetetlen, de nem is szükséges. A témára vonatkozó nemzetközi
együttműködés keretében kidolgozott FAO-ajánlások (Recommemded..., 1980) a következő
12 komponens, illetve paraméter meghatározását tartják elsőrendű fontosságúnak, amelyek
közül a dőlt betűvel szedettek vizsgálata a hazai gyakorlatban is minden esetben kötelező:
-

pH,

-

összes kálium (K),

-

összes foszfor (P),

-

összes nitrogén (N),

-

Kjeldahl-nitrogén (N),

-

ammónium-nitrogén (NH..-N),

-

kémiai oxigénigény (KOI),
389

-

összes szárazanyag,

-

összes szerves anyag,

-

összes ásványi anyag,

-

összes coliform baktérium,

-

a hígtrágya napi térfogata (m3 /nap).

A FAO-ajánlások szerint a vizsgálatok eredményei közül a szárazanyag-tartalmat g/kg
nedves anyagban, a többi kémiai összetevő értékét g/kg szárazanyagban, a coliform baktérium
számot db/ml értékben célszerű megadni, az éves felhasználási adagot pedig t/ha
szárazanyagban meghatározni, bár gyakorlati célokra elfogadhatóak a g/kg nedves anyagban
megadott kémiai komponens értékek és a m3/ha nedves anyagban megállapított éves
felhasználási adagok is.
A keletkező hígtrágya mennyisége is a már említett sok tényező függvénye. Nagyszámú
vizsgálat átlageredményeként megállapítható, hogy a naponta ürített bélsár a sertés
testtömegének 5%-a, a szarvasmarháénak 7%-a, míg az ürített vizelet mennyisége sertés
bélsármennyiségének 100%-ára, szarvasmarhákénak pedig 60%-ára tehető. A szakosított
állattartó

telepeken

keletkező

hígtrágya

mennyisége

-

konstansnak

tekinthető

ürülékmennyiség és kis mennyiségű egyéb anyagok (pl. takarmány- hulladék, szőr, fém-, fa-,
üveg- és műanyagdarabok) mellett - döntő mértékben az ürülékhez keveredő víz
mennyiségétől függ. Bár az eltérések telepenként itt is jelentősek lehetnek, a hazai szakosított
állattartó telepeken mért átlagos adatokat figyelembe véve a hidraulikus trágyaeltávolítás
esetén egy hízósertés-férőhelyre 25 l/nap, egy tehénférőhelyre 100 l/nap összes hígtrágyahozammal lehet számolni, ha nem állnak rendelkezésre konkrét, az adott telepen mért
mennyiségi adatok. A különböző korú és nemű állatok napi ürülékhozamára vonatkozó
részletesebb adatokat az érvényben lévő tervezési irányelvek tartalmazzák. Irodalmi adatok
alapján (VITUK1, 1978/c) a szakosított állattartó telepeken keletkező napi ürülékhozamokra
és az elvezetendő hígtrágya mennyiségére mutat be adatokat a 41. táblázat.
A hígtrágya hasznosítása a valamilyen kezelésen keresztülment hígtrágya mezőgazdasági
területen, szerves trágyaként való felhasználását jelenti, ami egyben a környezetkímélő
elhelyezését is megoldja. Hígtrágya kezelésen - szűkebb értelemben - azokat a műveleteket
értjük, amelyeket a hígtrágya összegyűjtésével, átmeneti tárolásával, valamint a további
elhelyezése, illetve hasznosításra való előkészítésével kapcsolatban részint magán az állattartó
telepen, részint az ahhoz szervesen kapcsolódó hígtrágyakezelő telepen végeznek.
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41. táblázat. Szakosított állattartó telepeken keletkező napi ürülékhozamok, technológiai víz és összes
hígtrágya mennyiségek (Forrás: VITUKI, 1978/c)
Évi átlagban l/db/nap
Felhasznált Elvezetendő
A keletkező*
Állatfaj és korcsoport
Átl.
élőhígtrágya
bélsár vizelet ürülék** technológiai
tömeg kg
össz.****
víz***
Szarvasmarha
- borjú 1-10 napos
40
2'
4
6
12
18
-11-150 napos
110
12
8
20
10
30
- növendék (üsző)
1 évig
220
18
10
28
5
33
1 év fölött
400
22
14
36
10
46
- növendék (hízó)
1 évig
320
15
10
25
10
35
1 év felett
500
20
15
35
15
50
- fejős tehén
650
29
17
46
50
96
- bika
700
29
17
46
24
70
Sertés
- malac 1-30 napos
6
0,5
0,8
1,3
1,52,8
- 31-60 napos
22
1,2
1,6
2,8
6,2
9,0
- hízó 61-220 napos
80
3,4
3,6
7,0
21,0
28,0
- kan
200
7,5
8,5
16,0
17,0
33,0
- koca
180
7,0
9,0
16,0
14,0
30,0
- tenyészsüldő
80
4,8
5,2
10,0
12,0
22,0
Sertéstelepi átlag:
- teljes termelési ciklusú telepen
- kocalétszámra vetítve
27,0
31,0
58,0
152,0
210,0
- összes állatra vetítve
2,9
3,3
6,2
16,3
22,5
- csak hizlalótelepen
3,4
3,6
7,0
23,0
30,0
- csak tenyésztelepen (hizlalás
nélkül, összes állatra vetítve)
2,5
3,1
5,6
5,4
11,0
Juh
- bárány
20
0,8
1,5
2,3
3,0
3,0
- növendék
36
1,0
2,0
3,0
5,0
5,0
- felnőtt és tenyészállat
60
2,2
4,0
6,2
6,0
6,0
Ló
- csikó
250
10
8
18
10
10
- felnőtt és tenyészállat
600
14
14
28
10
14
Prémes állat
- nyúl
4
0,6
0,6
1,2
0,2
Házi szárnyas
- brojlercsirke
1
0,1
0,03
- tojótyúk
2
—
0,2
0,03
- pulyka (törzs)
6
0,6
3,0
3,0
- kacsa (törzs)
3
0,5
17,5
18,0
- liba (törzs)
5
0,6
23,4
24,0
- galamb (törzs)
0,4
0,07
0,13
* a napi átlagtól való eltérések a következők lehetnek:
** ürülék (bélsár + vizelet) esetében 10-15%
*** technológiai víz esetében 25%
**** összes hígtrágya esetében 15%, de juh, nyúl, valamint pulyka, kacsa és liba esetében - vízöblítéses
trágyaeltávolításnál - 80% is lehet
Vízöblítés nélküli tartástechnológiáknál hígtrágya mennyiség nincs feltüntetve
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A hígtrágya-kezelési módszerek a további felhasználásra való előkészítés módjától
függően - ami lehet homogenizálás, híg és szilárd fázisra való szétválasztás, részleges
tisztítás, anaerob rothasztás biogáz nyeréssel stb. - lényegében három nagyobb csoportra
oszthatók (Csaba és mts., 1978):
-

fázisbontás nélküli (vagy homogenizálásos),

-

fázisbontásos és

-

részleges tisztításos rendszerre.

Bármelyiket valósítják is meg a gyakorlatban, a nagy mennyiségű, folyékony halmazállapotú végtermék (a homogenizált hígtrágya, a szétválasztás után nyert híg fázis, a
részlegesen tisztított hígtrágya, vagy az anaerob úton kirothasztott hígtrágya) talajon, vagy
talajba való elhelyezésének világszerte az egyik leginkább elterjedt módszere - a tartálykocsis
kihordás mellett - a hígtrágyaöntözés. Megvalósítása kétségtelenül több szempontból is
összetett feladatot jelent, de sem a módszer és annak részfeladatai, sem a vele szemben
támasztott követelmények kielégítése nem idegen a mezőgazdasági üzemekben szokásos
megoldásoktól, módszerektől, amelyeket a legtöbb helyen eddig is alkalmaztak és
begyakoroltak. Ez olyan előny, amit nem szabad kihasználatlanul hagyni.
Bár a vízöblítéses állattartó telepek tömeges létesítésekor a hígtrágya elhelyezésének
lehetőségeire általában nem voltak kellő tekintettel megállapítható, hogy a hazai szakosított
állattartó telepek zömének közelében adott a kellő nagyságú, mezőgazdaságilag művelt
terület, amelyen - minimális, ésszerű átalakítással és a szükséges műszaki létesítményekkel - a
hígtrágyaöntözés megvalósítható. Elsősorban természetesen olyan helyeken célszerű ezt a
módszert bevezetni, ahol a hígtrágyaöntözés a vízpótló jellegű tisztavizes öntözéssel
összekapcsolható.
Az esőszerű öntözés a legkülönbözőbb talaj- és domborzati viszonyok között és csaknem
minden növénykultúrára alkalmazható. Döntő előnye, hogy az öntözővízadag pontosan
szabályozható.

Hátránya

a

gumifúvókás

szórófejekkel

nagy nyomásigény.
fölszerelt,

Hígtrágyaöntözéshez

csévélhető

és

könnyen

elsősorban

a

áttelepíthető

öntözőberendezések alkalmazása javasolható, de csak azok, amelyeken a csővezetéket nem
hidromotorral csévélik, mert ott dugulási veszély állhat elő.
A felületi öntözési, módszerek nagy hígtrágyamennyiségek gyors kihelyezésére alkalmasak. A felületi öntözés viszonylag kis nyomású szivattyút igényel, de alkalmasához
kedvező talaj- és domborzati adottságok szükségesek. Hátránya, hogy nem adagolható elég
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pontosan az öntözővíz, illetve a hígtrágya, ezért a kijuttatott mennyiség többszörösen
meghaladhatja a kiadható és hasznosítható adagot. Emiatt, de más miatt is (pl. az öntöző
szakmunkások hiánya, tereprendezési igények) általában az elhelyezőterületek (biztonsági
terület, állat-egészségügyi zárlattér), illetve a különleges művelési ágak (pl. szőlő,
gyümölcsös, legelő, faültetvény) hígtrágyaöntözésére használják. Elsősorban a mélybarázdás
öntözési változat alkalmazása terjedt el, de sík terepen ennek -a felszín alatti talajcsöves
öntözéssel való kombinálása javasolható, amellyel minden szántóföldi növénykultúra
eredményesen öntözhető.
A hígtrágya felhasználására létesített öntözőtelepnek alkalmasnak kell lennie az egész
évben keletkező hígtrágyamennyiség elhelyezésére. Ez részint átmeneti tározóterek
létesítésével, részint - a hasznosító területek mellett - kifejezetten az elhelyezést szolgáló
teleprészek kialakításával érhető el. Ilyen teleprészek lehetnek a biztonsági terület, amelyre a
hígtrágya akkor is kiadagolható, amikor a hasznosító terület - agrotechnikai, időjárási vagy
műszaki okokból - nem tudja fogadni, valamint a zárlattér (vagy zárlatterület), amelyre az
állat-egészségügyi zárlat elrendelése idején kell elhelyezni a hígtrágyát. Rendszerint
mindkettőt haszonfákkal (pl. nyár, fűz) betelepített területen alakítják ki, hogy az év minden
részében elhelyezhető legyen itt a hígtrágya. A biztonsági terület nagyságát az éves
hígtrágyamennyiség legalább 20%-ának befogadására méretezik. A zárlattér általában a
biztonsági területhez kapcsolódik, annak egy elkülönített részeként, de alkalmanként, a
járványos állatbetegség fellépésekor, szántóföldi területen is kijelölhető.
Hígtrágyaöntöző telepeket - kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező - szaktervezők
tervezhetnek, a vonatkozó tervezési irányelvek előírásainak figyelembevételével. A hígtrágyaelhelyezős és -hasznosító telepek kijelöléséhez és méretezéséhez számos tényező vizsgálata és
mérlegelése szükséges, úgymint
-

az állattartó telepen keletkező hígtrágya mennyisége és minősége;

-

a hasznosító, illetve elhelyező terület talajának minőségét és tápanyag-ellátottságát
jellemző adatok (talajtani szakvélemény);

-

a talajvíz helyzete;

-

a terep domborzati viszonyai;

-

az időjárás, elsősorban a csapadék, valamint a vízháztartás adatai;

-

a növénytermesztés szerkezete és a gazdálkodás színvonala;

-

az öntöző- és hígítóvíz beszerzési lehetőségek stb.
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A hígtrágya hasznosításának és veszélymentes elhelyezésének egyik alapkérdése az
egységnyi területre évente kiadagolható, hígtrágyamennyiség meghatározása. A környezeti
ártalmat nem okozó éves hígtrágyaadag a hígtrágya minősége és a termesztett növény
tápanyagigénye ismeretében állapítható meg, a hígtrágyával kivitt és a növény(ek) által
igényelt tápanyagok - elsősorban a nitrogén - egyensúlyba hozásával. Az ezt célzó
számításhoz a következő adatok ismerete szükséges:
-

a hígtrágya növényitápanyag-tartalma (NPK);

-

a hígtrágya napi és évi mennyisége;

-

a hígtrágya átmeneti tárolásának időtartama, és ebből következően a mértékadó
növényi tápanyag, amely rövid idejű tárolás esetén a nitrogén, hosszú idejű tárolás
esetén a kálium;

-

a hasznosító terület fizikai talajtípusa;

-

a hasznosításra tervezett növények, azok termésszintje, valamint fajlagos tápanyagszükséglete;

-

a tárolási veszteség és a talajtól függő tápanyag-hasznosulási tényező értekei.

Utóbbiakra tájékoztató adatokat tartalmaz a 42. és a 43. táblázat.
42. táblázat. Növényi tápanyag-veszteségek a hígtrágya tárolási idejének függvényében (%)
Tárolási idő
Tápanyagveszteség, %
N

P

K

Rövid idejű tárolás (3-6 nap)

20

10

-

Közepes tárolás (7-30 nap)

40

35

-

Hosszú idejű tárolás (30-90 nap)

60

50

10

43. táblázat. Hígtrágyával a talajba juttatott növényi tápanyagok hasznosulási tényezője (W ) különféle
fizikai típusú talajokban
Fizikai talajtípus
N
P
IC
hasznosulási tényezője, W
Homok, homokos vályog

0,5

0,7

0,7

Vályog, vályogos agyag, agyagos vályog

0,6

0,8

0,8

Agyag, nehéz agyag

0,7

0,8

0,9

A kijuttatható hígtrágya-adagot általában a nitrogén alapján határozzuk meg:
D 

PN
C 1W  10

(126)
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ahol:
D = a számított éves hígtrágyaterhelés (mm);
PN= a növény tervezett termésátlagához (t/ha) szükséges nitrogén-hatóanyagigény,
kg/ha-ban kifejezve;
C1 = a hígtrágya tárolási veszteséggel csökkentett nitrogéntartalma (kg/m 3, lásd a 42.
táblázatot);
W = a hígtrágyával kiadott nitrogén hasznosulási hatásfoka (lásd a 43. táblázatot).
A

termesztett

növények

tápanyagigényének

meghatározásához

a

megyei

Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomásokon rendelkezésre álló táblázatok adatai
használhatók föl.
Az előző összefüggés segítségével meghatározott hígtrágyaadaggal kivitt foszfor és kálium
mennyisége is kiszámítható, és - összehasonlítva a termesztett növény P- és K- igényével a
tervezett termésszinten - megállapítható az esetleg szükséges kiegészítő műtrágyaadag,
amelyről a növény harmonikus táplálásához gondoskodni kell.
A hektáronként felhasználható hígtrágyaadag és az éves összmennyiség ismeretében
kiszámítható a teljes területigény, amelyen a keletkező hígtrágya biztonságosan elhelyezhető
és hasznosítható a környezet veszélyeztetése nélkül.
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5. Települési vízgazdálkodás
A vízgazdálkodás feladatai a településeken

Az emberi települések sajátos feladatokat rónak a vízgazdálkodásra, amelynek alapvetően
itt is a vízháztartási viszonyok fenntartásáról kell gondoskodnia. Különös hangsúlyt kap
azonban a települések vízforgalmának szabályozása, valamint a víz által szállított anyagok
kezelése, továbbá a víz kártételeinek kiküszöbölése. A települési vízgazdálkodást belterületi
vízgazdálkodásnak is szokás nevezni, megkülönböztetésül a településeken kívül lévő területek
vízgazdálkodásától, a területi vízgazdálkodástól.
A vízgazdálkodás településeken adódó feladatai két nagyobb csoportba sorolhatók:
A természetes vizek rendezéséből, elvezetéséből származó feladatok, nevezetesen
-

a csapadékból eredő lefolyás elvezetése,

-

a káros talajvíz elvezetése,

-

a településen áthaladó vízfolyás rendezése.

-

Az ember által kitermelt víz kezeléséből, fölhasználásából adódó feladatok, vagyis

-

az ivóvízellátás,

-

az ipari létesítmények és a fürdők vízellátása,

-

a

szennyvizek

összegyűjtése,

tisztítása,

elvezetése,

valamint

a

keletkező

szennyvíziszap kezelése és elhelyezése.
Bár a feladatok nagyjából minden településen egyformán adottak, a közművek iránt
fölmerülő igények és a megoldások is jelentős mértékben függenek a település nagyságától.
Ebből a szempontból a települések három csoportra oszthatók, úgymint
-

városokra (kis-, közép-, nagy- és világvárosokra);

-

községekre (kis- és nagyközségekre);

-

gazdasági-, illetve tanyaközpontokra.

Nagy különbségek adódnak természetesen attól függően is, hogy a település síkvidéken,
vagy dombvidéken létesült. A síkvidéki településekre a nagyobb területi kiterjedés és a
nagyobb telekméret jellemző, terjeszkedésének természeti tényező gyakorlatilag nem szab
határt, a vizek lefolyása késleltetett, s ebből adódóan nagyobb csatornasűrűség kialakítására
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van szükség, de a tározás lehetőségei rendszerint jobbak. A dombvidéki, települések
területileg kisebbek, zsúfoltabbak, alakjukat a dombok közötti völgy szélessége határozza
meg, a vizek lefolyása gyorsabb, a gravitációs elvezetés lehetősége mindig adott, viszont a
külvizek ráfolyása ellen jobban kell védeni a dombvidéki települést.
A csapadékvizek elvezetése a belvízi elöntések megakadályozása céljából minden esetben
az egyik legfontosabb vízgazdálkodási feladat. Ennek megoldásához ismerni kell a
csapadékokból származó, elvezetendő vízmennyiséget, amit a lefolyó vízhozam idősorát
ábrázoló árhullámkép alapján állapítanak meg. Lefolyó vízhozamként a tetőző vízhozamokat
célszerű figyelembe venni, amelyek esetében az alábbi előfordulási valószínűségtől függően a
következő visszatérési idővel számolhatunk:
Előfordulási valószínűség, %

Visszatérétési idő, év

100

1

50

2

25

4

20

5

10

10

5

20

4

25

2

50

1

100

A vízgyűjtő terület nagysága szempontjából a települések kis vízgyűjtő területnek
minősülnek, amelyek kisebbek 1 km2-nél, vagy azzal egyenlőek.
Méretezésük tervezésekor mértékadó a rövid időtartamú és nagy intenzitású csapadék. A
csapadékelvezetés hidraulikai méretezésének alapja a mértékadó, illetve az annak elfogadott
vízhozam, amelyet számítással vagy gyakorlati méretezési módszerrel határozhatunk meg. A
gyakorlati, vagy racionális méretezési, módszer lényege, hogy a csatornahálózat adott
szelvényének legnagyobb terhelését az a csapadék adja, amelynek időtartama azonos az
összegyülekezési idővel, vagyis t = τ.
A fajlagos vízhozam a következő, összefüggés segítségével határozható meg:
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q 

t i
t 

(mm/h)

