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Lefolyás-szabályozás és talajvédelem
HOROSZNÉ GULYÁS MARGIT1
Absztrakt
Land is a dynamic canvas through which human and natural systems interact.
Understanding the many factors influencing land use changes has been the focus of scientific study across multiple disciplines, locations, and scales. But direct measurements alone are not sufficient to provide an understanding of the
forces driving change. Linking observations at a range of spatial and temporal
scales to empirical models provides a comprehensive approach to understanding landcover change. On local, regional and global scales, the most significant
human impacts on the hydrologic system are caused by land-use change. Unfortunatelly there is only few models, which give a correlation between runoff
changes és land use changed This review display a function, called runoff control function, which is a very useful tool to present the problems which was caused by the human impact, specially the land use. The model usually uses the
GIS, the tool of geoinformatics to analysing and visualising the changes.
1. Bevezetés
A víz természetes körforgalma, vagyis a víznek a napsugárzás és nehézségi erő
hatására létrejövő, állandó állapot- és helyváltoztatása nem más, mint a légkörben, az óceánokban és a szárazföldeken található, különböző formában lévő vizek közötti kölcsönhatások rendszere.
A vízgyűjtők geomorfológiai jellemzői, domborzata rendkívül nagymértékben befolyásolja a felszínre hullott csapadék sorsát. Nemcsak a lefolyást, hanem a beszivárgást, a párolgást és a tározódást is. Ezek hatásvizsgálatának alapjait az ún. vízgyűjtő kataszterekben rögzítik (GHIMESSY–SZARVAS 1978).
Az ember megjelenése a Földön, tevékenysége, majd fokozódó beavatkozásai a víz-, az energia- és az anyagháztartásba egyre jobban befolyásolta és befolyásolja, illetve egyre nagyobb mértékben megváltoztatja a víz természetes
körforgalmát.
A lefolyás, mint a hidrológiai körfolyamat egyik résztvevője kölcsönhatásban áll a talajjal. A talaj szerkezete, fizikai tulajdonságai módosítják a lefolyást, ugyanakkor a hirtelen lezúduló esővizek és a nagy mennyiségű csapadék
hatással van a talaj alapvető tulajdonságaira.
A vízgyűjtő lefolyási viszonyainak jellemzésére lehet alkalmazni a lefolyás-szabályozási funkciót, amely megmutatja, hogy különböző paraméterek al1
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kalmazásával milyen módon alakul egy vízgyűjtő lefolyási viszonyai. Ebből következtethetünk a talajvédelem feladataira is.
2. Célkitűzés
A lefolyást több szempontból is lehet vizsgálni: tisztán a hidrológiai folyamatok
elemzésével; a tájban természetesen végbemenő változások hatását kiemelve;
az emberi beavatkozásra koncentrálva stb. Az eddig elvégzett vizsgálatok során
az alábbi probléma felvetésére került sor:
Létezik-e összefüggés a lefolyás mértékének csökkenése és talaj tulajdonságaiban bekövetkezett változások között?
Ebből rögtön adódott az alapkérdés is:
Milyen kapcsolat állítható fel a lefolyás és talajdegradáció között?
Így a lefolyás-szabályozási funkció vizsgálatának első fázisaként az alábbi hipotéziseket lehetett felállítani:
H1: A lefolyás nagyságának változása független a talajviszonyok változásától.
H2: A lefolyás nagysága csökkent a talajvédelem miatt.
3. Anyag és módszer
A kiválasztott mintaterületen, a Rovákja-patak vízgyűjtőjén történt az összegyűjtött adatok elemzése. Az adatgyűjtés során a másodlagos módszereket alkalmaztam. Ezekkel részben térbeli, részben attribútum adatok gyűjthetők
(SZEPES 2004).
A másodlagos adatgyűjtéssel létrehozott adatbázisok között szerepel topográfiai térkép. Ennek digitális változatából nyert szintvonalak alapján készült a
domborzati modell. Az alkalmazott adatbázisok az 1. táblázatban láthatók.
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1. táblázat. Alkalmazott adatbázisok