(126)

ahol:
a = lefolyás i tényező,
t = összegyülekezési idő (h),
i = „t" idő alatt lehulló csapadék intenzitása (mm/h),
r = tározási idő (h).
Az Alföldön a kis vízgyűjtők mértékadó lefolyása az 1-3 órás csapadékokból keletkezik,
ezt célszerű figyelembe venni az alföldi, síkvidéki települések csapadékelvezetésének
tervezésekor is.
A területi vízrendezésben az összegyülekezési idő hosszabb csatornákban 0,5-1,0 nap,
közepes csatornákban kb. 6 óra. A települési vízrendezés során a csapadékcsatornáknál a
kármentes levezetés méretezésének alapja az egy-, két-, vagy négyévenként egyszer
előforduló, állandó intenzitású záporcsapadékból származó lefolyás tetőző vízhozama.
(Külföldön a 3-20 évenként előforduló záport veszik a méretezés alapjául).
Az elvezetési intenzitás gyakorlatilag megegyezik az összegyülekezési intenzitással, ezért a
fajlagos vízhozamértékek nagyok, amely a beszivárgás (beszivárgási görbe) és az adott
településen mért intercepció adatainak figyelembevételével pontosítható.
A csapadék lefolyóhányada a vízháztartási mérlegből számítható. Az érték meghatározásakor számítani kell a felszíni vízvisszatartással is, ami a száraz felszín
benedvesítéséhez, az intercepcióhoz (vagyis a növények felületén visszamaradó vízmennyiséghez) és a mélyedésekben visszamaradó vízhez szükséges csapadékmennyiségek
összegét jelenti.
Fontos lenne a csapadék időbeli alakulásának ismerete, ehhez azonban az észlelési időnek
az összegyülekezési idő tizedrészének kellene lennie, vagyis 1 órás összegyülekezés esetén 56 percenként, 10-15 perces összegyülekezés esetén legalább percenként kellene észlelni a
lehulló csapadékot, mérni a mennyiségét. Számításba kell venni azt is, hogy a gyors
felmelegedés okozta hirtelen hóolvadásból a záporszerű csapadékokból adódó lefolyás
keletkezhet.
A csapadékvíz elvezetését napjainkban jelentős vízminőségi problémák kísérik, hiszen a
települések házainak, utcáinak, tereinek felületén lefolyó víz nagymértékben szennyeződik és
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ebből a felszíni vizek jelentősen szennyeződhetnek. Az így szennyezett csapadékvíz
szennyezettebb lehet, mint a szennyvízcsatornákon elfolyó kommunális szennyvíz. A
vízminőség figyelembevételére még nincs használható lefolyási modell.
A kialakuló csapadék-csúcsok tompítására a településeken záportározókat alakítanak ki,
amelyek visszatartják a nagy intenzitású záporok hirtelen lezúduló vizét. Újabban a
települések rendezésekor arra törekszenek, hogy a burkolt felületeket kissé kiemelve, a
zöldterületeket pedig kissé lesüllyesztve alakítsák ki, így a csapadékból származó lefolyás
nagy része a zöldterületekre kerül, és ott beszivároghat a talajba. Ez a módszer - a
zöldterületek vízellátásának javításán kívül - a fajlagos lefolyás (q) értékének akár tizedére
való csökkenését is eredményezheti.
Tekintettel arra, hogy a településekről elvezetett víz nagy része a környező területekre
kerül(het), a települési vízrendezésnek mind a tervezés, mind a működés folyamán szoros
kapcsolatban kell lennie a területi vízrendezéssel. Dombvidéki településeken a ráfolyás
megakadályozására övárkok létesítése szükséges, csakúgy mint a síkvidéki belvízöblözetek
ún. külvizektől való védelmére.
A települések talajvize rendezésének alapkövetelménye, hogy a legmagasabb talajvízállás a
település legmélyebb pontján se legyen 1 m-nél közelebb a terepszinthez. A természetes talaj
vízjárást nagymértékben befolyásolja a csatornázatlan településeken a szabálytalan
szennyvízszikkasztás, valamint a házikertek, zöldfelületek kiterjedt öntözése. Ezek hatására
talaj

vízdombok

alakulnak

ki

a

települések

alatt,

amelyek

jelentős

mértékben

szennyeződhetnek és veszélyeztetik a felszín alatti vízkészletek minősítését.
A fölösleges - és a településeken egyértelműen káros - talajvíz részint nyílt árkokkal,
részint talaj csőhálózattal vezethető el. Utóbbiak sűrűségének, mélységének és lejtésének
meghatározása - elsősorban a beépítettség miatt - sok gondot okoz a tervezőknek és a
kivitelezőknek egyaránt. Az elvezetett talajvíz a befogadóba gyűjtőaknák, vagy szivattyús
átemelők segítségével juttatható.
A településeken áthaladó vízfolyások rendezésének alapfeltétele, hogy a meder kiöntés
nélkül szállítsa a vízfolyás mértékadó nagyvizének (NV) vízhozamát (ez jórészt megoldott a
településeinken), továbbá, hogy a mértékadó kisvíz (KV) esetén sem kerülhet a
megengedettnél

nagyobb

koncentrációjú

szennyezés

a

befogadóba.

A

települési

vízgazdálkodásnak fontos feladata a rendezetlen vízfolyásmedrek, mederszakaszok, holtágak
rendezése, és ezek hasznosításának lehetővé tétele vízisportok, üdülés, környezetalakítás,
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tájrendezés, vizes élőhelyek rekonstrukciója számára. Kiemelkedő feladat természetesen az
árvízvédelem, amit a település önkormányzatával, valamint a területi árvízvédelmi
szervezettel közösen kell megszervezni és előkészíteni.

Vízellátás, víztisztítás
A víz eredete
A vízellátás céljait szolgáló víz felszín alatti vízből, felszíni vízből és újrahasznált vízből
származhat.
A felszín alatti vizek minősége általában ivóvíz minőségű vagy viszonylag egyszerű
tisztítási módszerekkel (vas- és mangántalanítás, arzénmentesítés, savtalanítás, gáztalanítás,
fertőtlenítés) biztonságosan azzá tehető. A felszín közeli rétegekben elhelyezkedő víz
(talajvíz) szoros kapcsolatban van a hidrológiai tényezőkkel (így a csapadékkal, a
párolgással), ezért a víztermelést érintő sajátosságai változóak. Fizikai, kémiai tulajdonságai a
környezeti károsodások lehetősége miatt az ivóvízként való felhasználhatóságát nehezítik.
A mélyebb rétegekben található rétegvíz, vagy mélységi víz (pl. artézi víz) minősége
állandóbb, a környezeti hatásoktól védettnek tekinthető, de a hidrogeológiai körülményektől,
valamint a túlzott igénybevételtől függően az egyes rétegek között szivárgás-hidraulikai
kapcsolatok alakulhatnak ki és szennyezőanyag-vándorlás indulhat meg, ezért védelmükre
különös gonddal kell figyelni.
A karsztvíz és a hasadékvíz kevésbé védett, mennyisége és minősége is változóbb lehet. A
hegységi

területeken,

illetve

peremvidékükön

fakadó

forrásvizek

általában

ivóvíz

minőségűek, de mennyiségük, illetve hozamuk miatt hazai jelentőségük kicsi.
A parti szűrésű vizek átmenetet képeznek a felszín alatti és a felszíni vizek között.
Minőségüket alapvetően a vízfolyás nyersvize határozza meg, de befolyásolja a parti réteg
víztisztító képessége és a szárazföld felől pótlódó talajvíz minősége is. A parti szűrésű
vízadók túlterhelése esetén a kitermelt víz egyre inkább a felszíni víz tulajdonságaihoz közeli
minőségűvé válik.
A hazai vízellátás 90%-ban felszín alatti vízkészletekre alapozódik, a regionális vízművek
nagy része felszín alatti vizet használ. Magyarországon a kitermelhető felszín alatti vízkészlet
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kereken 15 millió m3/nap, amelyből parti szűrésű víz 7,5 millió, rétegvíz 6,4 millió és
karsztvíz 1,1 millió m3/nap.
A mélyebb rétegekben tárolt hévízkészletek (35-90 °C közötti hőmérséklettel) összesen
2715 km3-t tesznek ki, amelyből 340 000 m3/nap mennyiséget kitermelnek (Öllős, 1987).
A felszíni vízkészletet a folyók, a természetes tavak, a mesterséges tározók, valamint az
oldalvölgyi tározók vize jelenti. Ezek minőségét a hidrológiai tényezők közvetlenül
befolyásolják és a különféle szennyezésekkel szemben is védtelenebbek, ezért vízellátásra
való felhasználás szempontjából csak akkor jönnek számításba, ha a kiaknázható felszín alatti
vízforrás(ok) nem elégséges(ek) a fölmerülő igények kielégítésére. Előnyük, hogy nagy
mennyiségű víz termelésére alkalmasak, ezáltal a közepesnél nagyobb és a regionális
vízművek létesítéséhez is elegendő vizet szolgáltatnak. Hátrányuk azonban, hogy a víz
tisztításáról minden esetben gondoskodni kell, méghozzá rugalmasan igazodva a felszíni víz
sokszor változó minőségéhez, ami a vízellátást bizonytalanabbá és mindenképpen
költségesebbé teszi.
Az újrahasznált víz felhasználása a különböző célú, rendszerint különféle ipari vagy
mezőgazdasági vízigények kielégítését szolgálja a hidrológiai körfolyamatból egyszer már
kivett víz ismételt hasznosítása révén. Az újrahasználatnak természetesen változó mértékű
előkezelési, tisztítási feltételei vannak, de alkalmazása esetén jelentós frissvízmennyiség
takarítható meg, ami segíti a racionális vízkészlet-gazdálkodást.

Az ivóvíz minősítése
Az ivóvíz céljára alkalmas víz minőségi paramétereit fizikai, kémiai és bakteriológiai
jellemzők határértékeivel fejezik ki, amelyeket nemzeti, illetve nemzetközi szabványok
rögzítenek. A fizikai és kémiai ivóvíz-minősítésben megkülönböztetnek
-

a víznyerőhely jellegétől független ivóvíz-minőségi határértékeket, ezek köze tartozik a
hőmérséklet, az íz- és szagerősség, a lebegőanyag-tartalom, a pH, az összes
sótartalom, illetve a fajlagos elektromos vezetőképesség, az összes keménység, a
szulfát-, a vas-, a mangán-, a réz-, a cink-, az anionaktív detergens - és a
fluoridtartalom, a fenolok, a kőolaj- és a metántartalom;
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-

a víznyerőhely jellegétől függő ivóvíz-minőségi határértékeket, mint amilyenek a KOI,
a klorid-, az ammónia-, a nitrit-, a nitrát-, a kénhidrogén- és a szulfid- tartalom,
továbbá

-

a mérgező anyagokra vonatkozó ivóvíz-minőségi határértékeket (MSZ 450/1-78).

A bakteriológiai ivóvíz-minősítéskor egyrészt a vízben található mikroorganizmusok
(főként a baktériumok) kórokozó, illetve ártalmatlan voltát vizsgálják, másrészt azok
mennyiségét mutatják ki. Mivel a vízbe kerülő enterális (bélrendszeri) és patogén (egyéb
kórokozó) baktériumok közvetlen meghatározása igen nehéz, ezért a vizek egészségügyi
ellenőrzésének alapja a fekáliás szennyeződést jelző és biztonságosan kimutatható Colibaktériumok, valamint más baktériumcsoportok (pl. Streptococcusok) jelenlétének és
számának meghatározása. Alapvető követelmény, hogy az ivóvíz kórokozókat nem
tartalmazhat. A Coli-csoportba tartozó baktérium jelenléte miatt kifogásolandó a vizsgált víz
akkor, ha a 100 cm3-re vonatkoztatott Coli-baktériumok száma
-

klórozott vezetékes ivóvízben

kevesebb mint 0,4,

-

klórozatlan vezetékes ivóvízben, ásványvízben

kevesebb mint 2,

-

fúrt kút vizében

kevesebb mint 4,

-

ásott kút vizében, egyéb természetes vízben

kevesebb mint 20.

Az egyes országok nemzeti szabványaihoz alapot szolgáltatnak a nemzetközi ajánlások (pl.
WHO, 1984), amelyeknek javasolt határértékei az esztétikus, fogyasztás szempontjából
kellemes minőségű, az egészségre semmiféle kockázattal nem járó minőségű, tehát tartósan
fogyasztható vizet képviselik. A Világegészségügyi Szervezet (WHO) ajánlott ivóvízminőségi határértékeit az 44. táblázat mutatja.

A vízellátó rendszer
Az ivóvízellátó rendszer két alrendszerre osztható: az A alrendszer a vízszerzés és a
vízkezelés, míg a B alrendszer a víztovábbítás, az elosztás, a tározás, a vízkormányzás és a
fogyasztás elemeit tartalmazza. A két alrendszert a tisztavízmedence választja el, illetve
kapcsolja össze.
Bizonyos határon belül a két alrendszer egymástól függetlenül is vizsgálható mind
műszaki, mind gazdasági szempontból, de a két alrendszer közötti tisztavízmedencére
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mindkét esetben tekintettel kell lenni. A B alrendszer vizsgálatakor a rendszer elemeiként
foglalkozni kell a vízigények megállapításával, a szivattyúzás kérdéseivel, a tározás
feladataival, a szállító- és elosztóhálózat hidraulikai kérdéseivel, az összetett vízellátó
rendszerek kérdéseivel és az üzemszimulációs vizsgálatokkal. Ezek közül itt most csak a
legfontosabb rendszerelemekre térünk ki.
A vízellátó rendszerek egyik alapvető kérdése a kielégítendő vízigények meghatározása,
mégpedig olyan pontossággal és előrelátással, hogy a létesítendő közművek a tervezett
élettartamuk ideje (20-30 év) alatt fellépő igényeket is gazdaságosan ki tudják elégíteni. Az
ivóvízellátásban a vízigényt az ellátott népesség száma és az egy ellátott főre jutó fajlagos
napi vízigény szorzataként állapítják meg.
Az ellátott lakosság arányát a teljes népességszámhoz képest az urbanisztikai fejlődés
ismeretében, a városrendezési tervek segítségével, vízellátó szakértők bevonásával, a
népességszám alakulásának hosszabb távú előrebecslésével határozzák meg. A másik
meghatározó tényező, a fajlagos napi vízigény térben és időben szintén változó érték, még egy
településen belül is gyakran változik, ezért az átlagos fajlagos napi vízigényt szokták
meghatározni az egyes ellátottsági kategóriákra, figyelembe véve az eddigi fejlődésből
leszűrhető tapasztalatokat, hiszen ez az érték függ a földrajzi helyzettől, az életmódtól, a
szokásoktól, a civilizáció fokától, az életszínvonaltól, a gazdasági helyzettől, a vízszerzési
lehetőségektől, az egyéb közművel való ellátottságtól stb.
Az európai nagyvárosok teljes vízfogyasztásában a háztartások vízfogyasztása jelenti a
döntő hányadot, több mint 60%-os arányt képvisel. Hazánkban ez az érték - beleértve a
közületi vízfogyasztást is - eléri a 70%-ot. A lakosság ellátottságának színvonala tekintetében
megkülönböztetünk
-

közkifolyós módon ellátott fogyasztókat, amikor a fogyasztó a csőhálózatra szerelt
közkifolyós vízkivételi helyet lakásától - közúton mérve - 150 m távolságon belül
megközelítheti;

-

félkomfortos módon ellátott fogyasztókat, akiknek az ingatlanán egy-egy csapolóhely
van;

-

komfortos módon ellátott fogyasztókat, akiknek a lakásában több csapolóhely is van
(fürdőszoba, WC, konyha stb.);
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-

összkomfortos módon ellátott fogyasztókat, akik a vízellátáson kívül egyéb rendszeres
kommunális

szolgáltatásban

is

részesülnek

(pl.

rendszeres

melegvízellátás,

csatornázás, gáz).
44. táblázat. A Világegészségügyi Szervezet ajánlott ivóvíz-minőségi határértékei (WHO, 1984)
Megnevezés
Határérték
1. Az egészséget érintő szervetlen vízminőségi paraméterek ajánlott határértékei (mg/l):
Arzén
0,05
Kadmium
0,005
Króm
0,05
Cián
0,1
Fluor
1,5
Ólom
0,05
Higany
0,001
Nitrát (mint N)
10,0
Szelén
0,01
2. Az egészséget érintő szerves szennyezőanyagok ajánlott határértékei (μg/1):
Aldrin és dieldrin
0,03
Benzol
10,0
Benzoilpirén
0,01
Kloroform
30,0
2,4 D
100,0
DDT (összes izomer)
1,0
1,2 diklóretán
10,0
1,1 diklóretén
0,3
Heptaklór és heptaklór epoxid
0,1
Hexaklórbenzol
0,01
Gamma-HCH (l indán)
3,0
Metoxiklór
30,0
Pentaklórfenol
10,0
2,4,6-triklórfenol
10,0
3. Az ivóvíz esztétikai minőségét befolyásoló kémiai és fizikai komponensekre vonatkozó ajánlott
határértékek:
Alumínium
0,2 mg/l
Klorid
250,0 mg/l
Szín
15 tényleges szín egység
Réz
1,0 mg/l
Keménység (mint CaC03)
500,0 mg/l
Hidrogén-szulfid
a fogyasztó által nem érzékelhető
Vas
0,3 mg/l
Mangán
0,1 mg/l
PH
6,5-8,5
Nátrium
200,0 mg/l
Összes oldott anyag
1000,0 mg/l
Szulfát
400,0 mg/l
íz és szag
a legtöbb fogyasztó számára nem visszataszító
Zavarosság
nephelometriás zavarossági egység: 5
Cink
5,0 mg/l
4. A radioaktív komponensekre vonatkozó ajánlott határértékek (Bq/1):
Összes alfa aktivitás
0,1
Összes béta aktivitás
1,0
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A következőkben a háztartások fajlagos vízigényére közlünk adatokat az ellátottság
színvonala szerint (az MSZ-10.158/1-84. Sz. ágazati szabvány alapján):
-

félkomfortos épületekben

60- 100 l/fő-nap,

-

komfortos lakóépületekben 160 - 220 l/fő-nap,

-

összkomfortos épületekben 180 - 350 l/fő-nap.

A vizsgált időszakban jelentkező legnagyobb (csúcs-) és az átlagos vízfogyasztás
hányadosát egyenlőtlenségi tényezőnek nevezzük. Általában órai, vagy napi (esetleg évszakos)
egyenlőtlenségi tényezőket szokás megkülönböztetni.
A települések vízigénye a kommunális (háztartási és közüzemi), az ipari, a mezőgazdasági
és az egyéb nagyfogyasztók (pl. tűzoltás) egyidejűleg jelentkező vízigényéből tevődik össze.
A teljes vízigény kiszámításakor csak a közös vízellátó rendszerről kielégített igényeket
szabad összegezni. Az ipari, a mezőgazdasági és az egyéb vízigényekre vonatkozóan az
érvényben lévő szabványok, illetve műszaki irányelvek tartalmaznak a különböző
munkafolyamatok, illetve tevékenységek jellegzetességeit is figyelembe vevő fajlagos
vízigényekre hatóságilag meghatározott adatokat, amelyeket tervezéskor, méretezéskor
figyelembe kell venni.
Hazánkban a közműves ivóvízellátás mennyiségi értelemben megoldottnak tekinthető, a
lakosság 96%-a ellátott vezetékes vízzel, a fennmaradó hányad esetében pedig - közműpótló
megoldásként - csomagolt (zacskós, kannás) ivóvízzel gondoskodnak az igények
kielégítéséről. A közeli és a távoli jövőben - elsősorban a vízdíjak emelkedése miatt
bekövetkező nagyobb takarékosság, valamint a korszerűbb technológiák és az újabb műszaki
berendezések bevezetésének következményeként - a vízigények csökkenésére lehet számítani.
Külföldi törekvések nyomán számítani lehet arra, hogy a háztartásokban és az iparban az
ivóvíz és a szükségleti víz elkülönített rendszerekben jut majd el a fogyasztókhoz, ami főleg
az ivóvízbázisok fokozottabb védelmét és az olcsóbb tisztítási módszerek alkalmazását
segítheti elő. Napjainkban a legnagyobb feladatot az ivóvízellátás fejlesztése és megfelelő
szinten tartása terén a jelenlegi és a távlatilag kihasználandó vízbázisok minőségi, védelme
jelenti.
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Az erdő víztisztító szerepe

Az erdő jelentős hatással van a víz minőségének fenntartására és javítására. Az erdőtalaj a
vízből kiszűri a hordalékot, valamint az egyes szennyező anyagokat és a legtisztább,
egészséges ivóvizet vagy az ivóvíz előállításához felhasználható alapvizet szolgáltatja. A talaj
felszínén érkező és a talajba beszivárgó víz a hordalékon kívül megtisztul a vízbe jutott
mezőgazdasági kemikáliáktól is. Ezért a víz minőségének megóvása céljából az
ivóvíztermelést szolgáló víztározók körül célszerű víznyelő cserjesávokat és megfelelő
fafajokból álló galériaerdőket telepíteni. Ezeknek az erdőknek az elsődleges rendeltetése a
vízminőség védelme, ezért a telepítendő fafajokat ennek megfelelően kell megválasztani és az
erdőket kezelni.
Az erdősávon átszivárgott vízben a coliform bacilusok száma 0,5-0,4-re csökkent, az
entrofizálódás indexe 1,5-2,0-szer lett kisebb, a kriptoliózis indexe (különleges, nem mérgező
szennyező anyagok jelzőszáma) pedig kevesebbre, mint 0,1 esett le. Ezek a hatások is
alátámasztják a víznyelő cserjesávok és erdősávok, valamint galériaerdők létjogosultságát.
A nagy települések közelében lévő erdők fontossága a vízminőség megőrzésében is
felbecsülhetetlen. Az elmúlt években elvégzett kísérletek és a megvalósított, már üzemelő
létesítmények adatainak értékelése alapján mind a nagy állattartó telepek hígtrágyájának
szakszerű kezelésében, mind a kommunális szennyvizek tisztításában a nyárasok természetesen meghatározott feltételek mellett - jelentős szerepet játszhatnak, mert
gazdaságilag és biológiailag kielégítő eredménnyel öntözhetek szennyvizekkel. A víztisztítás
mellett a nyárasok a szennyvízben lévő tápanyagok felhasználásával magas faterméstöbbletet
juttatnak az országnak.
Az erdő szennyvíz- (szennyezőanyag-) terhelése a fafaj összetétel, az állományszerkezet, a
kor, a talaj összetétel és a vastagság függvényében jelentős mértékben változik. Nagyon
fontos annak a megengedhető adagolásnak a meghatározása és szigorú betartása, amit az erdő
károsodás nélkül el tud viselni.
Az új erdőtörvény általánosságban tiltja az erdőben történő szennyvízelhelyezést, erre csak
ilyen célra elkülönített erdőterületeken, de leginkább kifejezetten szennyvízelhelyezésre
létesített faültetvényeken kerülhet sor.
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Csatornázás, szennyvíztisztítás, szennyvízhasznosítás
A csatornázás

A településeken keletkező használt vizek összegyűjtésére és elvezetésére - eleinte
részlegesen, később az összes keletkező szennyvíz elvezetése céljából - rendszerint 3
csapadékvíz gyűjtésére kiépített csatornákat használták, így alakultak ki az egyesített
rendszerű csatornahálózatok. Ezek föltétlenül kedvező hatást gyakoroltak a városok életére a
higiéniai körülmények javítása, a szigeteletlen árnyékszékek és az egyedi emésztőgödrök által
okozott talajvízszennyezés megszüntetése, valamint a csapadékvíz és a szennyvíz gyors
elvezetése révén. Méretezésük alapja elsősorban a csapadékból, méghozzá a rendkívüli
csapadékokból, mint mértékadó terhelésből származó vizek gyors és maradéktalan levezetése
volt. A fokozódó urbanizációs hatások következtében - változatlan elvek mellett - egyre
nagyobb szelvényű és egyre drágább csatornák létesítése válik szükségessé, de változik a
lehulló csapadékkal kapcsolatos nézet is, miszerint azt minél nagyobb mértékben célszerű a
városokban is visszatartani és beszivárogtatással vagy tározással helyben fölhasználni. Emiatt
az elkülönített (elválasztott) rendszerű csapadék- és szennyvízelvezetés különféle módszerei
terjednek, szélesebb körben alkalmazva a nyitott csapadékvíz-elvezetőket és a nyomás alatti
szennyvízcsatornákat. Általános az a követelmény, hogy csak a szennyezett csapadékvizet kell
összegyűjteni és kezelni, vagy a települési szennyvíztisztító telepen, vagy különállóan
létesített csapadékvíz-tisztító műben. Egy-egy nagyobb város csatornahálózatára jellemző a
helyi

viszonyokhoz

alkalmazkodva

kiépített

vegyes

rendszer,

amelyben

egyaránt

megtalálhatóak gravitációs és nyomás alatti szakaszok éppúgy, mint egyesített és elválasztott
rendszerű részterületek, illetve alrendszerek.
Hazánkban a települések csatornázottsága nagymértékben elmarad a közműves
ivóvízhálózat kiépítettségétől, ami a köztudottan tág - 43-44%-os - közműolló egyik
meghatározó tényezője (az összegyűjtött szennyvizek tisztítási aránya mellett). Napjainkban a
közcsatornákon

való

szennyvíz-elvezetés

a

lakosság

63%-ánál

megoldott,

de

a

csatornahálózatba csak a lakások 43%-át kötötték be (Hajós, 1995). Településeink egy részén
- részben vagy egészben - csatornapótló megoldásként szippantó- kocsik segítségével gyűjtik
a települési folyékony hulladékot, amelynek megfelelő tisztítása, kezelése és elhelyezése a
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legtöbb helyen nem kellően megoldott, számos feszültség forrása. A szennyvízelvezető
csatornahálózatok kiépítése - az egyik legköltségesebb infrastrukturális beruházásként gazdaságilag is nagy tehertételt jelent a települések számára. Nehezíti a helyzetet az is, hogy
szorosan összefügg az összegyűjtött szennyvíz tisztításának és elhelyezésének megoldásával,
ami tovább növeli az önkormányzatokra háruló költségeket. Ennek ellenére a jövő
településfejlesztésének egyik záloga éppen a csatornázottság mértékének a szennyvíztisztással
arányosan való határozott növelése.
Egy-egy településen a létesítendő vagy fejlesztendő csatornarendszer megválasztása illetve
optimalizálása rendkívül összetett, sok szempont érvényesítését megkövetelő feladat.
Mindenképpen alapvető követelmény - különösen egyesített gravitációs rendszerek
létesítésekor - hogy a csatornahálózatnak az optimális lefolyás- szabályozást kell lehetővé
tennie, ami kedvezően hat az építési költségekre, de összhangot teremt a csatornaüzemeltetés
és a befogadó vízminőség-szabályozása, valamint a szennyvíztisztító telep hidraulikai- és
szennyezőanyag terhelése között. Az egyesített és az elválasztott rendszer együttes
alkalmazása akkor indokolt, ha ezáltal előnyök mutathatók ki a befogadó védelmével, az
építéssel

(beruházással),

a

csatornahálózat

üzemeltetésével,

illetve

a

tisztítótelep

műtárgyainak építésével és üzemeltetésével kapcsolatban. A szétválasztott rendszerű
szennyvíz- és csapadékvíz- elvezető hálózat létesítése elsősorban kisebb területen, kisebb
településeken indokolt, vagy olyan helyeken célszerű megvalósítani, ahol a tisztítandó
szennyvíz hozama és minősége ily módon kiegyenlítettebbé tehető, és ezáltal a tisztítás
hatásfoka javítható. Elválasztott rendszer létesítése indokolt továbbá a meglévő egyesített
rendszer bővítése, rekonstrukciója esetén, ahol az újonnan bekapcsolásra kerülő településrészeken már nyomás alatti, vagy vákuumos csatornarendszert építenek ki és csatlakoztatnak a
korábban kiépített rendszerhez.
Az ismert csatornarendszer-típusok megfelelő kombinációjának lehetőségeit minden
esetben vizsgálni kell, mert ezek számos előnyt jelenthetnek a település egészének
csatornázását illetően. Tekintetbe kell venni azonban, hogy a nyomás alatti és a vákuumos
rendszerek a gravitációs rendszerek általános helyettesítésére nem alkalmasak, rendszerint
csak kiegészítő, vagy alternatív részmegoldásként jöhetnek szóba. Alkalmazásuk előtt a
műszaki, a gazdasági és a környezetvédelmi követelményeket egyidejűleg figyelembe vevő
optimalizálási vizsgálat szükséges, amelynek ki kell terjednie az adott hidrogeológiai
viszonyokra, a vízgyűjtőterület talajára és lejtési viszonyaira, a csatornafektetési mélységgel
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kapcsolatos igényekre, a település, illetve településrész beépítési sűrűségére, nagyságára, a
korábbi üzemeltetési tapasztalatokra, a háttéripar fejlettségére, illetve a rendelkezésre álló
műszaki lehetőségekre, valamint az üzemeltetés során elérhető biztonság szintjére.
Számításba kell venni azt is, hogy pl. a nyomás alatti és a vákuumos rendszerek együttes
alkalmazásakor a külön- külön létesített rendszerek egyes hátrányai is kiküszöbölhetők. A
nyomás alatti főgyűjtőre csatlakoztatott vákuumos rendszerben elhagyhatók a búvárszivattyús
házi átemelők és az ún. vákuumkutas rendszer területi kiterjedése növelhető, ami jelentős
beruházási és üzemeltetési költségmegtakarítással jár (Öllős, 1990).

A szennyvíztisztítás
Szennyvíznek tekintjük a településeken a különféle vízhasználatok közben keletkező,
ásványi és szerves szennyezőanyagokkal terhelt, használt vizeket, amelyeket - a
csapadékvízzel együtt, vagy attól elválasztva - közüzemi csatornahálózaton vezetnek el. Ez a
meghatározás több ponton lehatárolja a folyékony hulladékok körébe tartozó, és a
környezetre, valamint a természetes vizekre nézve kisebb vagy nagyobb mértékű
szennyezőhatást gyakorló anyagokat, de ez a lehatárolás az egyértelművé tételhez szükséges.
Nem tartoznak a szennyvíz fogalmába tehát azok a települési folyékony hulladékok,
amelyeket

az

egyedi

(házi)

szennyvízkezelő

műtárgyakból

(oldómedencékből)

szippantókocsikkal gyűjtenek össze („guruló csatorna"). Az így összegyűjtött szennyezőanyag
minőségileg nagyon heterogén lehet, és a tartálykocsis gyűjtés jellegéből adódóan nehezen
garantálható, hogy nemkívánatos anyagok ne kerüljenek a zömében háztartásokból származó
hulladékhoz.
A csatornahálózatba való szennyvíz-bebocsátásnak meghatározott feltételei vannak, és már
a csatornába való bekötéskor ellenőrzik és szabályozzák a szennyvíz minőségét részint a
csatornahálózat állagára gyakorolt hatások, részint a csatorna végen létesülő tisztítás
szempontjából. Ezt fejezi ki és szolgálja a csatornabírság, amelyet akkor kell fizetnie a
szennyvizet bebocsátónak, ha a meghatározott paraméterek túllépik a bevezethetőségre előírt
határértéket (lásd: 4/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés).
Szennyvíztisztításon a csatornahálózaton összegyűjtött szennyvíz olyan mértékű
átalakítását, szennyező anyagainak olyan lebontását értjük, ami után a tisztított víz károkozás
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nélkül a természetes befogadóba vezethető. A tisztítás mértékének meghatározásakor tehát
figyelembe kell venni a befogadó vízfolyás vagy állóvíz természetes tisztulásának
(„öntisztulásának") körülményeit és kapacitását is. Ez fejeződik ki a többek közt abban, hogy
a vízminőségi szempontból különbözőképpen érzékeny területek, illetve vizekre vonatkozóan
eltérőek a befogadóba engedhetőség határértékei, amelyeknek túllépése esetén az illetékes
hatóság szennyvízbírságot szab ki a befogadót károsan szennyező bevezetőre (lásd: 3/1984.
(II. 7.) OVH rendelkezés). A szennyvíztisztításnak három fokozata van:
-

Az elsőfokú vagy mechanikai tisztításkor a szennyvíz fizikailag elválasztható,
darabosabb úszó és lebegő anyagait távolítják el, rács(ok), szűrő(k), ülepítő berendezések segítségével. Ez a fokozat sokszor önmagában is működik, szennyezéscsökkentő hatása - több paraméter együttes javulása révén - 40-60%-os is lehet, de
a korszerű szennyvíztisztítás bármely módszeréhez kapcsolódóan az első fokozatként
jön számításba. A mechanikai tisztításhoz tartozik a csatornahálózaton elvezetett
szennyvízbe az infiltrációval bekerülő homok eltávolítása is (homokfogók
segítségével).

-

A másodfokú, vagy biológiai tisztítás folyamán a szennyvízben lévő mikroorganizmusok

elszaporítása

és

tevékenységük

felfokozása

révén

bontják

és

ásványiasítják, élő sejtanyaggá alakítják a szennyvíz szerves anyagait, ezáltal a víz
szennyező hatása jelentősen csökken. A szerves anyagokat rendszerint aerob
viszonyok közt működő mikroorganizmusok bontják, ezért levegőt vagy tiszta oxigént
juttatnak a rendszerbe. A lebontás anaerob, vagyis levegőtlen körülmények között, zárt
tartályokban is. A jól működő biológiai fokozattal a szennyvíz tisztulása 80-90%-os
hatásfokot is elérhet.
-

A harmadfokú tisztítással az előző fokozatok után a szennyvízben maradt, oldott
ásványi anyagok egy részét, különösen a növényi tápanyagokat, a nitrogént és/vagy a
foszfort távolítják el. Különösen érzékeny befogadókba kerülő vizek tisztításakor
(állóvizek, kis vízhozamú vízfolyások, vízparti üdülőterületek) fontos ennek a
fokozatnak a beiktatása a szennyvíztisztítás rendszerébe.

A szennyvizet a szennyvíztisztító telepen tisztítják, ahol a tisztításkor keletkező iszapot is
kezelik. Egyes esetekben itt kerül sor a szennyvíz kémiai kezelésére, valamint fertőtlenítésére
is.
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A biológiai szennyvíztisztítás természetes és mesterséges módszerei ismertek. A
természetes biológiai szennyvíztisztítás az a folyamat, amelyben a szennyvíz másodfokú
tisztítása, vagyis szilárd részeinek eltávolítása és szerves anyagainak lebontása természetes
ökoszisztémák (ökológiai rendszerek) igénybevételével folyik, szemben a mesterséges
biológia tisztítással, ahol mindez műtárgyakban, gépi berendezések segítségével, fosszilis
energia felhasználásával megy végbe. A természetes biológiai tisztítás is igényel műszaki
létesítményeket és beavatkozásokat, de a tisztulás folyamatai zömmel természetes,
újratermelődő energiaforrások fölhasználásával zajlanak.
A természetes biológiai tisztítások közé tartozik a tavas szennyvíztisztítás, valamint a
szennyvizek mező- és erdőgazdasági hasznosításával egybekötött tisztítási és elhelyezési
megoldások. A mesterséges biológiai tisztítás tipikusnak mondható példái a csepegtetőtestes
tisztítás (amely a talajban lejátszódó tisztulási folyamatokat igyekszik utánozni), valamint az
eleveniszapos tisztítás (amely a vizekben végbemenő tisztulást veszi példaként).

Csepegtetőtestes szennyvíztisztítás
Az aerob biológiai szennyvíztisztítás egyik módja, amelyet rendszerint a szennyvíz oldott
szerves anyagainak elbontására, eltávolítására alkalmaznak. Bizonyos feltételek mellett
nitrifikáció céljából is alkalmazható, amikor a nitrogén-átalakulás az ammóniától a nitrát
formáig végbemegy.
A hagyományos (kőzúzalékos) és a műanyag töltetű csepegtetőtestekben az előülepített
szennyvíz a nagy fajlagos felületű töltőanyagra települt biológiai hártya segítségével, az
abban kialakult biocönózis lebontóképessége folytán tisztul meg. Alapvető követelmény,
hogy a szennyvizet a mozgó-forgó elosztóberendezés a csepegtetőtest felszínére egyenletesen
adagolja. A szennyvíz egy része viszonylag gyorsan átfolyik a tölteten, másik része a hártya
felszínén lassan halad, illetve csepeg lefelé. A BOI-eltávolítás a gyors mozgású
szennyvízhányadból bioszorpció és koaguláció, míg a lassan mozgó hányadból az oldott
komponenseknek a biológiai hártyában való fokozatos lebontása révén jön létre. A lebontó
mikroorganizmusok számára szükséges aerob viszonyokat a legtöbb esetben a természetes
légmozgás létrehozza, külön levegőztetésre általában nincs szükség.
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A gyakorlatban - a csepegtetőtestek szerves anyag -, illetve hidraulikai terhelésének
mértékétől függően - megkülönböztetünk kis-, mérsékelt-, nagy- és szuper terhelésű
berendezéseket. Tervezésük részleteivel műszaki irányelvek és szakkönyvek foglalkoznak
(Öllős, 1991).
A csepegtetőtestes tisztítótelep teljesítménye akkor ítélhető megfelelőnek, ha a telep
szennyvízhozam-kapacitása a lakosság számához viszonyítva viszonylag nagy. A
csepegtetőtestes tisztítás kezdeti népszerűségét egyszerű üzemeltetésének, alacsony
beruházási és üzemköltségének köszönhette, de tisztítási hatásfok tekintetében általában
elmarad az eleveniszapos tisztítási módszerek mögött.

Eleveniszapos szennyvíztisztítás
Az eleveniszapos biológiai tisztítás a szennyvízben lévő szerves szennyező anyagok
lebontását

felgyorsító

mikroorganizmus

eljárás.

tömeget

A

mechanikailag

tartalmazó

előtisztított

eleveniszapos

szennyvíz

medencébe

kerül,

a

nagy

ahol

a

mikroorganizmusok életben tartása és nagy számban való megújítása érdekében az
iszapszennyvíz keveréket levegőztetik, keverik és áramoltatják. Bizonyos idő elteltével az
eleveniszapot ülepítéssel elválasztják a vízfázistól és egy részét fölös iszapként elvezetik,
másik részét visszaforgatják (recirkuláció) az újonnan érkező nyers szennyvíz „beoltása"
céljából.
Az eleveniszapos eljárás szuszpendált állapotban lévő mikroorganizmusokat (baktériumokat) használ az oldott és a kolloidális szerves anyagoknak szén-dioxiddá és vízzé való
oxidálásához, molekuláris oxigén jelenlétében. Az oxidáció révén a szerves anyag egy része
új sejtekké szintetizálódik, beépül a mikroorganizmusok testébe és a recirkulációs, illetve a
fölösiszappal távolítják el a rendszerből. A rendszert oxigénnel vagy a levegőnek különféle
gépi berendezések segítségével a szennyvízbe keverésével, vagy tiszta oxigénnek a
szennyvízbe juttatásával látják el.
Az eleveniszapos szennyvíztisztításnak többféle módszere ismert, amelyeknek eltérőek az
előnyei és hátrányai. Vannak olyan módszerek, amelyeknek kedvezőbb a BOI-csökkentő és a
lebegőanyag-eltávolító képessége, másoknak az építési költségei kisebbek, ismét mások
kisebb ráfordítással üzemeltethetők. Egyes módszerek jobb tápanyag-eltávolító hatásfokkal
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működnek, mások alkalmazásakor kisebb mennyiségben keletkezik iszap. Tervezéskor a
különböző paraméterek megfelelő mérlegelésével kell eldönteni azt, hogy adott helyen melyik
módszert alkalmazzuk.
Az eleveniszapos tisztítási megoldások az iszap korától függően három nagyobb csoportba
sorolhatók:
-

A nagy terhelésű rendszerben a lebegő anyagok koncentrációja és térfogati terhelése
nagy, a tápanyag: mikroorganizmus-terhelés aránya szintén nagy, míg az iszap kora
viszonylag kicsi, 0,5-2,0 nap között változik. Az ilyen rendszerben a tisztított
szennyvíz minősége a többiéhez képest a leggyengébb, a rendszer üzemi egyensúlya
könnyen fölborul, gyakoribb működési ellenőrzést és szigorúbb szabályozást igényel.

-

A hagyományos eljárás - amelyet napjainkban a leggyakrabban alkalmaznak terhelése csupán fele a nagy terhelésű rendszerének, az iszap kora 3,5-7,0 nap között
változik, a tisztított szennyvíz minősége viszont jó és bizonyos határokon belül a
rendszer a lökésszerű terheléseket is elviseli a tisztított víz minőségének jelentősebb
romlása nélkül. Klasszikusnak mondható felépítése szerint a rendszer előülepítőből,
levegőztető-medencéből, utóülepítőből, valamint egy iszap- recirkulációs ágból és a
fölös iszap ágból áll. Az eleveniszapos medencében a levegőztetés általában 6-8 óráig
tart.

-

A hosszú idejű levegőztetés (totáloxidáció) jellemzője a kis szervesanyag-terhelés és a
viszonylag hosszú levegőztetési idő, az iszap hosszabb kora pedig 10-20 nap között
változhat. A legstabilabb üzemű, de a legkisebb kapacitású szennyvíztisztító telepeket
alkotják az ilyen rendszerek, ahol nem alkalmaznak előülepítőt. Jellemző még az,
hogy az elfolyó víz lebegőanyag-tartalma rendszerint nagyobb, mint az előző
rendszerekben, ezért gondos, hozzáértő üzemeltetést igényel. Kedvező viszont, hogy
itt keletkezik a legkevesebb fölös iszap.

Oxidációs árkos tisztítás
Az oxidációs árok voltaképpen az eleveniszapos rendszer egyik változatának tettető, kis és
nagy terhelésű megoldásai ismertek, az előbbi rendszerhez nem tartozik utóülepítő. Az
önmagába visszatérő, rendszerint trapéz szelvényű árok a levegőztető medence funkcióját
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látja el, amelyben a szennyvizet vízszintes tengelyű rotor mozgatja, egyben keveri és
levegőzteti. A forgó kefe által a szennyvízbe juttatott oxigén mennyisége a rotor merülési
mélységétől és forgási sebességétől függ: pl. 13 cm merülési mélység és percenkénti 75
fordulat mellett óránként 2000 g oxigén kerül a szennyvízbe.
Az oxidációs árkos tisztítóberendezés nagy előnye, hogy a tisztítás közben keletkező
bakteriális pelyhekből álló iszap oly mértékig oxidálódik és stabilizálódik, hogy az elvezetett
fölös iszap jelentősebb szagképződés nélkül tárolómedencébe vagy iszapszikkasztó ágyra
vezethető.
A jól üzemeltetett oxidációs árokban a rotor fölött 4,5 m távolságban az oldott oxigén
koncentrációjának 0,5-2,0 mg/l között kell lennie. A túllevegőztetés nemhogy kedvező lenne,
de rontja a tisztítás hatásfokát, mert olyan iszappelyhek képződését segíti, amelyek nem
ülepszenek ki, hanem az elfolyó vízbe kerülnek. Az üzemeltetés rendszeres ellenőrzést
igényel, naponta vizsgálni kell a felvízi oldalon az oldott oxigéntartalmat, az ülepíthető anyag
mennyiséget, a pH-t és a tisztított, fertőtlenített vízben a maradék klór mennyiséget; a BOI, a
KOI, a lebegőanyag-tartalom, az összes szilárdanyag-tartalom időszakosan vizsgálandó, és
időnként a szennyvíz mikroszkopikus vizsgálatára is szükség van.
Az árokban mozgó szennyvízáramlási sebességét 0,3-0,5 m/s értéken célszerű tartani, így a
pelyhek az árokban ülepednek ki. A rendszer érzékeny a nagyobb csapadékokból származó
többlet hidraulikai terhelésre, és a téli üzem is több odafigyelést igényel. A jól működő
oxidációs árokban a BOI5 90-98%-os hatásfokkal távolítható el és a rendszerben a szerves
anyagok oxidálásán kívül a nitrifikáció és a denitrifikáció is végbemegy.