Adat
Alaptérkép

Felszínborítás

Természetvédelem

Felhasználás

Méretarány

DTA-50

1:50 000

Topográfiai térkép

1:10 000

CORINE 100

1:100 000

CORINE 50

1:50 000

DDM 10
Védett területek

1:10 000

NATURA 2000
Ramsari területek
Agrotopográfiai adatbázis

1:100 000

Talajinformáció

Üzemi genetikus
talajtérkép

1:10 000

Földhasználat

LANDSAT

30 m-es felbontás

A modellalkotás során először kiválasztottam a lefolyás-szabályozás szempontjából fontos entitásokat, jellemzőket, amelyekkel a Rovákja-patak vízgyűjtőjén
a lefolyás-szabályozási funkció vizsgálata elvégezhető. Fontos szempont volt
azok beszerezhetősége, térbeli elhelyezhetősége. A felhasználni kívánt jellemzőket adatgyűjtéssel szereztem meg. A logikai modell kialakításához az entitásokat (ha szükséges volt) digitalizáltam, azokból a térinformatikai program rétegein szereplő objektumok lettek. A fizikai modellben adatbázisokat kötöttem
hozzájuk és műveleteket végeztem velük. A megjelenítési modellben az eredményként kapott rétegekből tematikus térképeket készítettem, illetve a számszerű adatokat táblázatok és diagramok formájában jelenítettem meg.
A modellezéshez az ESRI cég ArcGIS 9.3 programot használtam. A földhasználati változás kimutatásához az IDRISI Taiga szoftvert használtam fel. Az
elemzések során ezekben egyszerű és összetett térbeli műveleteket is végeztem.
Egy rétegen belüli, egyszerű műveletek volt pl. a lekérdezés. Összetett matematikai (összeadás, szorzás stb.) műveleteket is végeztem különböző raszteres rétegek között a részeredmény rétegek és az eredmény réteg kialakításakor.
43