Tavas szennyvíztisztítás
A

természetes

biológiai

szennyvíztisztítás

sokfelé

elterjedt

módszere,

ahol

a

szennyezőanyagok a vízben lezajló természetes folyamatok hatására bomlanak le. A
rendszerint földmedrű és viszonylag sekély tavakban a bevezetett szennyvizet a fizikai, a
kémiai és a biológiai hatások együttese tisztítja meg, miközben hígulás, oldódás, ülepedés,
beszivárgás, szűrés, oxidáció, sejtszintézis, fotoszintézis, endogén légzés, gázcsere, párolgás,
hőcsere és más folyamatok mennek végbe. A szennyvíz kiülepedett és szuszpenzióban lévő
szerves anyagait egyaránt a vízben élő baktériumok bontják le. Jól tervezett és szakszerűen
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üzemeltetett szennyvíztavakban ezek a természetes folyamatok eredményesen hasznosíthatók
különösen a kommunális jellegű szennyvizek tisztítására.
A szennyvíztavak alkalmazása - akárcsak a szennyvízöntözés - egyidős a szennyvizek
gyűjtésével. A szennyvíz-tisztítási módszerek tudatos fejlesztésének kezdetekor a tavas
tisztítást főként a szennyvíz stabilizálása céljából alkalmazták, majd a kisebb települések
gazdaságos tisztítási módszerét látták benne. Jelenleg a másodfokú tisztítás legolcsóbb
módszerének tartják, de sok esetben az utótisztítás szerepét szánják a szennyvíztavaknak.
Jellemző rájuk a kis beruházási és üzemelési költség, valamint a viszonylag egyszerű
üzemeltetés, ami a legkülönbözőbb klimatikus viszonyok között is kedveltté teszi
alkalmazásukat.
A szennyvíztisztító tavak osztályozása és különféle változataik elnevezése nem könnyű és
nem egyértelmű. A mélység, a levegőztetés módja, a biológiai folyamatok típusa, a bevezetett
szennyvíz minősége, a túlfolyás tartóssága, illetve gyakorisága, a kapcsolás módja, a
recirkuláció jellemzői és más szempontok szerint osztályozhatók. Stabilizációs tónak nevezi a
szakirodalom mindazokat a tavakat, amelyekbe a szennyvizet nyersen, minden előtisztítás
nélkül vezetik be. Oxidációs tónak tekintik azokat, amelyeket előülepítés után, rendszerint
sorbakapcsolva működtetnek, és amelyekben az oxidatív körülmények uralkodnak. Utótisztító
tavakat használnak a mesterséges biológiai fokozatú tisztítást követő harmadfokú tisztítás
céljából, különösen az érzékeny befogadók vízminőségének védelmére (Öllős, 1991).
A szennyvíz-stabilizációs tavak tervezésével, illetve méretezésével kapcsolatban
Thirumurthi (1974) fölhívja a figyelmet arra, hogy azokat be kell illeszteni a helyi környezeti
körülmények közé. A tervezés legfontosabb paramétere, mondhatni kulcskérdése a BOIeltávolítás együtthatójának (K-érték) meghatározása, amelyet minden egyes tóra külön kell
megállapítani, figyelembe véve a települési szennyvízre jellemző, ún. standard koefficiens
(Ks) értékét, a hőmérsékletet, a szervesanyag-terhelést, az adott települési szennyvízben a
toxikus anyagok előfordulását és mennyiségét, valamint a beeső sugárzási energiát. A világ
több helyén létesült stabilizációs tavak adatait elemezve megállapították, hogy a napi Kértékek 0,0017 és 0,128 között változnak, míg a Ks érték sokkal kisebb tartományban, 0,042
és 0,071 között változik.
Az uralkodó biológiai reakciók szempontjából megkülönböztethetünk aerob tavat,
fakultatív tavat, levegőztetett tavat, anaerob tavat és utótisztító tavat. Az aerob-, a fakultatívés az utótisztító tavakat összefoglalóan fotoszintézises tavaknak is nevezik. A különféle
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szennyvíztavakból gyakran alakítanak ki kombinált szennyvíztavas rendszereket, újabban
szennyvizes halastavak és algás tavak is kapcsolódnak pl. aerob, vagy fakultatív
szennyvíztisztító tavakhoz.
Az aerob tó jellemzője a kis mélység, a teljes átvilágítottság, oldott oxigéntartalom a teljes
mélységben, és az, hogy benne anaerob zónák nem találhatók. Úgy működik, mint a
recirkuláció nélküli eleveniszapos rendszer, amelyben a szilárd anyagok szuszpendált
állapotban vannak, és emiatt az elfolyó vizében a lebegőanyag-tartalom is magasabb, mint pl.
a fakultatív tóéban. Megfelelő terhelés mellett külön levegőztetésére nincs szükség, az
oxigénigényt a tó felületén bediffundáló levegőmennyiség szolgáltatja. Különösen alkalmas a
túlnyomórészt oldott szerves anyagokat tartalmazó, kis lebegőanyag tartalmú szennyvizek
tisztítására.
A fakultatív tóra jellemző, hogy benne aerob és anaerob folyamatok is végbemennek, de a
víztérfogat nagyobb részében oldott oxigén található. Kedvező tisztítási hatásfokkal és kis
energiaigénnyel működik, de a tisztításhoz szükséges tartózkodási idő viszonylag hosszú,
mert mind a BOI-eltávolítás, mind a lebegőanyag-csökkentés a tóban megy végbe, utóbbi
jórészt a leülepedés révén. A közepes (2 m körüli) mélységű fakultatív tavakban rendszerint
három réteg különöl el: a fenéken és közelében anaerob viszonyok uralkodnak, középen a
fakultatív zóna helyezkedik el, efölött pedig aerob réteg alakul ki. A fakultatív tóban gyakori
az algák elszaporodása, ami gondot okozhat az elfolyó víz minősége szempontjából.
Üzemeltetésük és fenntartásuk egyébként nem nehéz feladat, de tisztítási hatásfokuk is
korlátozott, rendszerint több, csökkenő nagyságú tó sorbakapcsolása szükséges. Előfordul
azonban az is, hogy a fakultatív tavakat párhuzamosan kapcsolva, vagy váltogatott kapcsolású
üzemben működtetik. Az egységnyi tófelületre eső BOI5-terhelés megfelelő (60 kg/ha∙d
körüli) értéken tartása végett relatíve nagy vízfelületek kialakítása szükséges, vagyis
területigényük nagy.
A tartózkodási idő szerint megkülönböztetünk rövid (1-3 napos), közepes (3-20 napos) és
hosszú (21-180 napos) tartózkodási idejű fakultatív tavakat, utóbbiakból a vizet évente
egyszer vagy kétszer engedik elfolyni, a legkedvezőbb vízminőségi helyzetben.
A levegőztetett tó oldott oxigén szükségletét mesterségesen rotorokkal, szivattyúkkal vagy
sűrített levegő injektálásával jutatják a vízbe, a fotoszintézis útján termelődő oxigén
mennyisége nem elégséges. Lényegében a túlterhelt fakultatív tavakból alakult ki a
levegőztetett szennyvíztó, amelynek - ugyanannyi szennyvízre vonatkoztatva - a helyigénye
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kisebb. Van teljes és részleges keverésű tó, utóbbi esetben csak a legfelső zónát levegőztetik,
az alsóbb rétegek gyakorlatilag változatlan állapotban maradnak. Mivel a levegőztetett
tavakban rendszerint nagy a tápanyag: mikroorganizmus arány és rövid a tartózkodási idő, a
szervesanyag-stabilizálás viszonylag kismértékű, viszont az oldott szerves anyagok
sejtanyagokba alakulnak. Bár a levegőztetéssel együtt járó zavarosság miatt csökken az algák
elszaporodása, az elfolyó vízből a sejtanyaggá átalakított szerves anyag eltávolítása céljából
utóülepítés csaknem mindig szükséges. Téli üzemeltetéskor a kiülepített sejtanyag
recirkuláltatása javíthatja a hideg miatt valamelyest csökkenő tisztítási hatásfokot.
Az utótisztító tó olyan aerob vagy fakultatív tó, amely a mesterséges (vagy természetes)
biológiai tisztításon átesett szennyvíz minőségét tovább javítja, mind az ülepíthető anyagok,
mind a BOI-koncentráció, mind pedig a fekálbaktériumok és az eutróf tulajdonságokat okozó
növényi tápanyagtartalom, különösen az ammóniatartalom csökkentése terén. Igen jó
eredményeket értek el az egy aerob, egy fakultatív és két utótisztító tó sorbakapcsolásával
kialakított tavas rendszerben. Az utótisztító tavakban a tartózkodási időt - elsősorban az algák
elszaporodásának megakadályozása végett - 60 napnál rövidebbre kell meghatározni, kivéve,
ha a foszfor-eltávolítás is cél.
Az anaerob tóban aerob zóna nincs, a nagy szervesanyag-terhelés következtében az oldott
oxigén a vízből teljesen hiányzik, vagyis az egész víztérben anaerob viszonyok uralkodnak.
Az anaerob tó tisztítási hatásfoka mindenekelőtt az anaerob sav- és metántermelő
baktériumok arányától, ezek sérülékeny egyensúlyától függ, ezért a tisztulás rendszerint csak
részleges, önmagában általában nem elegendő. A jó működéshez minimum 15°C
vízhőmérséklet és 6-nál alacsonyabb pH-érték szükséges, egyébként főleg csak az ülepítéses
tisztulás érvényesül. Az anaerob tavak különösen a nagy szervesanyag-tartalmú és magas
hőmérsékletű ipari szennyvizek biológiai tisztítására, illetve előtisztítására alkalmasak.
Hátrányuk viszont, hogy működésük kellemetlen szagképződéssel jár, ami az utótisztítóként
használt aerob tóból az anaerob tó felszínére való iszap-recirkulációval csökkenthető. Az így
kialakuló vékony aerob réteg megakadályozza a gázoknak a légkörbe diffundálását (Öllős,
1991).
A tavas szennyvíztisztítással összefüggésben kell megemlíteni a vízben élő szervezetek
szerepét a természetes tisztításban. A vízbe jutó szerves és szervetlen anyagokat ugyanis az
ott élő baktériumok, növényi és állati szervezetek populációi alakítják át, bontják le, és
használják föl saját testük felépítéséhez. A tavak aerob zónáiban az aerob baktériumok
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tevékenykednek, amelyek a szerves vegyületeket egyszerűbb, oxidált termékekre, pl. széndioxidra és vízre bontják. Az ebben a folyamatban részt vevő, leggyakrabban kimutatható
baktériumfajok, illetve alfajok az Achromobacter, az Alcaligenes, a Beggiatoa alba, a
Flavobaktériurn, a Pseudomonas, a Spherotilus natans, a Zooglea stb. Az anaerob zónában a
heterotróf sav- és metántermelő baktériumok bontják le a komplex szerves vegyületeket
egyszerű alkoholokká és savakká, majd ezek további bontása révén szén-dioxiddá, vízzé,
metánná és más végtermékekké. A Cyanobaktériumok és a bíbor színű kénbaktériumok
(Chromatiaceae) - az algákhoz hasonlóan - asszimilálni képesek az egyszerűbb szerves
vegyületeket, legfőbb szénforrásként a szén-dioxidban lévő szenet hasznosítják, de megélnek
a szervetlen anyagokon is, és oxigéntermelésükkel nagymértékben hozzájárulnak a tóban élő
aerob baktériumok oxigénellátásához.
A szennyvízzel, valamint a szerves anyagok lebontásából a tavakba került oldott növényi
tápanyagok a vízben élő növényeknek, mindenekelőtt az algáknak és a magasabb rendű vízi
növényeknek jelentenek táplálékot, amelyet azok föl véve a fotoszintézishez használnak föl és
új növényi szerves anyagot építenek föl belőlük. A szennyvíztavakban ezért az algák jelenléte
kimondottan kedvező és kívánatos, csakúgy mint az úszó-, vagy a gyökeres vízi növényeké.
Ezek jelentős szerepet játszanak a nitrogén-, a foszfor- és a kálium-vegyületek
eltávolításában, és táplálékául szolgálnak a vízben élő mikroszkopikus és makroszkopikus
állati szervezeteknek (pl. Daphnia, halak), amelyek testükbe építik be a vízből kivont
anyagokat. A különféle algafajok mellett a magasabbrendű növények közül a legintenzívebb
növényi tápanyag-hasznosítóként - és ezáltal víztisztítóként - ismert a vízijácint (Eichhornia
crassipes) és a kagylóvirág (Pistia stratiotes), de eléggé közismertnek mondható az évelő nád
(Phragmites), a sás (Carex) és a káka (Schoenoplectus) különböző fajainak, illetve
változatainak víztisztító hatása, amit újabban mesterséges adókultúrákban is igyekeznek
hasznosítani. Erre a víztisztító szerepre alapozódnak azok az ún.

gyökérmezős

tisztítórendszerek, amelyeket mesterségesen létesítenek - a környezetüktől izolálva, vagy
anélkül - különösen kisebb települések kommunális jellegű szennyvizeinek kezelésére.
A meghatározott környezeti feltételek között jó víztisztító hatást mutató vízinövények
alkalmassága még nem jelent egyidejűleg gyakorlati alkalmazhatóságot, is, hiszen a kérdés
nem úgy vetődik föl, hogy alkalmas-e egyik vagy másik vízinövény szennyvíztisztításra,
hanem úgy, hogy melyik, milyen feltételek mellett, milyen módon, milyen hatásfokkal,
milyen mértékű folyamatossággal, mennyire gazdaságosan stb. alkalmazható egy-egy konkrét
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környezetben, egy-egy konkrét tisztítási feladat megoldására. Különösen fontosak ezek a
kérdések olyan környezetben, ahol a kiválasztott és laboratóriumi körülmények között jól
vizsgázó növények nem őshonosak, illetve természetes viszonyok között nem fordulnak elő.
Ilyen helyeken - kellő körültekintés és gondosság nélkül - még veszélyes is lehet az
alkalmazásuk, mert a környezetet más oldalról veszélyeztető módon elszaporodhatnak,
kiirthatatlan gyomfajokká válhatnak. Az egyik legfontosabb megoldandó gyakorlati feladat a
megtermelt növényi biomassza elkülönítése és eltávolítása a tisztított vízből, illetve annak
hasznosítása. Ezért az akvakultúrák létesítése és szennyvíztisztításra való használata csak
előzetes kísérleteket követően, mesterséges körülmények között, a technológia pontos
betartásával és gondos üzemeltetés mellett javasolható, bár hatékonyságukhoz, környezetbarát
jellegükhöz és gazdaságosságukhoz - a művi tisztítás módszereihez képest - rendszerint nem
fér kétség.

A mező- és az erdőgazdasági hasznosítással egybekötött természetes
szennyvíz-elhelyezési és tisztítási megoldások
A természetben, a természetes ökoszisztémákban érvényesülő hulladéklebontó és
anyagátalakító folyamatok példáján elindulva az ember szerte a világon keresi azokat a
módszereket, amelyeket sikerrel alkalmazhat az egyre nagyobb mennyiségben keletkező
természetes eredetű szennyvizek és hulladékok kezelésére, ártalmatlanná tételére.
Napjainkban

a

világ

minden

részén

nagy

lendülettel

folyó

környezetvédelmi,

környezetfejlesztési kutatások jelentős részének a végső célja olyan ökológiai rendszerek
kialakítása és fejlesztése, amelyek a gyakorlatban is alkalmasak erre a feladatra. Az ebből a
célból szóba jöhető rendszerek lényegében két nagy csoportba sorolhatók:
-

a vízben (víz-növény-állat) és

-

a talajban, illetve talajon (talaj-növény-állat) kialakult ökológiai rendszerekre.

Az erre irányuló kutatások azt keresik, hogy adott, környezeti feltételek között
-

mi az ilyen rendszerek terhelhetősége;

-

milyen azok anyaglebontó képessége;
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-

hol van és hogyan tartható fönn az az optimális egyensúly, amely nem veszélyezteti
ezekben a mesterségesen kialakított és befolyásolt, de lényegét tekintve természetes
életközösségekben az életfolyamatok és az anyagforgalom zavartalanságát;

-

mik azok a változatok és kombinációk, amelyek lehetővé teszik az emberi tevékenység
egyébként

káros

vagy

veszélyes

melléktermékeinek

leggazdaságosabb

ártalmatlanítását, sőt hasznosítását, de legalább is az ember által irányított
visszajuttatását a természetes körfolyamatokba.
Az akvatikus rendszerekkel az előző fejezetben már foglalkoztunk, a terresztris-, vagy
talaj-rendszerekhez tartoznak azok a megoldások, amelyekben a talaj jelenti a lebontás fő
közegét és színterét, s amelyek lehetővé teszik az oda juttatott szennyvíz anyagainak mező-,
illetve erdőgazdasági hasznosítását is. A 141. ábra a vízi- és talajrendszerekben történő
szennyvíztisztítás, -elhelyezés és -hasznosítás technológiájának alapsémáját mutatja, amely a
külföldi és a hazai kutatások, kísérletek eredményeinek összegzéseként alakult ki. Az ilyen
rendszerekben a szükséges mértékben előkezelt (tisztított) szennyvíz - átmeneti tárolás után a továbbító és szétosztó berendezés segítésével az elhelyező/hasznosító területre kerül, amely
alapvetően kétféle lehet: vízi ökoszisztéma vagy talaj-növény rendszer. A mindkettőben
végbemenő - bár más és más feltételek között, eltérő ütemben és mértékben lezajló - lebontási
folyamatok eredményeként a víz megtisztul, egy része az evapotranszspiráció révén visszajut
a légkörbe, másik része beépül a növényekbe, tárolódik a talajban, illetve megtisztult
formában bekerül a talajvízbe, a fennmaradó hányadát pedig - mint megszűrt, tisztított vizet vezethetjük a felszíni befogadókba. A rendszerben a tisztulás részint az első fázisban, az
előkezelés folyamán (általában mechanikai tisztítás, néha biológiai vagy részleges biológiai
tisztítás, szükség esetén esetleg kémiai kezelés), részint az elhelyezés-hasznosítás színterén, a
vízben, illetve a talajban (II. és III. fokozatú tisztítás) megy végbe, és - eltérően a mesterséges,
műtárgyas tisztítási technológiáktól - a növények által létrehozott hasznosítható produktum
(termés, biomassza) révén mindkét ökológiai rendszer gazdaságilag értékelhető eredményt
nyújt az ember számára amellett, hogy megoldja a víz tisztítását.
Az ismertetett alapséma számos ponton több változatot és variációs lehetőséget tartalmaz
(142. ábra). Így az előkezelés fázisában a konvencionális mechanikai tisztítás a biológiai
előtisztítás, esetleg kémiai kezelés alkalmazható. Az átmeneti tárolás lehet rövid idejű (1-7
napos) vagy hosszú idejű (néhány héttől néhány hónapig tartó) tárolás, a kijuttatás, szétosztás
pedig történhet gravitációs úton vagy nyomás alatt.
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141. ábra. Szennyvíztisztítás, -elhelyezés és -hasznosítás vízi és talajrendszerekben
(technológiai séma)

A technológiai rendszernek a bennünket leginkább érdeklő, aktív utolsó szakaszát, az
elhelyező/hasznosító telepet tekintve például
-

a vízi ökoszisztémákhoz tartoznak:

-

a stabilizációs-oxidációs tavak, illetve tórendszerek,

-

a szennyvíztisztító és -hasznosító halastavak,

-

a szennyvíztisztító és hasznosító algás- vagy vízinövényes tavak,

-

a talaj-növény rendszerekhez sorolhatók a szennyvíztisztításra, -elhelyezésre és
hasznosításra igénybe vett, illetve létesített

-

nádas vagy gyepes szűrőmezők,

-

a meglévő erdők, a természetes vegetációjú területek,

-

a speciális faültetvények (pl. cellulóz-nyárasok, energiaerdők),

-

a szántóföldi művelés alatt álló területek.

További változatokat jelentenek a különféle szűrőmezők, a talaj-növény rendszerekben a
különböző ültetvények, a szántóföldi termesztésben az évelő és az egyéves kultúrák, valamint
a talaj típusa és szerkezete szerint kialakuló változatok (Vermes, 1993).
Tulajdonképpen a felsoroltak közül lehet, illetve kell kiválasztani a gyakorlatban
alkalmazható kombinációkat, amelyek közül eddig a legnagyobb figyelem a legnagyobb
gazdasági eredményt ígérő és a legnagyobb flexibilitású talaj-növény rendszerek felé fordult.
Ezek kutatása folyt és folyik a legintenzívebben Magyarországon és külföldön egyaránt.
Az eddigi eredményekre támaszkodva napjainkra két olyan szennyvíztisztító, -elhelyező és
-hasznosító technológia alakult ki, amely széles körű gyakorlati alkalmazásra javasolható:
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-

Mechanikai tisztítás és rövid idejű tárolás után a szennyvizet egész évben haszonfa
(cellulóznyár) ültetvényre juttató, ún. nyárfás elhelyező rendszer.