4. Térinformatika – lefolyás-szabályozás
A szakirodalomban gyakran szinonimaként használják a térinformatika és a
földrajzi információs rendszer fogalmát. A térinformatika tudomány, az informatika egy speciális ága, olyan informatika, amelyben az információ alapjául
szolgáló adatok földrajzi helyhez köthetők. Szakterületünkön egyre jobban terjed a geoinformatika, illetve a geoinformációs rendszerek fogalom, abból az
elvből kiindulva, hogy a Föld (görögül geo) az a hely, amelyhez az adatok, illetve információ kapcsolódnak (DETREKŐI 2002).
A földrajzi információs rendszer (angolul Geographical Information System, GIS) egy olyan számítógépes rendszer, melyet földrajzi helyhez kapcsolódó adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, elemzésére, a levezetett információk megjelenítésére, a földrajzi jelenségek megfigyelésére, modellezésére dolgoztak ki. A GIS a térinformatika tudományának eszköze, melynek segítségével
valamely földrajzi helyről kap információt a felhasználó (MÁRKUS 2004).
A víz mozgásjelenségeinek pontosabb leírása csak a topográfia figyelembe vételével, a digitális terepmodellek (DTM) segítségével valósulhatott meg, melyek előállításához számítógépekre volt szükség. A DTM-k segítségével gyorsan lehatárolhatóvá válnak a vízgyűjtők, szimulálhatóvá válik a lefolyás, a vízhálózat. A számítógépes modellek az 1960-as évektől kezdtek elterjedni. Napjainkban több száz számítógépes modell létezik, de a leggyakrabban használtak
száma kevesebb, mint egy tucat (SZABÓ–BÍRÓ 2003; SINGH–FIORENTINO
1996).
Az urbanizáció okozta hidrológiai változásokkal számos irodalom foglalkozik. Az emberi fejlesztések csökkentik a beszivárgási kapacitást a tájban, koncentrálják az árvizeket és minőségi és mennyiségi problémákat okoznak a víztestekben. Az utóbbi két évtizedben nagy előrehaladás történt a vízgyűjtő hidrológiai adottságaira történő emberi hatás mérésére. Nem csupán minőségi változásokra irányuló vizsgálatok történtek, hanem a vízhozamot meghatározó terepi
vizsgálatok is, beleértve az emberi tevékenység és földhasználat-változás kutatását is (YANG– LI 2011).
Az időnként jelentkező súlyos károk bebizonyították, hogy korunk mának
élő embere hogyan veszélyeztetheti a jelen és jövő generációinak fenntartását
megalapozó nemzeti örökségünket és kincsünket, a termőtalajt. A rendkívül
csapadékos időjárás súlyos károkat okoz a mezőgazdasági talajok felszínének
lepusztításával és elhordásával. A nagy mennyiségű, intenzíven lezúduló csapadékot egy idő után még az egyébként jó szerkezetű talajok sem képesek elnyelni. A nedvességgel telített talajok felszínén összegyűlt víz a lejtők irányába sodorja a szétiszapolódott talajrészecskéket. Az emberi tevékenység hatására a
természetes vegetáció megbomlik, a természetes állapot megszűnik, és így a lejtőn lefolyó víz több anyagot ragad magával, mint amennyi a természetes mállás
által pótlódik.
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A természeti erőkön kívül az emberi tevékenység által is befolyásolt, fokozott
mértékű talajpusztulási folyamatot gyorsított eróziónak nevezzük (SZABADOS
2010; THYLL 1992).
A lefolyást több tényező is befolyásolja, ezek irodalmi adatokból jól ismertek (KÁROLYI 1975). Az első, talán földrajzos szemmel az egyik legfontosabb, a
morfológiai tényezők:
 a vízgyűjtőterület nagysága,
 alakja,
 magassági és tározási viszonyai,
 a terep és meder esése.
A második a meteorológiai tényezők:
 a csapadék mennyisége, formája, intenzitása, eloszlása,
 hóvíztartalom,
 napsugárzás, lég- és talajhőmérséklet,
 szélsebesség és irány,
 potenciális párolgás,
 levegő páratartalma.
A harmadik a talaj befolyásoló hatása:
 a talaj összetétele,
 víztartalma,
 tározóképessége,
 beszivárgási kapacitása,
 talajvíz szintje.
A negyedik a földhasználat befolyásoló hatása:
 a növénytakaró,
 művelési mód.
Jelentős hatásuk van a domborzati viszonyoknak, különösképpen a terület tagoltságának, a lejtők meredekségének, hosszának és alakjának. A terület meredekebb vagy hosszabb lejtői elősegítik a felszíni lefolyás keletkezését, gyorsítják és összpontosítják a vizet. Hosszú, kis esésű lejtőkön viszont a víz lassabban
folyik, és több ideje marad arra, hogy a talajba szivárogjon. Ennek következtében a felszínen lefolyó vízmennyiség csökken. Nem kevésbé jelentősek a talajviszonyok sem. Ilyen jellemző például a talaj szemcseösszetétele, szerkezete,
áteresztőképessége és egyéb olyan tulajdonságai, amelyek a beszivárgás lejátszódását és intenzitását befolyásolják. A morzsás, jó szerkezetű vagy a lazább
(homok-, iszapos homok) talajok a csapadékvíz jelentős részét elnyelik, ezáltal
csökkentik a felületen lefolyó vízhozamokat. Ellentétes tulajdonságuk van a tö45