-

Mechanikai (esetleg részbiológiai) előtisztítás és ugyancsak rövid tárolás után a
szennyvizet az év egy részében évelő és egyéves növényeket termesztő szántóföldi
területre, másik részében haszonfa (cellulóznyár) ültetvényre juttató, ún. kombinált
elhelyező-hasznosító rendszer.

142. ábra. Szennyvíztisztítás, -elhelyezés és -hasznosítás vízi és talajrendszerekben (a változatok és
kombinációk alapesetei)

Mindkét technológiának hazai mintatelepei létesültek és külföldi példái is vannak. Az első
változat modelltelepe az 1970 óta működő Gyula Városi Szennyvíztisztító és Elhelyező Telep
(143. ábra), a második változaté pedig az 1973-1993 között üzemelő Kecskemét Városi
Szennyvízelhelyező és Hasznosító Rendszer (144. ábra), valamint az 1982 óta üzemelő Cegléd
Városi Szennyvízelhelyező és Hasznosító Rendszer. A nyárfás elhelyezőrendszernek számos
településen valósult meg további, eredményesen működő telepe.
Régebben a módszert „szennyvízöntözésnek" nevezték, mert a szennyvizet a tisztítóelhelyező-hasznosító területre való a vízpótló öntözéseknél kialakult és bevált módszerekkel főként barázdás, árasztó, majd később esőszerű módszerekkel - juttatták ki és osztották szét.
Az alkalmazás fő célkitűzése egyértelműen a szennyvizek hasznosítása volt. A legkorszerűbb
öntözési módszereket ma is használjuk erre a célra, de napjainkra előtérbe kerültek a
környezetvédelmi, vízvédelmi szempontok és a szennyvíztisztítási hatások olyannyira, hogy
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ma már ezek dominálnak a modern ,,szennyvízöntözésekben”. Ezért ma már helyesebbnek
tartjuk a szennyvizek mezőgazdasági elhelyezése és hasznosítása kifejezést, amely jól rávilágít
az eljárás kettős jellegére is, arra, hogy egyrészt a tisztítás/elhelyezés érvényesül, másrészt a
hasznosítás lehetősége nyílik meg. Ez a kettősség a mezőgazdasági szennyvízelhelyezésben
mindig együtt van jelen, legföljebb arányaikban lehetnek eltolódások egyik vagy a másik
javára, és ez okoz olykor zavart a módszer megítélésében (időnként az egyik, vagy a másik
funkció tudatos elhallgatása, illetve félremagyarázása révén is).

143. ábra. Szennyvíztisztítás, -elhelyezés és -hasznosítás faültetvényen (modelltelep Gyula)

144. ábra. Szennyvíztisztító, -elhelyező és -hasznosító rendszer szántóföldön és faültetvényen
(modelltelep Kecskemét)
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A szennyvíz mező- és erdőgazdasági elhelyezése nem a mezőgazdaság szempontjából
fontos, hanem elsősorban a természetes folyamatokat kihasználó szennyvíztisztítás és elhelyezés érdekeit szolgálja, ami mellett csak másodrendű - bár el nem hanyagolható szempont az, hogy miközben a fölhasznált szennyvíz tisztulása végbemegy, egyidejűleg a víz
és a lebomló szennyező anyagokat hasznosítják is, éppen a mezőgazdasági haszonnövények
által. Helytelen és szakszerűtlen minden olyan leegyszerűsítés, ami a tisztító/elhelyező szerep
fontosságáról tudomást sem véve úgy kívánja beállítani ezeket a komplex természetes
biológiai módszereket, mintha azokra kizárólag, vagy elsősorban a mezőgazdaság, vagy az
erdőgazdaság fejlesztése miatt volna szükség. A helyzet éppen fordított: ezek a módszerek
éppen a hatékony és viszonylag gazdaságos környezet- és vízvédelem miatt fontosak, a
mezőgazdaság csak segíthet ezek megvalósulásában és működtetésében. Ágazati szempontból
úgy is megfogalmazható, hogy mindenekelőtt a lakosságot közvetlenül kiszolgáló települési
önkormányzatok, valamint a települések közműveit üzemeltető vállalatok érdeke az ilyen
módszerek alkalmazása, mivel az eredményből és a megtakarításokból származó haszon is
elsősorban náluk érvényesül.
Amikor tehát a régebbről ránk maradt és az egyszerűsége miatt még ma is használatos
„szennyvízöntözés" szót kimondjuk, azt akkor használjuk helyesen, ha ezen a kifejezésen az
előbbiekben vázolt komplex tisztítás- elhelyezés-hasznosítás fogalmat értjük.
A mező- és erdőgazdasági szennyvízelhelyezés és -hasznosítás módszereinek szélesebb körű
alkalmazását - az eddig elmondottakon kívül — a következők indokolják:
-

Nagyon tág az ún. „közműolló", ami a közműves vízellátás és a csatornázás, valamint
a szennyvíztisztítás közötti aránytalanságot mutatja; amíg ugyanis az országban a
lakosság közműves, jó minőségű ivóvízellátása gyakorlatilag 100%-ban megoldott,
addig a csatornázottság csak 41%-os, a csatornázott területeken pedig az elvezetett
szennyvíznek csak a 45%-át tisztítják valamilyen módon, túlnyomórészt csak
mechanikai tisztítással. Ezen a rossz arányon pedig minden felhasználható módszerrel
javítanunk kell!

-

A szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésekor és hasznosításakor a tisztítás egyidejűleg
produktív, termelő folyamatokkal együtt megy végbe, ami a gazdaságosságot
szolgálja.
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-

A szennyező anyagokat természetes, megújuló energiával (napsugárzás, talajban élő
szervezetek) bontják le, szemben a mesterséges tisztítási módszerekkel, amelyek a
kimerülőben lévő fosszilis energiaforrásokat fogyasztják.

-

A hasznosítási módszerek alkalmazásakor a már egyszer (vagy többször) használt víz
újrahasznosul, a természetes biomassza anyagai visszajutnak, és újra hasznosulnak a
természetes anyagforgalom keretében.

-

A mezőgazdasági szennyvízhasznosítás révén többcélú (kommunális és mezőgazdasági célú) létesítmények hozhatóak létre, amelyek gazdaságosabb beruházást
tesznek lehetővé, mint ha azokat külön-külön valósítanák meg, és ezáltal is
csökkenthetők a financiális nehézségekkel küszködő települési önkormányzatok
beruházási gondjai.

A mezőgazdasági elhelyezésre és hasznosításra alkalmas szennyvizek eredetük szerint, a
következő csoportokba sorolhatók.
-

Települési szennyvizek. Ide tartoznak településeken keletkező, ún. kommunális
szennyvizek, amelyeket
o kizárólag háztartási,
o ipari szennyvízzel kevert háztartási, illetve
o fekáliás szennyvizet is tartalmazó ipari szennyvizek alkotnak.
Az első alcsoport az olyan kis települések, üdülőtelepek jellegzetes szennyvize, ahol
ipari szennyvíz nem keveredik a háztartásokból származó szennyvízbe. A második
alcsoportba azok a kommunális szennyvizek tartoznak, amelyekben dominál a
háztartási jelleg, de több-kevesebb ipari szennyvíz is kerül beléjük. A harmadik
alcsoportba az olyan gyárak, ipari létesítmények technológiai szennyvizei tartoznak,
amelyekbe az üzem szociális létesítményeiből fekáliás eredetű szennyvíz is keveredik.
A települési szennyvizek közös jellemzője, hogy bakteriológiai szempontból mindig
előfordulhat bennük patogén kórokozó, ezért csak a később részletezendő
közegészségügyi rendszabályok betartásával hasznosíthatók.

-

Ipari szennyvizek.
Ipari szennyvizeknek nevezzük azokat a szennyvizeket, amelyek egy-egy gyártási,
vagy feldolgozási technológiából származnak. Az igen sokféle ipari szennyvíz közül
mezőgazdasági hasznosításra természetesen csak azok alkalmasak, amelyek főként
természetes eredetű szennyeződéseket és sok szerves anyagot tartalmaznak, toxikus
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anyagot nem, vagy csak a megengedhető határérték alatt tartalmaznak. Mindenekelőtt
az élelmiszer-ipari szennyvizek tartoznak ide, amelyeknek mind a víztartalma, mind a
szervesanyag- és a növényi táplálóanyag tartalma nagy, minőségük változékony, ezért
mesterséges tisztításuk sok gondot okoz. Elsősorban a cukor-, a konzerv-, a
keményítő-, a szesz-, a sör-, az üdítőital- és a tejipar szennyvizei, alkalmasak a
mezőgazdasági hasznosításra.
A következő alcsoportot a könnyűipari, szennyvizek egy része képezi. Ezek a kenderés lenáztató-, a textil-, a papír- és cellulóz-, valamint a faipar szennyvizei, amelyek
mind növényi eredetű alapanyagokat dolgoznak föl és fajlagos vízfelhasználásuk is
nagy.
A harmadik alcsoportba a vegyipar egyes szennyvizei, tartoznak, különösen a
műtrágyagyártás szennyvizei, amelyek valójában híg műtrágyaoldatok, továbbá pl. a
gázgyári szennyvizek, amelyek hasznosításának főként a század első felében volt
jelentősége.
Fölhasználhatóak még az energiaiparban keletkező hűtővizek, mint hőszennyezett
vizek, valamint egyes építőanyag-ipari szennyvizek és más kisebb iparágak szennyvizei, amelyek megfelelnek a hasznosíthatóság minőségi követelményeinek.
-

Mezőgazdasági eredetű szennyvizek.
A mezőgazdaságban keletkező szennyvizek közül jól hasznosíthatók mindazon
melléküzemágak, valamint a mezőgazdasági tevékenység mellett végzett élelmiszeripari elő- és részfeldolgozások szennyvizei, amelyekben az egyes élelmiszeripari
szennyvizekhez hasonló minőségű használt vizeket vezetnek el. Sok hasznos növényi
tápanyag van a silózáskor keletkező szennyvízben, a gazdasági majorokban,
telephelyeken pedig gyakran keletkeznek a háztartásihoz hasonló összetételű
szennyvizek. A mezőgazdaság legnagyobb mennyiségű és legszennyezettebb
folyékony hulladékát, a hígtrágyát, nem tekintjük szennyvíznek, mert az almozás
nélküli állattartás melléktermékeként mindazon tulajdonságai megvannak, amelyek a
trágyára jellemzőek, ezért mindenképpen hasznosítani kell, nem pedig tisztítani vagy
megsemmisíteni.

A szennyvizeket, a hasznosíthatóság higiénés szempontjai szerint a következőképpen
csoportosíthatjuk:
-

Egészségügyi korlátozás nélkül hasznosíthatók
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és elhelyezhetők mezőgazdasági területen azok a szennyvizek, amelyek nem
tartalmaznak a megengedett értékhatárnál több toxikus anyagot, 100 ml-nyi
mennyiségükben a vonatkozó szabványban meghatározott módszerrel kórokozó
baktérium nem mutatható ki, kétszer 10 ml-nyi szennyvíz kétórás üledékében
életképes bélféregpeték vagy protozoa ciszták nem mutathatók ki, és nem
tartalmaznak a vonatkozó utasításban megengedettnél több sugárzó anyagot. Általában
a fekáliamentes ipari szennyvizek tartoznak ebbe a csoportba, de az ide tartozást
vizsgálatokkal igazolni kell.
-

Egészségügyi korlátozással hasznosíthatók
azok a szennyvizek, amelyek mérgező és sugárzó anyagot nem tartalmaznak, de
kórokozó mikroorganizmusok a határértéken felül előfordulnak bennük. Az ilyenkor
előírt korlátozások - a világszerte szerzett több évtizedes tapasztalatok szerint megfelelő biztonságot nyújtanak az esetleges kedvezőtlen bakteriológiai hatások
kivédésére, megelőzésére. Ezek a korlátozások a szennyvíz előkezelésére (kötelező 2
órás ülepítés), védőtávolságok kialakítására (a védett objektumtól és a környezeti
feltételektől függően 25-750 m), a betakarítás előtt betartandó várakozási időkre
(növényfajoktól és az évszaktól függően 14-30 nap), az öntözhető, illetve trágyázható
növényekre (közvetlenül emberi fogyasztásra alkalmas növények termesztése ilyen
területeken tilos!), továbbá az ott dolgozók különleges higiéniai és munkavédelmi
kötelezettségeire vonatkoznak, amelyek egyébként nem térnek el a művi
szennyvíztisztító telepeken dolgozókra előírt hasonló szabályoktól. A hasznosításból
ki nem zárt és máskülönben mezőgazdasági hasznosításra alkalmasnak ítélt
szennyvizek - külön vizsgálat nélkül - automatikusan ebbe a csoportba sorolandók.

-

Talajrendszerben elhelyezhető és tisztítható, de mezőgazdaságilag nem hasznosítható
szennyvizek
azok, amelyek akár kémiai, akár mikrobiológiai minőségük miatt egyes komponensek
tekintetében kifogás alá esnek ugyan, de egyedi elbírálás és az átlagostól eltérő
mértékű előkezelés (pl. csírátlanítás) után kizárólag szennyvízelhelyezésre létesített
szűrőmezőn

vagy

faültetvényes

elhelyezőtelepen

tovább

tisztíthatók

és

felhasználhatók.
-

Végül nem hasznosíthatók mezőgazdasági területen
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azok a szennyvizek, amelyek a megengedett határértéken felül tartalmaznak mérgező
vagy sugárzó anyagot, valamint azok, amelyek fertőző betegségeket ellátó
intézményekből, vagy állati termékeket feldolgozó üzemekből különállóan kerülnek
elvezetésre.
Az

egyes

csoportokba sorolt

szennyvizekből

származó

iszapok hasonlóképpen

csoportosítandók a mezőgazdasági hasznosítás egészségügyi megítélése szempontjából.
A hasznosíthatóság megállapításakor fontos a szennyvíz néhány alapvető minőségi
jellemzőjének számszerű ismerete is. A nemzetközileg egyeztetett követelmények szerint
vannak kötelező, minden esetben megvizsgálandó komponensek, és vannak nem kötelező
paraméterek, amelyeket csak akkor kell kimutatni, ha a jelenlétükre a szennyvíz eredetéből
vagy más jelből következtetni lehet. A kötelezően megvizsgálandó komponensek a következők:
-

hőmérséklet, pH, lúgosság;

-

ásványi összetevők (anionok, kationok, amelyek alapján a víztípus és a káros
sótartalom is meghatározható);

-

növényi tápanyagok (N, P, K, Ca, amelyek mennyisége az összes sótartalomból
levonandó);

-

a száraz- és a szervesanyag-tartalom;

-

nehézfém- (különösen a Cd, Zn, Cu, Ni, Hg, Pb, esetleg a Cr, B, Mn, Mo és mások),
valamint a detergens-tartalom;

-

mikrobiológiai jellemzők (össz-csíraszám, fekál coli-szám, fekál streptococcus-szám
stb.).

A vízminőségi értékelésen kívül az egyik legfontosabb tervezési feladat annak vizsgálata,
hogy a kijuttatandó szennyvíz hogyan befolyásolja az adott terület vízháztartási és
tápanyagforgalmi viszonyait, ezen belül pedig a hasznosításra, illetve elhelyezésre kerülő
szennyvíz éves adagjának meghatározása. A környezeti szempontból veszélytelen éves fajlagos
szennyvízmennyiség maximális értékének megállapításakor a következő szempontokat kell
mérlegelni:
-

a területre jutó és az onnan távozó vízmennyiség egyensúlya, az esetleges többlet
vízmennyiség elvezetésének megoldása;

-

a szennyvízzel a területre juttatott sókból ne halmozódjon föl a gyökérzónában káros
mennyiség;

-

a szervesanyag-terhelés ne haladja meg a terület biológiai lebontó képességét;
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-

a kivitt növényi tápanyagok - különösen a nitrogén - mennyisége egyensúlyban legyen
a növényi tápanyagfelvétellel;

-

a kikerülő toxikus anyagok mennyisége ne haladja meg a talajra előírt megengedhető
terhelési határértékeket.

A megengedhető maximális terhelés mértékét a fölsorolt követelmények közül az adott
esetben mértékadó (vagyis a legkisebb terhelést jelentő) követelmény határozza meg.
A szennyvízelhelyező és -hasznosító területen a talajvíz szintje még szélső esetben sem
kerülhet a terepszinthez 1 m-nél közelebb, amiből a számításba bevonható átlagérték a
terepszint alatt kb. 1,5 m-ben határozható meg (Vermes, 1982).
A mező- és erdőgazdasági szennyvízhasznosítás és -elhelyezés további tervezési és
üzemeltetési követelményeit, előírásait a vonatkozó műszaki irányelvek és szakmai
szabályozások (jelenleg az MI-08-1735-1990 ágazati műszaki irányelv és a 3003/1983.
MÉM-EüM-OVH Szennyvízelhelyezési szabályzat) tartalmazzák.

Egyéb alternatív szennyvíz-tisztítási módszerek
A természetes biológiai szennyvíztisztításokat alternatív tisztítási módszereknek is
nevezik, hiszen ezek a mesterséges, művi tisztítások - sok esetben háttérbe helyezett, de
valójában versenyképes - alternatíváit jelentik. Különösen azokat a megoldásokat sorolják ide,
amelyek a szennyvíz tisztítását nem haszonnövényekkel, hanem a természetben is előforduló,
vadon termő növényekkel, illetve növénytársulásokkal, az ún. talaj-növény rendszerekben
valósítják meg. Ezeknek kétségtelenül nagy előnyük, hogy elkerülik a táplálékláncot, így
eleve kiküszöbölik mind a potenciálisan fertőző, mind a mérgező anyagok eljutását az
állatokhoz és az emberhez. Egyben kihasználják a talajban folyó természetes tisztulás
előnyeit, amelyekről az előző fejezetben már volt szó.
Az alternatív biológiai tisztítás egyik legismertebb módszere a nádas tisztítás, amelynek
mind a természetes nádállományban megvalósított változatát, mind a telepített - és rendszerint
a környezetétől elszigetelt talajrétegben kialakított - nádas szűrőmezős változatát
alkalmazzák; utóbbit nevezik többen gyökérmezős szennyvíztisztításnak.
A nád, illetve a nádas ökoszisztéma természetes szennyvíztisztító képességére a
botanikusok és a hidrobiológusok már régen felfigyeltek és megállapították a nádasok
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kiemelkedő szerepét a vizek - elsősorban az állóvizek - vízminőségének védelmében, a
szárazföld felől érkező szennyeződések kiszűrésében. Kate Seidl német botanikusnő volt az
első, aki a nádasnak ezt a tisztítóképességét tudatosan kihasználta szennyvíz tisztítására,
amikor a Max Plank Intézet kommunális szennyvizei számára nádas tisztítótelepet létesített.
Természetes körülmények között - tehát nem szigetelt gyökérágyban - kialakított nádasba
vezette az előzőleg csak mechanikailag tisztított szennyvizet, amely ott - a nádas talajában
lassan végigszivárogva - oly mértékben megtisztult, hogy az elfolyó víz a befogadóba minden
további nélkül bevezethető volt. Később laboratóriumi és liziméteres kísérletekkel igazolta,
hogy a nád (Phragmites communis), valamint a társulásában rendszerint megtalálható sás
(Carex sp.), káka (Schoenoplectus sp.) és más vízi, illetve mocsári növények a gyökérzetükön
és a szárukon kialakuló baktériumflóra segítségével nemcsak a szerves anyagok lebontásával,
hanem bakteriológiailag is nagy hatásfokkal képesek megtisztítani az állományukba került
szennyvizet, az ásványiasodott növényi tápanyagokat pedig felveszik és az új növényi
biomassza kialakításához fölhasználva testükbe építik. Ezen az elven alapuló természetes
biológiai nádas tisztítótelepek több helyen is létesültek Németországban, főként kisebb
településeken, mint amilyen a 2000 lakosú Othfressen (Vermes, 1993).
A nádas ökoszisztémának ezt a tisztítóképességét mások azzal próbálták kihasználni és
fokozni, hogy zárt, szigetelt gyökérágyba telepített nádas tisztítókat alakítottak ki,
amelyekben - a betöltött természetes talaj mellett - különféle adalékanyagokkal igyekeztek
növelni a talaj és a gyökérállomány együttes tisztító erejét, adszorpciós képességét. Ezeket a
gyökérmezős tisztítótelepeket Angliában betonágyakba, Németországban és Ausztriában
műanyag fóliával szigetelt ágyakba telepített nádas állománnyal létesítik, elsősorban szintén
kisebb lakosszámú települések és egyedi szennyvíztisztítások számára (Kickuth et al., 1994).
Lengyelországi liziméteres kísérletek az ilyen „épített nádasok" igen jó tisztítási kapacitását
bizonyították (Kowalik et al., 1996). A hazai gyakorlatban is megjelent már néhány, kísérleti
jellegű, illetve prototípusként megvalósult telep, mind a természetes nádasok, mind a telepített, gyökérmezős típusú nádasok alkalmazásával, de hatásfokukról és működésük
részleteiről még nincsenek értékelt adataink.
Másfajta alternatív tisztítási módszerként használatosak a gyepes, alagcsövezett,
szűrőmezők, amelyeknek többféle változata létesült szerte a világon, és amelyek régóta
ismertek. Ezek a viszonylag nagy terhelésű talajszűrők szintén a talaj tisztítószűrő, elsősorban
szervesanyag-lebontó képességét használják ki. Mértezésükre is a BOI-terhelés alapján
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alakult ki számítási módszer, amely különösen a talajok oxidáló-képességét, valamint
víznyelő képességét veszi figyelembe (lásd: MI-10-421 sz. műszaki irányelv). A legnagyobb
ilyen szűrőmezők Berlin mellett alakultak ki és több mint 100 éve üzemelnek (berlini
rieselfeld-ek), de sok kisebb településen is alkalmazták ezt a módszert. Napjainkban inkább
kiegészítő berendezésként funkcionálnak egy-egy nagyobb szennyvíztisztító/elhelyező
rendszerben. Jó működésük alapfeltétele a rendszeres és egyenletes elosztású, de szakaszos
terhelés, a kiszámított mértékű szennyvízadagolás, továbbá a növényzettel való borítottság,
ami a szűrő hatás regenerálásának és fenntartásának fontos feltétele; a növényzet nélküli
szűrőmezők hamarabb kimerülnek, tisztítási hatásfokuk egy idő után csökken.
Az alternatív szennyvíztisztítási módszerek közé tartoznak azok a szikkasztótelepek,
amelyek a háztartási szennyvizeket - egyszerű oldómedencés előtisztítás és ülepítés után megfelelően méretezett, felszín alatti csővezetékrendszerbe vezetve szivárogtatják el a
talajban. Leginkább egyedi, családi-házas és kellő méretű kerttel, művelt, illetve zöldterülettel
is rendelkező ingatlanokon alkalmazzák, olyan településeken, illetve településrészeken, ahol a
csatornahálózat kiépítése és a szennyvizek központi tisztítótelepre vezetése nem gazdaságos a
túlságosan ritka beépítettség következtében. Észak-Amerikában és Franciaországban
viszonylag elterjedt módszer, amely - a vonatkozó feltételek teljesítése esetén - alkalmat nyújt
a szennyvíz hasznosítására is. A lényeg azonban a veszélymentes és környezetbarát
szennyvízelhelyezés és a természetes biológiai tisztítás, ami a kellően méretezett
szikkasztótelep talajában megy végbe, az előzőekben már ismertetett folyamatokon keresztül.
A felszín alatti csővezeték perforált műanyagból, vagy égetett agyagcsövekből készül,
feladata az oldómedencéből szakaszosan érkező szennyvíz egyenletes elosztása a szikkasztó
mező területén. Azáltal, hogy az ilyen szikkasztótelep minden műtárgya a talaj felszíne alatt,
megfelelő talajréteggel fedve helyezkedik el, nemcsak környezetvédelmi és higiéniai, hanem
esztétikai szempontból is igen kedvező megoldás a háztartási jellegű, toxikus anyagokat a
megengedhető mértéken felül nem tartalmazó szennyvizek tisztítása és elhelyezése számára.