mörödött, vizet át nem eresztő talajoknak, különösen akkor, ha a terep esése nagyobb. A kopár, letarolt lejtőkön, hegyoldalakon csaknem a teljes csapadék a
felszínen folyhat le. A csapadékvizek felszíni lefolyását jelentős mértékben befolyásolják a mezőgazdaságilag hasznosított talajok használatának, megművelésének és trágyázásának jellemzői, a művelési ágak helyszínrajzi elrendezése, a
vetésforgók megválasztása és minden egyéb olyan beavatkozás és létesítmény,
amely a talaj eredeti lefolyási viszonyait megváltoztathatja. A szintvonalak irányára merőlegesen haladó szántás és vetés növeli a felszínen lefolyó vízhozamot, minthogy a barázda kis vízelvezető árokká válik. Viszont a művelési ágak
megfelelő megválasztása, a táblák helyes elrendezése, a szintvonalakkal párhuzamosan haladó szántás, a lejtős területeken haladó utak megfelelő elhelyezése
a felszínen lefolyó vízhozamot jelentősen csökkentheti (JŮVA 1966).
A táji ökorendszerekben lezajló természeti folyamatok alapvetően a lefolyási viszonyok kiegyenlítettebbé tétele és a direkt lefolyás mérséklése irányába
hatnak. E képességet az ökorendszer lefolyás szabályozási funkciójának nevezzük. A lefolyás-szabályozási funkció érvényesülése alapvetően a lefolyási viszonyok függvénye, amelyek a vízgyűjtő klímája és a geoökológiai viszonyai
által meghatározottak. A lefolyási csúcsértékek nagysága döntő mértékben a területre hullott csapadék mennyiségétől és intenzitásától, valamint a vízgyűjtőnek a csapadékos területek lefolyási irányaihoz viszonyított fekvésétől függ
(MEZŐSI– RAKONCZAI 1997). A lefolyás-szabályozási funkciót ZEPP alkotta
meg 1989-ben, szerinte a táj vízvisszatartó képességét jelenti. Az éghajlati viszonyok, a lejtőviszonyok, a talajfedettség, a talaj vízraktározási képessége, a
geológiai viszonyok és a vízfolyáshálózat mind-mind befolyásolják a lefolyási
viszonyokat, esetenként felgyorsíthatják azt. Minél nagyobb a táj lefolyás-szabályozási értéke, vagyis a vízvisszatartási képessége, annál kisebb az esélye a
hirtelen lezúduló árvizeknek. A lefolyás-szabályozási funkció becslése elsősorban az ökológiai egységekre és nem a hidrológiai egységekre történik, ha térben
vizsgálódunk. Ezek alapján a lefolyás-szabályozási funkció ZEPP-féle meghatározása: térben differenciált, mennyiségi becslés, ami a közvetlen lefolyást időben állandósítja és az ökológiai egységek területét stabilizálja (STEINERT 2005).
A lefolyásszabályzó funkció tehát néhány környezeti elem paramétereinek
függvénye. Értékét befolyásolják a csapadék mennyisége és intenzitása, a lejtőviszonyok (kitettség és a lejtő szöge), a talaj mechanikai összetétele, az alapkőzet jellege, továbbá a növényzettel való borítottság, s a növényzet által felvehető vízkészlet mennyisége. Módosító tényezőként figyelembe vehető még a vízgyűjtő nagysága és alakja, a vízfolyásokat érintő szabályozások milyensége (tárolók, derítők, védművek) és a beépítettség mértéke.
5. Eredmények
A kutatást a Rovákja-patak vízgyűjtőjén végeztem, melynek kiterjedése 78,5
km2. A vízgyűjtő mérete meghatározó volt számomra, ugyanis az irodalomgyűj46

tés során vizsgált 59 szakirodalom alig 10%-a foglalkozik mezo vagyis közepes
nagyságú vízgyűjtőterületekkel (50-100 km2). Jellemzően a tájökológiai kutatások kis mintaterületen (0.1-49 km2), a hidrológiai modellek alkalmazása pedig a
nagy vízgyűjtőkön (101 km2 felett) történik. A közepes nagyságú vízgyűjtők
már elegendőek komplex (tájökológiai) kutatások, felmérések készítéséhez. Kiválasztásánál szempont volt a terep ismerete is.
A Rovákja-patak vízgyűjtője Magyarország kistájainak kataszterében a
Vértes-Velence-hegyvidék (5.2) középtájon belül érinti a Lovasberényi-hát
(5.2.33) és a Velencei-hegység (5.2.34) kistájakat (MAROSI–SOMOGYI 1990).
Határai a Vértes-hegység, a Zámolyi-medence, a Császár-víz síkja a Fehérvárihegylábfelszínen, a Pázmánd-Verebi-dombvidék és a Váli-völgy síkja.
A vízgyűjtő mintegy 78 km2 kiterjedésű, változatos domborzati viszonyokkal. A sík részek alluviálisan feltöltődtek, a dombsági rész alapzatában pannóniai rétegeket is találunk, erre ülepedett le a jégkorszakban (pleisztocén) a lösz. A
vízgyűjtőre vonatkozó főbb természetföldrajzi jellemzők, geometriai adatok a
2. táblázatban láthatók.
2. táblázat. Főbb geometriai adatok.