Szennyvíziszap-kezelés, -elhelyezés és -hasznosítás
A szennyvíziszap a szennyvíztisztítás kiküszöbölhetetlen mellékterméke, a szennyvízből
eltávolított úszó és lebegő (szilárd) anyagok, valamint a biológiai tisztításkor keletkező, élő433

és elhalt baktériumpelyhek tömege alkotja. A szennyvíztisztítás folyamán a szennyvíztől
elkülönített rácsszemét, a kiülepített homok és a felúszó (habos) anyagok mellett a
legnagyobb térfogatú mellékterméket a szennyvíziszap képezi, amely a mechanikai +
biológiai tisztításkor kétféle lehet:
-

a mechanikai tisztítási fokozatban az előülepítő fenekén összegyűlendő, onnan
eltávolított iszap, az ún. nyersiszap, amelyben durva, szálas anyagok is jelen vannak;
sűrűsége a vízénél jelentősen nagyobb, 60-80%-a szerves anyag;

-

az utóülepítő iszapja, amelyet a biológiai fokozatban, az eleveniszapos vagy a
csepegtetőtestes tisztítás utóülepítőjében különítenek el a szennyvíztől; a csepegtetőtestes rendszer utóülepítőjéből eltávolított iszapot humusziszapnak is nevezik.
Az előző iszapfajtánál pelyhesebb szerkezetű, kevésbé szálas, a vízhez közelálló
fajsúlyú, 75-80% szerves anyagot tartalmazó iszap, amelynek egy részét
visszaforgatják a szennyvíztisztítás biológiai fokozatában, másik részét (fölös iszap)
elvezetik és tovább kezelik.

Szennyvíziszap-kezelésnek nevezzük mindazokat a műveleteket, amelyeket a keletkező
iszappal a szennyvíztisztító telepen végeznek a térfogat és a fertőzőképesség csökkentése a
kezelhetőség, a hasznosíthatóság, illetve az elhelyezhetőség javítása céljából. Mivel a
települési szennyvíziszap víztartalma nagy (átlagosan 95-98%), a leggyakoribb kezelési
módszer az iszapvíz csökkentése, mert ezzel a továbbkezelendő iszap térfogata jelentős
mértékben csökkenthető, aminek jelentős gazdasági hatásai vannak. Ezt szolgálja a
gravitációsan, vagy gépi úton végzett sűrítés (koncentrálás), amely az iszap néhány
százalékos víztartalom-csökkentésével a térfogatát a felére is képes redukálni, ezáltal a
további műtárgyak és berendezések kapacitása kisebb lehet.
Az iszapstabilizálás célja, hogy az iszap könnyen bomló szerves anyagait szagmentes és
önmagától tovább már nem bomló, fertőzést nem okozó anyagokká alakítsa át, ezáltal
megkönnyítse és biztonságossá tegye a további mozgatást, elhelyezést, illetve hasznosítást. E
cél elérésére háromféle eljárás alkalmazható:
-

az anaerob rothasztás, amely zárt térben, levegőtől elzárt körülmények között végzett
fermentációt jelent;

-

az aerob stabilizálás, amely oxidatív viszonyok között, az iszap levegőztetésével éri el
az iszap szerves anyagainak stabil vegyületekké való átalakítását, és
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-

a kémiai kezelés, amely a biológiailag nem rothasztott, illetve nem stabilizált iszapot
mész, vagy klór adagolásával teszi stabillá. 1 tonna iszap szárazanyagra számítva
oldómedencéből származó iszap kezeléséhez 100-300 kg Ca(OH)2 mészadag,
eleveniszap esetében pedig 300-500 kg/t sz.a. mészadag szükséges a stabilizáláshoz,
amely a kezelt iszap pH-ját tartósan (legalább 14 napig) 11-nél magasabb
tartományban tartja.

Az iszapkondicionálás az a művelet, amelyben az iszapot az iszapvíz jobb hatásfokú
leadása céljából kezelik
-

vegyszerekkel (pl. polielektrolitok, mész, vassók, alumíniumsók);

-

hővel;

-

nedves oxidációval vagy

-

iszapmosás útján.

Az iszapkondicionálás a szuszpendált, lebegő részecskék felületén lévő, azokat
kölcsönösen taszító elektrosztatikus töltést csökkenti, a kolloidok vízmegtartó képességét
csökkenti, és a szilárd részecskék pelyhekbe való tömörülését (koaguláció, flokkuláció)
serkenti, ezáltal növeli a víztelenítés hatásfokát. Leggyakoribb a különböző vegyszerekkel
végzett kondicionálás, bár ez az iszapkezelés költségeit jelentősen megnöveli.
A víztelenítés az iszap víztartalmának további csökkentését jelenti legalább olyan mértékig,
hogy az iszap szárazanyag-tartalma elérje a 28-30%-ot, vagyis az iszap mechanikusan
kezelhető, mozgatható, prizmában tárolható legyen. Az ilyen iszap földszerű, trágyaszerű
halmazállapotú, a folyékony iszapnál jóval kisebb térfogatú és a mezőgazdasági elhelyezés
szempontjából rendszerint kedvezőbb fogadtatásra talál. Az ennél nagyobb mértékű
víztelenítés általában hőkezeléssel, szárítással és granulálással érhető el, ami rendkívül nagy
energiafelhasználással és költséggel jár, mivel az egységnyi nedvességtartalom eltávolítása
ezt követően exponenciálisan növekvő energiamennyiség felhasználását igényli.
Az iszapkezelés utolsó fázisa a tárolás, amely lehet:
-

ideiglenes, vagy átmeneti, ami rendszerint magán a tisztítótelepen történik, vagy

-

végleges depóniában való elhelyezés (terület-feltöltés) erre a célra kijelölt és kialakított területen.

Az iszap hasznosítással egybekötve a mezőgazdasági területen helyezhető el, amivel
egyidejűleg az iszap értékes anyagai hasznosíthatók. A szennyvíziszap nem csak a
szennyvíztisztítás mellékterméke, hanem egyben a Földön megtermelt biomassza része is,
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amely nagy mennyiségű olyan anyagot tartalmaz, ami a természetes anyagforgalomból
származik, s amit oda célszerű visszajuttatni. Értékét mutatják a világon sok helyen végzett
vizsgálatok átlagadatai, amelyekkel a szerves anyag- és a növényi tápanyag-tartalma
jellemezhető:
-

a települési szennyvíziszap szárazanyag-tartalma

-

szervesanyag-tartalma

-

növényi tápanyag-tartalma, ebből

-

nitrogén: 3-4%

-

foszfor: 1-1,5%

-

kálium: 0,2-0,5%

átlagosan 2-5%

a szárazanyag 40-60%-a
a szárazanyag 5-6%-a

Emellett előfordul benne minden olyan ásványi anyag, amit a szennyvíz tartalmazott,
amelyből az iszap származik.
Az iszapban megjelennek a mikroelemek is, közöttük a toxikus nehézfémek (pl. a Cd, a Zn,
a Cu, a Ni, a Hg, a Pb, a Cr, a B, a Mn, a Mo stb.), amelyeknek koncentrációi különösen az
utóbbi évtizedekben - főként ipari forrásokból - növekedtek meg, továbbá megtalálhatóak
benne különféle mikrobák (baktériumok, vírusok, gombák, egysejtűek), amelyek között számos hasznos talaj lakó baktériumpopuláció mellett - patogén szervezetek is vannak, amik
miatt az iszap veszélyeket is hordoz. Ezért nevezik a szennyvíziszapot napjainkban veszélyes
értéknek, amelynek hasznosításakor különös figyelmet kell fordítani a veszélyeinek
megelőzésére, kiküszöbölésére, de amik miatt nem szabad eldobni, megsemmisíteni értékes
tulajdonságait, annál is kevésbé, mivel a hasznosítással egybekötött elhelyezése ígéri a
leggazdaságosabb megszabadulást is ettől a mellékterméktől.
Az iszap felhasználása a mezőgazdaságban, illetve elhelyezése a megművelt talajokban a
szennyvíztisztítással egyidős, a világon mindenütt alkalmazott módszer. A talajban nem csak
hasznosulnak az iszap értékes anyagai, hanem átalakulnak és veszélytelenné válnak a
potenciálisan mérgező és fertőző összetevői, vagyis a talajban az iszap is megtisztul. Számos
régebbi, valamint újabb kísérlet és vizsgálat igazolja, hogy az iszap értékes összetevői révén a
talajban - megfelelő mértékű adagolás mellett - trágyázószerként fejti ki hatását és kedvező
hatást gyakorol a talaj tulajdonságaira: növeli a talaj nedvességtartalmát, víztartó képességét,
szervesanyag-tartalmát, a makropórus porozitást és a talaj aggregátumok stabilitását,
miközben csökken a talaj térfogatsűrűsége, tömörsége és nyírásellenállása. Az iszap talajba
helyezése befolyásolja az ott lezajló oxidációs-redukciós folyamatokat, amelyek közül az
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aerob körülmények dominanciájára kell törekedni, mert ekkor bomlanak le kedvezőbb módon
a talajba kerülő szerves anyagok. Befolyásolja - rendszerint növeli - a növényi tápanyagtartalmat, elsősorban a nitrogén- és a foszfortartalmat, továbbá szerves anyagai révén növeli a
talaj kation kicserélő képességét, ami a káros anyagok megkötésében, a nehézfémek
adszorbeálásában játszik nagy szerepet. A rendszeres és körültekintő iszapadagolás - az
istállótrágyához hasonlóan - növeli a talaj humusztartalmát, az értékesebb humuszanyagok
arányának növelésével pedig javítja a humuszminőséget. Az iszapban lévő nagy mennyiségű
mikroorganizmus aktivizálja a talajban a mikrobiális tevékenységet, serkenti a biokémiai
folyamatokat, ezzel hozzájárni a talajélet kialakulásához és fejlesztéséhez. Az iszaptrágyázó
hatását igazolták többi közt a hazai kisparcellás és szabadföldi kísérletekben szereplő
jelzőnövények, amelyek az iszapkezelés hatására a kontroll kezelésekhez képest jelentős terméstöbbleteket produkáltak (Szlávik és mts., 1984).
A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználhatósága nagymértékben függ a halmazállapottól is. A 45. táblázat a gyakorlatban előforduló leggyakoribb iszaphalmazállapotok előnyeit és hátrányait foglalja össze a mezőgazdasági hasznosíthatóság
szempontjából.
A szennyvíziszap kezelésének, talaj rendszerben való elhelyezésének és hasznosításának
technológiai rendszerét a 145. ábra foglalja össze, amely a technológiai fázisokon belüli
változatokat és azok kapcsolódásait, valamint az elhelyezés alapvető lehetőségeit szemlélteti
(Vermes, 1993). Ezt figyelembe véve az iszap elhelyezésére a következő főbb megoldások
közül lehet kiválasztani az adott helyre leginkább megfelelőt:
-

rekultiválandó területen,

-

talajjavítást célzó,

-

meglévő erdőkben,

-

faültetvényeken és egyéb ültetvényeken,

-

szántóföldön való elhelyezés.

Elhelyezés rekultiválandó területen. Rekultiválandónak nevezzük azokat a területeket,
amelyeknek termékenysége, illetve művelhetősége az egyéb célú emberi beavatkozás
következtében

(pl.

bányászat,

nagyarányú

tereprendezés)

megromlott,

s

amelyek

művelhetőségének helyreállítása, ismételt termővé tétele szükséges (pl. meddőhányók,
külszíni fejtések, szemétdepóniák). Ezeken a szennyvíziszap, felhasználásával kettős cél
valósítható meg: egyrészt az iszap minimális korlátozásokkal való elhelyezése, másrészt a
437

terméketlen terület megjavítása, termővé tétele, ami jelen esetben az iszap hasznosulását
jelenti. A számos külföldi példa mellett hazánkban a visontai külszíni szénfejtés
meddőhányóján az Eger városi centrifugált szennyvíziszappal végzett kísérleti, majd üzemi
méretű elhelyezés említhető referenciaként. A módszer egyik leglényegesebb behatároló
tényezője a szállítási távolság, illetve az azzal együtt növekvő szállítási költség, de ahol
rekultiválandó területek vannak a közelben, ennek a megoldásnak az alkalmazása
mindenképpen javasolható (Vermes, 1993).
45. táblázat. Az iszap-halmazállapotok előnyei és hátrányai a mezőgazdasági hasznosítás
szempontjából
Halmazállapot
Folyékony
iszap

Földszerű,
víztelenített
iszap

Granulált
iszap

Előnyök
- minimális előkezelés szükséges,

Hátrányok
-

sok víz, nagy térfogatszállítás,

közvetlen kijuttatás lehetősége,
hidraulikus szállítás lehetősége,
a tápanyagok mellett víz is kerül a
talajba,
összességében a legolcsóbbnak
tartott megoldás.
jóval kisebb tömeg és térfogat
szállítása szükséges,
könnyebb tárolás,
kedvezőbb fogadókészség,

-

nagy és speciális tárolótér-igény,
speciális géprendszer kell a kijut
tatáshoz,
kedvezőtlenebb mezőgazdasági
fogadókészség.

-

a víztelenítés nehéz és nem mindig
kielégítő minőségű,
a kondicionálás és a víztelenítés
drága és energiaigényes,

- jobb továbbfeldolgozási lehetőség
(pl. komposztálás),
- a kezeléshez és kiadagoláshoz
- meglévő géprendszer van.

-

az iszapvíz a szennyvíztisztító telepet tovább terheli.

- minimális tömeg és térfogat,

-

a granulálás fokozottan energia
igényes és igen drága.

-

- legkönnyebb tárolás, kezelés,
kiadagolás,
- kedvező fogadtatás a mezőgazdaságban.

Talajjavítást célzó elhelyezés. A gyenge termékenységű, illetve talajhibákkal terhelt
talajokon az iszap szerves anyagai és víztartalma hozzájárulhat - az egyéb talajjavító
beavatkozások mellett - a talaj javításához. Az ilyen jellegű iszapfelhasználásra jellemző szemben a trágyázási célú hasznosítással - az egyszeri, vagy időközönként megismételt nagy
adagú kezelés, valamint az iszapnak a mélyebb talajrétegekbe való juttatása (különösen
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homoktalajokon). Egyes esetekben ez a módszer kombinálható a kisadagú, évenként végzett,
trágyázási célú iszaphasznosítással.

145. ábra. Települési szennyvíziszapok kezelésének és mezőgazdasági elhelyezésének
technológiai rendszere

Elhelyezés meglévő erdőben. Több országban (pl. Lengyelország, NSZK, USA) számos
esetben próbálkoztak meglévő erdőben szennyvizek és szennyvíziszapok elhelyezésével, de
ezek - a kedvező eredmények mellett - néhány hátrányos tapasztalattal is szolgáltak: a
meglévő erdő idősebb faállománya és kialakult növénytársulása a terhelésekkel szemben
érzékenyebb, és technikailag is nehézségekbe ütközik az iszap egyenletes szétosztása a
szabálytalanul nőtt faállományban. Gyenge termőhelyen lévő, elkülönített erdőrészekben az
iszapadagolás mindazonáltal az erdőgazdálkodás szempontjából is hasznos lehet.
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Magyarországon az erdőről szóló 1996. évi LIV. törvény és az annak nyomán kiadott
29/1997. (VI. 30.) FM rendelet tiltja az erdőben történő szennyvízelhelyezést, azt csak
kifejezetten ebből a célból telepített faültetvényen engedélyezi.
Elhelyezés faültetvényeken és egyéb ültetvényeken. A speciálisan ilyen célból telepített
faültetvények kiváló lehetőséget nyújtanak az iszap valamint a szennyvizek rendszeres,
folyamatos, egész évben való fogadására. Különösen az ipari célra felhasználandó haszonfaültetvények alkalmasak erre, de jó lehetőségeket kínálnak az iszap-elhelyezésre a rövid
vágásfordulójú, intenzív nyár- és fűztelepítések, továbbá a biomassza-, bioenergia-, illetve
aprítéktermelő faültetvények, amelyek 10-15 évig vannak azonos területen, s ezalatt
viszonylag kis gépi és minimális élőmunka-igénnyel jelentősen nagyobb faanyag állítható elő
rajtuk, mint iszaptrágyázás nélkül. Nagy előnyük, hogy a megtermelt növényi szerves anyag
nem a táplálékláncba kerül vissza, így mind a fertőzés, mind a potenciálisan mérgező anyagok
továbbvitelének veszélye kiküszöbölhető.
Vannak példák arra is, hogy gyümölcs- és szőlőültetvényekben - az érés és a szüret idején
kívül -, valamint oltványtelepeken és csemetekertekben használnak föl szennyvíziszapot
trágyázásra. Az iszap kijuttatása szempontjából itt elsősorban azok a módszerek látszanak
perspektivikusnak, amelyek a folyékony iszapot közvetlenül a talajba adagolják (injektálás),
vagy amelyek az iszapból készített komposztot használják föl ezeken a kultúrákon.
Szántóföldi elhelyezés. A legismertebb, a legrégebben és ma is a leggyakrabban
alkalmazott iszapelhelyezési és hasznosítási mód a szántóföldi növénytermesztéshez
kapcsolódik, ahol mind az egyéves, mind az évelő kultúrák trágyázhatok a szennyvíziszappal.
Fontos feltétel az, hogy az iszappal kezelt területen közvetlenül emberi fogyasztásra is
alkalmas növény csak az iszap kiadagolását követő második vegetációs időszakban
termeszthető, ha közben ugyanarra a területre nem adagoltak iszapot. Az iszappal trágyázott
területeken termesztésre javasolt növények:
-

a táplálékláncba nem kerülő növények közül

-

a vetőmag- és szaporítóanyag termesztésre felhasznált növények és

-

az ipari feldolgozásra kerülő növények,

-

a tápláléklánchoz kapcsolódó növények közül a gabonafélék, elsősorban mint
takarmánygabonák, továbbá a tömegtakarmányok, a szudánifű, a repce, és a füves
keverékek (Vermes, 1982).
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A kutatók világszerte egyetértenek abban, hogy a szántóföldi iszaphasznosítás nem tartozik
a mezőgazdaság alapvető feladatai közé, megvalósítása nem is elsősorban annak az érdeke, de
a mezőgazdaság sokat segíthet az iszapelhelyezés össztársadalmi problémájának a
megoldásában (Epstein, 1976). Az iszappal együtt járó veszélyek kiküszöbölésének egyik
biztosítéka a szennyvízhasznosításhoz hasonló egészségügyi követelmények betartásában,
másik pedig a biztonságos iszapterhelés és -adagolás mértékének meghatározásában van.
Utóbbit segíti az a számítási módszer, amely a túlterhelés elkerülését teszi lehetővé, s
amelynek alapvető lépései a következők:
-

Az éves iszapadag (t/ha szárazanyag) meghatározása az iszap nitrogéntartalma és a
termesztett növény(ek) nitrogénigénye szerint.

-

Az iszapelhelyezés időtartamának (év) meghatározása az iszap és a talaj tényleges,
illetve megengedhető nehézfém-tartalmának figyelembevételével.

-

Az éves iszapelhelyezéshez szükséges területnagyság (ha) meghatározása az éves
iszapmennyiség és a kiadagolható iszapadag alapján.

A talajokban megengedhető maximális elem-, illetve nehézfém-tartalom (mg/kg száraz
talaj) adatait - külföldi és hazai kísérletek eredményeit figyelembe véve - a 46. táblázat
mutatja (Vermes, 1993).
Világszerte elterjedt módszer a víztelenített iszap komposztálása (önmagában vagy más
természetes eredetű hulladékkal együtt) és az iszapkomposzt mezőgazdasági hasznosítása.
A kutatások eredményeként a gyakorlat számára több iszapelhelyezési, illetve hasznosítási
technológia javasolható:
-

a folyékony iszapok számára:
o a folyamatos, mélybarázdás elhelyezés nyárfaültetvényben;
o a szakaszos, barázdateknős elhelyezés szántóterületen;
o a szakaszos, talajba injektálásos elhelyezés szántóterületen vagy ültetvényben;

-

a víztelenített, iszapok számára:
o a szakaszos, beszántásos elhelyezés szántóterületen vagy ültetvényben, prizmában való érlelés vagy komposztálás után.

A javasolt technológiák mindegyikének teljes hazai gépesítés és megfelelően működő
referenciatelepek

állnak rendelkezésre. A

folyékony, illetve a

víztelenített iszap

mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának egy-egy mintatechnológiáját a 146. és a
147. ábra. mutatja (Vermes, 1993). Az iszaphasznosítás tervezési és üzemeltetési
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részletkérdéseit az érvényben lévő műszaki irányelvek - jelenleg az Ml-10421-82 és az MI08-1735-1990 sz. ágazati műszaki irányelvek - tartalmazzák.
46. táblázat. A különböző elemek és szennyező anyagok megengedhető maximális mennyisége a talajokban
(mg/kg)
Elemek
As
B
Be
Cd
Co
Cr
Cu
F
Hg
Mo
Ni
Pb
Se
Zn
PAH
Ásványolaj-tartalom

Adszorpciós kapacitás mgeé/100 g talaj
5-15
7
100
10
1
50
75
75
500
1
10
50
100
10
200
1
100

15-25
10
100
10
2
50
100
100
500
1
10
50
100
10
250
1
100

25-35
15
100
10
3
50
100
100
500
1
10
50
100
10
300
1
100

Megjegyzés

++
++o
xxo
xxo
++o
xxo
xxo
xxo

Megjegyzés:
++ különös elővigyázat szükséges
xx komló- és szőlőültetvényekben, valamint 5%-nál több CaCO3-ot tartalmazó talajokban 25%-kal több is megengedhető
o gyepkultúrák esetében és 6,5 pH-érték alatt a közölt értékek fele érvényes. Forrás: Ml-08-1735-1990 sz.
műszaki irányelvek.

146. ábra. Aerob stabilizált, folyékony szennyvíziszap kezelésének és hasznosításának technológiája
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147. ábra. Nyers, víztelenített szennyvíziszap kezelésének, elhelyezésének és hasznosításának technológiája

Fürdők
A települések fontos létesítményei a fürdők, amelyek speciális vízgazdálkodási feladatokat
is jelentenek. A fürdők teremtik meg a tisztálkodás, a testnevelés, a sportolás és üdülés,
valamint a gyógyítás tömeges igénybevételének lehetőségeit a települések lakói számára. A
lakások és háztartások komfortfokozatának növekedésével a tisztasági fürdők jelentősége és
látogatottsága csökkent, de a többi fürdőtípus használata növekedőben van. Hazánk kedvező
hévízkészletei lehetővé teszik vizeink gyógyászati szerepének egyre jobb kihasználását.
Fürdőinket a használat célja szerint csoportosítjuk. A tisztasági fürdők a lakásokban és a
munkahelyeken hiányzó fürdési lehetőség pótlására szolgálnak. A sportfürdők az úszósport
oktatásának, az edzéseknek és a versenyeknek a lebonyolítására létesülnek, ide szabadtéri és
fedett uszodák egyaránt tartoznak. A pihenő- és üdülő- fürdők (strandfürdők) elsősorban a
szabadtéri üdülést teszik lehetővé, úszó- és fürdőmedencékkel, jelentős zöldfelülettel. A
gyógyfürdőkben a víz hőfokát, ásványi összetevőit és egyéb gyógyhatását hasznosítják.
Gyakran a felsorolt fürdőtípusok együttesen fordulnak elő, a többcélú, vagy vegyes használatú
fürdőkben.
Hazánkban közel 460 közfürdő működik, ezek befogadóképessége kb. 450 ezer fő, éves
személyforgalmuk megközelíti a 44 millió főt. A sport- és strandfürdők aránya 68%, a
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tisztasági fürdőké 25%, a gyógyfürdőké 7%. A közfürdők mellett egyre növekszik a
magánfürdők száma. A közfürdők vízfelhasználása 50 millió m3/év, ennek mintegy 60%-a
hévíz.
47. táblázat. Fürdővíz-minőségi követelmények (Öllős, 1987 nyomán)
Megnevezés

Mértékegység

pH

-

Friss víz
6,8-8,5

Forgatott víz

Medencevíz

6,8-7,8

6,8-7,8

0,3-1,0

0,2-0,5

Szabad aktív klór

mg/l

-

Kötött aktív klór

mg/l

-

0,2

0,3

Ammónium

mg/l

0,2

0,1

0,2

Nitrit

mg/l

-

Nitrát

mg/l

40

KOI

mg/l

3,5-4,5

Klorid

mg/l

100-350

Fe + Mn
Al

0,05
frissvíz + 10
frissvíz
-

0,05
friss víz +10
friss víz + 1,0
friss víz +100

mg/l

-

0,02

0,02

mg/l

-

0,1

0,1

Karbonát-keménység (CaO)

mg/l

100

20

20

Összes keménység (CaO)

mg/l

100-350

legyen mész-szénsav egyensúlyban

Vízforgalmuk jellege szerint a következő fürdőket különböztetjük meg:
-

Feltöltő - leürítő fürdők, amelyekben a vizet szakaszosan, a medencék vizének teljes
lecserélésével pótolják. Az ilyen fürdőkben a medence térfogata nem haladja meg az
1000-1500 m3-t.

-

Töltő-ürítő rendszerű fürdők, ahol a vízcsere folyamatos, aminek a mértékét a
medencetérfogat és a fürdőterhelés alapján választják meg. A strandfürdőkben, a
fedett uszodákban, a hullámfürdőkben a medencetérfogat 2,5%-át cserélik óránként,
ami azt jelenti, hogy egy 2000 m3-es medencébe üzemóránként 50 m3 vizet vezetnek.

-

Visszaforgatásos technológiával működő fürdők, amelyekben külső forrásból csak a
veszteségeket pótolják, a teljes vízmennyiséget folyamatosan forgatják, tisztítják és
fertőtlenítik. Epidemiológiai szempontból egyedül ez nyújt kielégítő megoldást, hiszen
a folyamatos, vagy az időszakos vízcserével dolgozó fürdőkben a víz szennyezőanyagterhelése és a baktériumszaporodás mértéke rendszerint meghaladja a hígításból
származó csökkenés mértékét.
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A termálvizek minősége az általánosan alkalmazott visszaforgatásos eljárással a legtöbb
esetben nem szabályozható, ezért a hévizek esetében összetettebb - és emiatt költségesebb tisztítási- és fertőtlenítési rendszert kell bevezetni.
A fürdők vízellátásának kulcsfeladata a megfelelő minőségű és kellő mennyiségű víz
szolgáltatása. A vízellátás megoldásán kívül természetesen gondoskodni kell a használt vizek
és a szennyvizek elvezetéséről. A szennyvizeket a közcsatornába kell bekötni, míg a
fürdőmedencék vize a csapadékvizekkel együtt a természetes befogadókba vezethető.
A fürdővíz minőségi követelményeit országos szabvány tartalmazza, a legfontosabb
paramétereket a 47. táblázat mutatja (Öllős, 1987).
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6. A vízgazdálkodás környezeti hatásai.
Fogalmak
A vízgazdálkodásról és a hozzá tartozó fogalmakról a könyv korábbi fejezeteiben már
részletesen szóltunk, itt a környezettel, a környezeti hatásokkal és a környezetgazdálkodással
összefüggő legfontosabb fogalmakat tisztáztuk.
Környezeti hatásnak. vagy környezethatásnak nevezzük az élőlényeket körülvevő élettelen
(abiotikus) és élő (biotikus) tényezők közvetlen hatását egy bizonyos életközösségre. De
környezeti hatás a környezetre gyakorolt hatás is: egy-egy tevékenység, vagy folyamat hatása
a körülötte lévő környezetre, vagy az előbb említett életközösség, illetve egyes tagjainak
válasza a környezeti tényező(k) által őket ért hatásra.
Környezeten a környezeti elemek (föld, levegő, víz, élővilág, valamint az ember által
létrehozott, épített művek) összességét, azok rendszereit, folyamatait, szerkezetét értjük; az
ember környezete az a természetes és művi elemekből álló, élő és élettelen alkotórészekből
összetevődő tér, amely bennünket körülvesz, amelyben élünk ós tevékenykedünk.
Tevékenységünk közben a környezetet vagy annak valamely elemét igénybe vesszük,
illetve terheljük: ezt környezethasználatnak nevezzük, ami - ma már, a környezetvédelmi
törvény értelmében - hatósági engedélyhez kötött. A környezet, igénybevétele a környezetben
valamely változás előidézése, a környezetnek vagy valamely elemének természeti
erőforrásként való használata. A környezetterhelés pedig valamely anyagnak, vagy energiának
a környezetbe juttatása, ami a környezetben változást idéz elő.
A környezethasználat folyamán bekövetkező változás mértéke természetesen különböző
lehet, bizonyos esetekben kedvezőtlen következményekkel járhat. Környezetkárosodásnak
nevezzük

a

környezetnek,

vagy

valamely

elemének

olyan

mértékű

változását,

szennyezettségét, illetve olyan mértékű igénybevételét, amelynek következményeként annak
természetes vagy korábbi állapota (minősége) csak beavatkozással, vagy egyáltalán nem
állítható helyre, illetve amely az élővilágot kedvezőtlenül érinti. A károsításon belül
környezetszennyezésnek tekintjük a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket
meghaladó terhelését.
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Mindebből adódik, hogy a környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések
összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének
megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet
megelőző állapot helyreállítása.
A környezet használata és védelme mellett az ember - különösen a századunk második
felétől - egyre nagyobb gondot fordít a környezet fejlesztésére is, amelyen a természeti
erőforrások és az ökoszisztémák fenntartására, helyreállítására, egészséges arányaik
kialakítására való törekvést, illetve zavartalan működésükről való tudatos gondoskodást,
továbbá a kedvezőtlen természeti adottságok javítását értjük, részint a környezeti károkat nem
okozó termelés (fenntartható fejlődés), részint a természeti értékek hosszú távú megóvása
céljából.
Az előzőeket mintegy összefoglalja a környezetgazdálkodás fogalma, amelyet annak a
sokoldalú és tudatos tevékenységnek a megjelölésére használunk, amely a természetes és az
ember alkotta környezet hosszútávra szóló szabályozott hasznosítását, tervszerű fejlesztését és
hatékony védelmét, szolgálja, az ökológiai rendszerek stabilitásának tartós fenntartása és a
társadalom - jogos, reális - igényeinek figyelembevétele mellett.
Ennek az összetett, minden környezeti elemre és szempontra kiterjedő környezetgazdálkodási szemléletnek kell érvényesülnie minden új létesítmény vagy beavatkozás
tervezésekor és megvalósításakor, valamint a régiek rekonstrukciója alkalmával. Ezt segíti
egyfelől a környezetpolitika, amely a hosszú távú környezetgazdálkodási koncepcióra épülő,
annak rendező elve szerint kialakított intézkedés- és eszközrendszer, és amely a társadalom
minden területére és minden résztvevőjére kiterjedően gondoskodik a környezeti
követelmények érvényre juttatásáról, valamint az ehhez szükséges technikai és jogi szabályok
megalkotásáról és megtartásáról. Másfelől támogatja a környezettudomány, ami a
környezetgazdálkodás speciális kérdéseivel foglalkozó tudományos ismeretek összességét
jelenti, beleértve az azokra irányuló tudományos kutatást is, amelynek eredménye végül is a
gyakorlati alkalmazás révén a fölmerülő problémák megoldását jelenti.
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A vízi létesítmények és a vízgazdálkodási tevékenység
környezeti hatásai
A vízi létesítmények (csatornák, gátak, műtárgyak, tározók stb.) fontos részei a gazdasági
életnek és a környezettel való gazdálkodásnak egyaránt. Létesítésüket az emberi szükségletek
indokolják, hiszen mindegyik a vízzel kapcsolatban fölmerülő valamely társadalmi igény
kielégítését szolgálja. Térbeli elhelyezkedésüket tekintve lehetnek
-

pontszerűek (pl. a kutak, a duzzasztó műtárgyak, a zsilipek, a befogadóba való
vízbevezetések);

-

vonalmentiek (pl. az öntöző- és a belvíz-csatornák, az árvédelmi töltések, a folyómedrek szabályozásával és a partvédelemmel összefüggő műtárgyak);

-

területiek (pl. tározók, halastavak, öntözőtelepek).

A különféle vízi létesítmények lehetnek egy- vagy többcélúak. A közüzemi vízhálózat
például szolgálhat csak ivóvíz-ellátási célokat, de ugyanaz a vezetékrendszer az ipari
vízszükségletek fedezésére is felhasználható. A csatornahálózat nem csak a településen
keletkező szennyvizet vezeti el, hanem a belterületen leesett csapadékból származó
többletvizeket is, tehát egyidejűleg vízrendezési igényeket is kielégít. Egy jól kialakított
víztározó részint a többletvizek visszatartásával, felfogásával, részint - a vízhiányos
időszakokban - a vízszolgáltatással, részint a környezeti tényezők javításával járulhat hozzá a
többcélúsághoz. A szennyvizek mezőgazdasági hasznosítása és elhelyezése egyfelől
kommunális feladatot teljesít, másfelől a víz és a benne lévő tápanyagok újrahasznosítását
eredményezi, tehát a termelési potenciált javítja. A vízgazdálkodási létesítmények fajlagos
beruházási, illetve üzemelési költségeit csökkenti, így a lakosságra kisebb terheket ró, ha a
létesítés és a működtetés költségei több fogyasztó, illetve felhasználó között oszlanak meg,
ezért általános a törekvés a többcélú vízgazdálkodási létesítmények tervezésére és
megvalósítására.
A vízi létesítmények - amellett, hogy nélkülözhetetlenek az adott vízgazdálkodási feladat
végrehajtásához-, mindenképpen beavatkozást jelentenek az érintett terület vízháztartási
viszonyaiba, befolyásolják az ott fennálló ökológiai egyensúlyt. Hatásuk sokrétű és különböző
mértékű lehet, ezért körültekintő feltáró és tervező munkát igényel, nemcsak műszaki és
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gazdasági/gazdaságossági értelemben, hanem különösen a környezeti hatások szempontjából.
A hatások vizsgálatakor a következő fő kérdésekre kell választ kapni:
-

A beavatkozás milyen változást okoz az érintett területen lévő vizek állapotában,
helyzetében, mennyiségében, minőségében?

-

Az okozott vízháztartási változás milyen hatással van, vagy lehet a természetes
környezetre, valamint a földhasználatra? Kell-e számolni területi elöntéssel, ezáltal
termőterület-csökkenéssel? Megemelkedik-e a talajvíz szintje vagy éppen lesüllyed?
Milyen hatással van ez a kialakult növényarányokra, kultúrákra, természetes
növénytársulásokra? Romlik-e vagy javul a vizek minősége? Stb.

-

Milyen műszaki és társadalmi válaszok adhatók a várható változások kedvezőtlen
következményeinek a kivédése, a kedvező hatások legjobb kihasználása tekintetében?
Milyen kölcsönhatások várhatók, és mit kell tenni azért, hogy a lehetséges hátrányok a
minimálisra csökkenthetők legyenek? Kompenzálják-e a nyerhető előnyök az
előforduló hátrányokat, illetve kompenzálhatók-e azok egyáltalán valamely külön
beavatkozással? Stb.

A nagy vízi létesítmények, pl. gátak, duzzasztók, vízlépcsők, műszaki beavatkozások,
valamint a környezeti feltételek és a terület- és földhasználatok között - a hidrológiai, az
időjárási és a talajtani viszonyoktól is függően - kölcsönhatások alakulnak ki, amelyeknek
minden eleme, mozgásiránya, sebessége és minősége nehezen ismerhető meg és vehető
számításba. Az ilyen interakciók prognosztizálásának egyik sajátossága, hogy a műszaki
jellegű beavatkozások főleg mennyiségiek és mennyiségileg megfoghatók, a környezetre
gyakorolt hatásaik azonban nem csak mennyiségiek, sőt leggyakrabban éppen minőségiek, és
ezek - a rendelkezésre álló tapasztalatok és kutatási eredmények elégtelensége miatt nehezebben ítélhetők meg az elsősorban mennyiségi szemléletű tervezőmérnökök számára.
Ezért nagy szükség van arra, hogy a tervekben érvényre jusson az ökológusok értékelése is,
hogy párbeszéd alakuljon ki a mérnökök és a biológusok között, és hogy értékeléseiket olyan
szintézisbe hozhassák, amelyek a létesítményről vagy a beavatkozásról szóló helyes döntést
egyértelműen megalapozzák.
Sok esetben a hatásokat a meglévő adatok, ismeretek alapján nem lehet kellő biztonsággal
megítélni. Ilyenkor különösen szükség van arra, hogy egyrészt kellő kutatás előzze meg a
létesítmény tervezését és megvalósítását, másrészt az állapotváltozást nyomon követő olyan
észlelő-értékelő és információs rendszer (monitoring rendszer) épüljön ki, amelynek
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segítségével később pontosíthatók, kiegészíthetők és módosíthatók a létesítménynek erre
rászoruló részei. Ilyen esetben is azt kell szem előtt tartani, hogy csak olyan kérdés maradhat
„nyitott", amely nem befolyásolja alapvetően a vízi létesítmény megvalósíthatóságát, hanem
csak finomító jellegű változtatásokkal függ össze.

Környezeti hatásvizsgálatok a vízgazdálkodásban
A környezeti hatásvizsgálatról általában
A fejlesztések vagy a beruházások - összefoglaló néven projektek - tervezése,
megvalósítása minden esetben az előző környezeti állapot valamilyen mértékű megváltozását
eredményezi. Egy-egy ilyen projektet, a felvetésétől a megépítéséig, hatásától függően - nem
ritkán éles - szakmai és társadalmi viták kísértek régebben is. Ezek a projektek - a mai
szóhasználat szerint - társadalmi véleményeztetés, egyeztetés útján valósultak meg.
A hazai technika-történelemből is sok közismert létesítményt lehetne megnevezni, amelyek
megvalósításakor a legaprólékosabban számba vették annak természetre gyakorolt hatásait és
igyekeztek is a hatásokat optimalizálni. A Széchenyi-Lánchíd megvalósításakor követett
eljárást, vagy a balatoni gőzhajózás bevezetése előtti vizsgálódást például a mai ismereteink
szerint is, mintaszerű környezeti hatásvizsgálatnak nevezhetnénk, holott e kifejezés csak az
utóbbi időben vált ismertté.
A környezeti hatásvizsgálat elnevezést az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazták
először (1969-től), ezért a vele kapcsolatos kifejezéseink, elnevezéseink is innen, az angol
nyelvből származnak, többnyire egyenes fordításban.
Az „Environmental impact assessment (rövidítve EIA)" magyar megfelelője a környezeti
hatásvizsgálat (rövidítve KHV). Az utóbbi időben az angol nyelvben egyre elterjedtebben az
environmental assessment (EA) kifejezést használják az impact, vagyis a hatás szó
kihagyásával.
A környezeti hatásnak - a megkövetelt semleges értelemben - mind térbeli, mind időbeli
összetevői vannak. Egy meghatározott idő alatt, egy meghatározott területen, egy környezeti
jellemzőben, egy meghatározott tevékenység eredményeként bekövetkezett változásként
mutatható be, összehasonlítva azzal a helyzettel, ha a tevékenységet nem végeznék, vagy a
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változás nem következne be. A környezeti hatás a legegyszerűbben grafikusan ábrázolva
értelmezhető (148. ábra).

148. ábra. A környezeti hatás értelmezése

A környezeti hatásvizsgálat, egy meghatározott tevékenység vagy beavatkozás
biogeofizikai környezetre, emberi egészségre és jólétre gyakorolt várható következményeit
azonosítja, veszi számba és elemzi.
Az eddigiekből is kitűnik, hogy rendkívül összetett, nagyon sok szakmaterületet felölelő,
egyes részleteiben többféleképpen is megítélhető dologról van szó. A környezethatásvizsgálatok egyszerre több célt, alapelvet is szolgálnak, amelyek a következő fő csoportokba
sorolhatók:
-

A KHV olyan eljárás, amely ismereteket nyújt, és ezzel ösztönzi a döntéshozókat. a
fejlesztési beruházásoknak a környezet minőségére és a természeti forrásokra
gyakorolt potenciális hatásának figyelembevételére.

-

Olyan eszköz a tervezők számára a szükséges adatok összegyűjtéséhez, a változatok
elemzéséhez, amely lehetővé teszi, hogy a fejlesztési projektek - a kor technikai
színvonalán - harmonikusan, környezetbe illeszkedő módon valósuljanak meg.
Emellett mérlegelhetők a hatások és költségvonzatok csökkentésének lehetőségei és
módszerei is.

-

Segíti, hogy a gazdaságpolitikai irányok közül azok érvényesüljenek, amelyeknek
gazdasági céljai a természeti források hasznosításával ésszerű és harmonikus
összhangban valósíthatók meg.

-

A KHV mechanizmust jelent az érdekelt, körök bevonására a konzultációkba, ezzel
keretet teremt az érdekegyeztetéshez illetve a megegyezéshez.
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A nemzetközi gyakorlat egyértelműen igazolta, hogy a környezeti vizsgálatok - annak
ellenére, hogy viszonylag költségesek - nem tekinthetők egyszerűen egy, a beruházási
költségeket tovább növelő új követelménynek, tényezőnek. Egy-egy KHV sokszor financiális
előnyöket hoz például azzal, hogy
-

kiderít olyan problémákat, amelyek később nagyobb kárt okoznának, s ily mádon ezek
elkerülhetők;

-

kiválasztja a legkevésbé káros alternatívákat, ezzel kisebb lesz a beruházási és
üzemeltetési költség;

-

tisztább, biztonságosabb munkahelyet teremtve növeli az alkalmazotti produktivitást;

-

a káros hatásokat kiküszöbölő megoldások között lehet például visszaforgatás, ami
közvetlen financiális előnyt jelent.

A környezeti hatásvizsgálat a felsorolt számos előnye ellenére sem „tökéletes" módszer.
Egy projekt megvalósításakor szükségszerűen el lehet térni a KHV-ban lefektetett
javaslatoktól, sokszor el is kell térni azoktól. Elegendő itt utalni például az egészségügyi
létesítményekre vagy számos mezőgazdasági tevékenységre. Ilyenkor is nagyon hasznos lehet
azonban a környezeti vizsgálat, mert előre jelzi a várható hatásokat.
Másik probléma, amikor a hatásokat nem tudjuk előre jelezni, vagy hibásan túlértékeljük
azokat. Számos műszaki létesítményt lehet felsorolni, amelyekre vészt jósló előrejelzést
adtak, bár ezekből semmi sem következett be, és területük felvirágzását hozták.

A környezeti hatásvizsgálat hazai alkalmazása
A magyarországi környezeti hatásvizsgálat hazai jogszabályokon, műszaki előírásokon és
nemzetközi normatívákon alapszik. Ezek közül kiemelendők:
-

„A beruházások környezeti hatásvizsgálatának általános tartalma és módszertana" című irányelv, amely a KHV célját, jellemzőit tárgyalja, fogalommeghatározásokat ad, ismerteti a KHV folyamatát, a környezeti hatástanulmányt
(KHT), annak értékelését, valamint a nyilvánosság bevonását.

-

Az egyes tevékenységek környezeti hatásvizsgálatának átmeneti szabályozásáról
rendelkező jogszabály, amely a nemzetközi gyakorlat, tapasztalatok alapján a
hatásvizsgálatot két vizsgálati szakaszra osztja, egy előkészítő vagy előzetes és egy
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részletes

vizsgálati

szakaszra.

Mindkét

szakasz

eredményeit

egy-egy

dokumentációban, az előzetes környezeti hatástanulmányban, illetve a részletes
környezeti hatástanulmányban kell bemutatni. A hatásvizsgálatnak ki kell terjednie a
beruházás, illetve a beavatkozás építési, megvalósítási fázisára és az üzemelésre is,
beleértve a hozzájuk kapcsolódó egyéb műveleteket, illetve a tevékenység későbbi
felhagyását és az esetleges meghibásodásokat, baleseteket is. A jogszabály
mellékletében

felsorolja

azokat

a

környezetre

jelentős

mértékben

ható

tevékenységeket, amelyeket illetően környezetihatás-vizsgálatot kell végezni. Ezek
közül a vízgazdálkodás területére tartozókat később, A vízmérnöki, vízgazdálkodási
tevékenység környezeti vizsgálata című fejezetben ismertetjük.
-

Az Európai Unió környezeti hatásvizsgálati normatívája, melyhez a magyar
előírások jól illeszkednek. Például a hazai határértékek ezekkel egyeznek meg vagy
ezek alapján lettek megállapítva.

-

A határokon túl terjedő szennyeződések vizsgálatára vonatkozó nemzetközi
egyezmény is olyan, melyhez csaknem minden európai ország csatlakozott, így
hazánk is.

Az előzőeken kívül számos műszaki szabályozási kiadvány van, melynek környezeti
hatásvizsgálatra vonatkozó utalásai vannak. Vélhetően ez egyre általánosabbá válik.

A környezeti hatás előzetes vizsgálata
Az előzetes vagy vázlatos hatásvizsgálat az előtervezés, az előkészítés céljait szolgálja. A
vizsgálati eredményeket dokumentáló hatástanulmánynak ki kell térnie a következőkre:
-

a tervezett beavatkozás, tevékenység, létesítmény célja és rövid leírása;

-

az ismertetett célok kielégítésére szolgáló megoldási alternatívák;

-

megvalósítás esetén a környezetbe kerülő anyag- és energia-kibocsátás, valamint a
környezeti elemek közvetlen igénybevételének, különösen a területfoglalásnak és a
vízhasználatnak a leírása;

-

a várható környezeti hatások előrejelzése, az egyes változatok összehasonlító
ismertetése;
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-

esetleges útmutatás a részletes hatásvizsgálathoz (például, a nehezen megválaszolható,
problémás kérdések vagy az esetleges adathiány, adatgyűjtési igény stb.).

Nagyon gyakran elegendő egy projekt megvalósításánál csak előzetes környezeti
hatásvizsgálatot végezni. Ha kiderül, hogy a negatív hatások nem lényegesek, elhanyagolhatóak, akkor nincs szükség további részletes vizsgálatra. A részletes vizsgálat
elvégzése akkor szükséges, ha azt hatóság előírja vagy a beruházó fontosnak tartja.

A részletes környezeti hatásvizsgálat

A részletes vizsgálati fázisnak - így e fázis dokumentációjának, a hatástanulmánynak is az előzetes környezeti hatásvizsgálatokon és a műszaki koncepción túl a következőkre kell
kiterjednie:
-

a hatásterületek behatárolása, térképi bemutatása, az adott tevékenység nélküli
környezeti állapot részletes leírása e területekre vonatkozóan;

-

a környezet állapotában bekövetkező valószínű változások (kedvező és kedvezőtlen)
értékelése,

e

változások

környezet-egészségügyi,

gazdasági

és

társadalmi

következményeinek előrejelzése, vagyis a közvetlen és a közvetett hatások részletes
elemzése, az egyes változatok összehasonlító értékelésével;
-

a megelőző, csökkentő és elhárító intézkedések meghatározása, amelyekkel a negatív
hatások kezelhetők;

-

a környezeti hatások folyamatos mérésének, elemzésének módja;

-

az adatok forrása, a vizsgálatban alkalmazott módszer(ek), azok korlátai, az előrejelzések módszerei, érvényességi határai, az értékeléskor felmerült bizonytalanságok, hiányosságok (például a tudományos ismeretekben, adatokban, adatbázisokban stb.);

-

közérthető összefoglaló, amely egyrészt alkalmas az érdekelt körökkel folytatandó
konzultációk lefolytatására, másrészt a - valamennyi szakterületen nem hozzáértő döntéshozók számára áttekintést nyújt.
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A hatások számbavételének, értékelésének módszerei

Az alkalmazandó módszerek a feladat méretétől, jellegétől, a vizsgálati szakasztól
(előzetes, részletes) függően eltérőek lehetnek. Általános módszer nincs, szinte ki lehet
jelenteni, hogy egyedi feladatra kidolgozott módszerek lennének a legcélravezetőbbek,
minden esetben. Mégis vannak elterjedtebb, gyakrabban használt módszerek. Itt, ezek közül is
csak a legismertebb módszerek ismertetésére szorítkozunk. Ezek a:
-

hatáslista (checklist),

-

folyamatábra (flowchart),

-

hálózat (network),

-

hatástáblázat vagy kölcsönhatás mátrix (interaction matrix).

Ezek a módszerek sok esetben kiegészíthetik egymást, tehát egyes bonyolultabb esetekben
néhány különböző módszer együttes alkalmazása lehet a legcélravezetőbb.
A fenti összegző, rendszerező módszerekhez általában számos kiegészítő módszer
csatlakozhat, illetve egyszerűbb esetekben, ezek önállóan is kielégítő eredményt hozhatnak.
Felsorolásszerűen ezek:
-

analógia módszere,

-

szakirodalmi módszer,

-

mennyiségi modellezés,

-

minőségi modellezés,

-

a magyar nyelvben is az angol kifejezés rövidítésével használatos

-

GIS (Geographic Information System)

-

térinformatikai rendszerek,

-

rendszervizsgálatok,

-

trendvizsgálatok,

-

előrejelzések,

-

fizikai modellkísérletek stb.

456

Hatáslista
Lényegében a környezeti hatásvizsgálati módszertan két fő vonulatra osztható: a lista és a
táblázat vagy mátrix. A folyamatábra, a hálózat a lista egy-egy válfajának is tekinthető.
A listák az egészen egyszerű környezeti tényező télsorolástól a legfejlettebb, fontossági
súlyokat és a hatások mértékét minden tényezőre és változatra, értékén megadó fajtákig
terjedhetnek. Az egyszerűbb változatai természetesen inkább az előkészítő vagy előzetes
vizsgálati szakaszban használhatók eredményesen, vagy a hatástanulmány összefoglaló
részében.
Nagyon jó példa az Egyesült Államok Mezőgazdasági Hivatala (U.S. Department of
Agriculture) által összeállított, átfogó lista a környezeti hatások számbavételére, illetve
összefoglalására. A listát leegyszerűsítve, a 48. táblázatban közöljük.
48. táblázat. USDA lista a környezeti hatások számbavételére és/vagy összefoglalására
(Egyesült Államok Mezőgazdasági Hivatala, U.S. Department of Agriculture, 1990)
Érintett tényezők
Tájkép
Állékonysági problémák.
Nagy kiterjedésű talajtörés vagy talajmozgatás.
Elsőrendű vagy egyedülálló művelési területet érint-e?
Változás a tájképi formákban, partvonalakban.
Egyedülálló, különleges fizikai viszonyokat érint-e?
Szél vagy víz okozta talajerózió mértékének megváltozása.
Területi kisajátítások.
Levegő/éghajlati viszonyok
Szabványban előírt mértéket meghaladó légszennyező anyag kibocsátása.
Kifogásolható szagok.
Módosulás a légmozgásban, páratartalomban vagy hőmérsékletben.
Levegő tisztaságvédelmi törvény hatálya alá tartozó veszélyes
légszennyező anyagok kibocsátása.
Víz
Kibocsátás a vízrendszerbe.
Változás a tengervíz vagy édesvíz áramlásban.
Változás a felszíni lefolyási, beszivárgási viszonyokban.
Árvízhozamok lefolyási viszonyainak megváltozása.
10 angol hold vagy nagyobb felszíni területű víztereket érintő változások.
Felszíni vízbe történő bevezetés, változás a felszíni víz minőségében.
Változás a talajvíz áramlási irányában, mértékében.
Változás a talajvíz minőségében.
Vízellátó rendszer szennyezése.
Felszíni vízminőségi szabványok megsértése.
Árterek megváltozása.
Épített környezeti javak veszélyeztetettsége (pl. árvíz).

Igen

Lehet Nem

Megjegyz.
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48. táblázat folytatása
Érintett tényezők
Kihatás a tengerparti zónák hasznosítására.
Hatások a mocsaras területekre.
Szilárd hulladék
Jelentős mennyiségű szilárd hulladék vagy szemét keletkezik-e?
Zaj
Növekszik-e a meglévő zajszint?
Éri-e az embereket túlzott, rendkívüli zajhatás?
Növényzet
Változás a növényi fajok sokféleségében, ill. termőképességében.
Hatás a ritka vagy veszélyeztetett regisztrált fajokra.
Új fajok betelepítése a területre.
Kártétel a mezőgazdasági haszonnövényekben, termőterületükben.
Állatok
Hatás a ritka vagy veszélyeztetett regisztrált fajokra.
Új fajok betelepítése a területre, vagy határok létrehozása, amelyek az
állatok mozgását akadályozzák.
Hatások az állatok viselkedésére.
Állatok kitelepítése, kitelepülése.
Területhasználat
Lényegi eltérés a jelenlegi vagy tervezett területhasználatban.
Hatás a természetvédelmi területek, nemzeti parkok rendszerére vagy
valamely elemére.
Természeti kincsek
Változás bármely természeti erőforrás használatában, kiaknázásában.
Valamely természeti forrás kimerítése.
A helyszín nemzeti parkot, védett vagy védettnek nyilvánítandó
területet, védett ökológiai területet érint-e?
Energia
Jelentős mennyiségű fűtőanyag, energiafelhasználás.
Növekedés az energiahordozók mennyiségi igényében.
Szállítás, közlekedés
Járművek számának növekedése.
Parkolási létesítmények, új parkolási igények.
Jelentős hatás a meglévő közlekedési rendszer(ek)re.
A személy- és áruszállítás változása.
Nő a közlekedési veszély.
Új utak építése.
Közszolgáltatások
Tűzoltóság.
Iskolák.
Egyéb állami közszolgáltatások.
Szolgáltatások
Energia-, gázszolgáltatás.

Igen

Lehet Nem

Megjegyz.
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48. táblázat folytatása
Érintett tényezők
Kommunikációs rendszerek.
Vízellátás.
Csatornázás, gyűjtőtárolók.
Csapadékgyűjtő rendszerek.
Népesség
Változás a terület népességében, vagy annak eloszlásában.
Balesetveszély
Baleset vagy vészhelyzet kialakulási lehetősége (robbanás, kémiai és
mérgező anyagok stb.)
Emberi egészség
Egészségkárosodás lehetősége vagy veszélye.
Gazdaság
Esetleges negatív hatás a helyi vagy területi gazdasági tényezőkre (pl.
turizmus, földek értéke, helyi bevételek, alkalmazás stb.)
Lakossági reakció
Vitatható.
Konfliktus a helyi környezetet érintő szervekkel, célokkal.
Esztétika
Változik-e a kilátás, látkép?
Esztétikailag eltérő, tájidegen látkép kialakítása.
Lényegi változás a környék vizuális jellegében.
Régészet, kultúra, történelem
Érintettek-e nyilvántartott régészeti, kulturális, történelmi emlékek,
területek, objektumok?
Veszélyes hulladék
Jár-e a tevékenység veszélyes hulladéktermeléssel, szállítással, vagy
tárolással (pl. azbeszt- épület felújításkor)?

Igen

Lehet Nem Megjegyz.

Folyamatábra
Ez az informatikában, számítástechnikában a programok leírására, szervezési feladatoknál,
hadászati terveknél gyakran alkalmazott, ismert módszer, jól használható az egyes kapcsolati
összefüggések láttatására a hatásvizsgálatokban is. A folyamatábra egyik itt is jól
alkalmazható jellemzője, hogy segítségével egy stratégiát, is ki lehet dolgozni.

Hálózat
A hálózatok megkísérlik integrálni a hatások okait és következményeit, az okozó
tevékenység és az érintett környezeti tényezők közötti kapcsolatok, összefüggések feltárásán
keresztül, beleértve a másod- és harmadrendű hatásokat is. A kiváltó tevékenység a
baloldalon szerepel és a különböző okozati tevékenységeket, illetve az érintett tényezőket jobbra haladva a hálózat további részeiben tüntetik föl. Különösen hasznos lehet egy ilyen
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információs hálózat az érdekelt körökkel, csoportokkal folytatott konzultációs egyeztetés
során.
Elsődleges korlátja, hátránya a hálózatos megközelítésnek az, hogy minimális információt
tartalmaz a negatív hatások kiküszöbölésének, csökkentésének technikai hátteréről és az egyes
változatok hatásainak összehasonlító értékeléséről. Meg kell jegyezni azt is, hogy
bonyolultabb esetekben a hálózatok az áttekinthetetlenségig komplikálódhatnak.

Kölcsönhatás mátrix
Ez a legelterjedtebben, első alkalmazása nyomán, Leopold-mátrixnak vagy kölcsönhatás
mátrixnak nevezett hatástáblázat is igen sok változatban használatos. Általában a táblázat
egyik tengelye mentén a beavatkozás, tevékenység egyes fázisai, elemei szerepelnek, míg a
másik tengely mentén az érintett környezeti tényezőket soroljuk fel. Amikor egy adott
tevékenység hatása egy adott környezeti tényezőre azonosítható, az e hatással kapcsolatos
értékelés (nagyság vagy erősség, fontosság) az adott sor és oszlop metszéspontjában
jeleníthető meg. Ez a megjelenítés egyszerűbb esetben lehet a 49. táblázat szerinti
betűjelöléses értékelés, vagy az ugyancsak táblázatba foglalt számszerűsített értékelési
rendszer. Természetesen ez utóbbi alkalmasabb a részletes hatásvizsgálat által megkívánt
elmélyültebb értékelésre. A Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Tanszékén
összeállított (Madarassy - V. Nagy, 1993), igen részletes hatástáblázat a vízgazdálkodási és
vízzel összefüggő mérnöki munkákra - az adott feladat ismeretében, esetleges kiegészítéssel
vagy egyszerűsítéssel - igen jól alkalmazható.
Az eddigiekből nyilvánvalóan kitűnik, hogy a legtöbb információt tartalmazó, feldolgozó
módszer - az esetek többségében - a kölcsönhatás mátrix, e fontosságot és erősséget
számszerűsítő változata.
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A vízimérnöki, vízgazdálkodási tevékenységek környezeti
vizsgálata
E tevékenységek vizsgálata nem hordoz lényegi változást igénylő specialitást más
tevékenységekhez képest. A fentiekben általánosan leírtak érvényesek és alkalmazhatóak, a
példákat azonban természetesen erről a mérnöki területről merítettük, bemutatva az e
tevékenységek által esetlegesen érintett környezeti tényezőket.
A környezeti hatásvizsgálat hazai alkalmazása című fejezetben utaltunk rá, hogy a
környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó előírások tartalmazzák azokat a tevékenységeket,
amelyek hatásvizsgálat-kötelesek. Ezek közül kiemelten közöljük a vízgazdálkodás területére
tartozó tevékenységeket az 50. táblázatban.
49. táblázat. Kölcsönhatás-mátrix
Környezetihatás-bemutatás (Előzetes környezeti hatásvizsgálat)
Tevékenység
Környezeti tényezők

építési fázis
I.

1. levegőminőség, por

Fizikai Kémiai

Biológiai

Kulturális

II.

III.

H/M

H/M

H
h
0

H
h
0

h
h
0

h
h
0

h
h
0

5. vízmennyiség (felszíni,
felszín alatti)

H

h

H

H

H

NH/M

H/M

I.

2.szag
3. gázok
4. baktériumok

6. vízminőség (felszíni, felszín
alatti)

NH/M

II.

működési fázis

H/M

NH/M

NH/M

H/M

NH/M

7. zaj

H

H

H/M

h/M

h/M

8. flóra

0

h

h

h

h

9. fauna

0

h

h

h

h

10. veszélyeztetett fajok

0

0

0

0

0

11. történelmi, régészeti
értékek

h

h

h/M

h/M

h/M

12. tájesztétikai (vizuális)
megítélés

h

h

h/M

h/M

H/M

e

E

E

E

Szociális, gazdasági
13. közlemény
NE = nagyon előnyös E = előnyös
e = kevéssé előnyös 0 = nincs hatás
M = a káros hatás mérsékelhető NH = nagyon hátrányos
H = hátrányos h = kevéssé hátrányos
NA = nincs adat

E
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Az öntözési, a vízrendezési és az árvízvédelmi létesítmények lehetséges környezeti hatások
vizsgálatára az ICID (Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség) környezetvédelmi
kérdésekkel foglalkozó csoportja kidolgozott és 1993-ban közzétett egy ellenőrző lista
elnevezésű anyagot, amely hasznos segédeszköz a várható környezeti hatások számbavételére
és értékelésére, ezáltal az esetleges kedvezőtlen következmények kivédésére (ICID, 1993). A
nemzetközi alkalmazásra szánt kiadvány magyar változata is elkészült (Vermes, 1996) és az
érdeklődők, illetve használni kívánók rendelkezésére áll.
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