Vízgyűjtő legalacsonyabb pontjának magassága (m)
Vízgyűjtő legmagasabb pontjának magassága (m)
Vízgyűjtő átlagos magassága (m)
Szintkülönbség (m)
Vízgyűjtő területe (km2)
Vízgyűjtő kerülete (km)
Vízválasztó tagoltsága (-)
Kilépő vízfolyás rendűsége (-)
Vízfolyás-sűrűség (-)
Vízgyűjtő átlagos lejtése (%o)
Vízfolyás esése (%o)
Vízfolyás hossza (km)
Növényborítottság mértéke (%)

121
349
180
228
78,5
50
1,59
6
0,47
5,78
4,66
16,3
124,2
2
A mintaterületen elvégeztem a különböző paraméterek térinformatikai elemzését. Ezek a paraméterek: talaj mechanikai összetétele, lejtőviszonyok, felszínborítottság, növényzet által felvehető vízkészlet mennyisége.
A vízgyűjtőre vonatkozó talajinformációs adatokat a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságtól kaptam 1:10 000-es méretarányban (1. ábra). A vízgyűjtőn 3 genetikai talajtípus osztozik: barna erdőtalaj (42%), csernozjom talaj (36%) és a réti talaj (22%). Összehasonlításkép47

pen elkészítettem az AGROTOPO adatbázis (1:100 000) alapján is a genetikus
talajtérképet. A nagyobb felbontású talajtérképen több talajtípus található, míg a
kisebb felbontású Agrotopográfiai adatbázis esetében csak 3 talajtípus. Így
megállapítható, hogy a Rovákja-patak vízgyűjtőjével azonos nagyságú vagy kisebb vízgyűjtők esetében érdemes nagyobb felbontású talajtérképeket használni, ezek lehetnek üzemi genetikus talajtérképek vagy a Kreybig talajinformációs
rendszer is. A szakirodalomban ritka a közepes nagyságú vízgyűjtők (20-100
km2) vizsgálata, így a tanulmány előre mutató és segítséget nyújthat a hasonló
léptékű elemzések során.

1. ábra. Talajtípusok elhelyezkedése a vízgyűjtőn mechanikai tulajdonságaik alapján (genetikus
talajtérkép alapján szerk. Horoszné Gulyás Margit)

A vízgyűjtőn az éghajlati, talajtani és domborzati adottságok alapján legnagyobb arányban a szántók képviseltetik magukat (kb. 62%), de igen nagy az erdők aránya, ami a Velencei-hegységnek köszönhető (24%) (2. ábra). Az elemzést a CLC50 adatbázist felhasználva végeztem el, de összehasonlításképpen a
CLC100 adatbázist is vizsgáltam. Ezek két időpontban készült adatbázisok, így
összehasonlíthatók, bár hozzá kell tenni, hogy kategória-rendszerükben különböznek. Az arányok hasonlóak lettek mindkét esetben apró különbségekkel: a
szántóterület csökkent, az erdők aránya és a művelés alól kivett területek aránya
nőtt a CLC50-ben a CLC100-hoz képest.
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2. ábra. Művelési ágak elhelyezkedése a mintaterületen a CLC50 adatbázis alapján (FÖMI
adatbázis alapján szerk. Horoszné Gulyás Margit).

A vízgyűjtő tagoltságában is kettősség mutatkozik, mely a lejtőkategóriák %-os
arányában is megmutatkozik. Az osztályozást a mezőgazdasági művelésre való
alkalmasság szempontjából vizsgáltam. Az átlagos 5,3%-os lejtőkategória érték
nagy különbségeket takar. A Lovasberényi-háton gyenge a tagoltság, itt a 0-5%os lejtőhajlású felszínek alkotják a domborzat nagy részét, míg a Velencei-hegységnél, formájából adódóan, megjelennek a 12% feletti lejtők (3. ábra). A völgyek futásában szépen kirajzolódik egy ÉNy-DK irányú törésrendszer, ez megfelel a terület őstörténeti fejlődésének.
A vízgyűjtő területen természetvédelmi védettséget élvező területeket is találunk, ilyen a NATURA2000 terület, amely a Velencei-hegység és a befogadó
(a Császár-vízen kialakított Pátkai-tározó) egy részére terjed ki. Az ökológiai
folyosók egy része hatékonyan működik, mint folyamatos megszakítatlan élőhely, illetve mint helyi klímát befolyásoló elem - ilyen többé-kevésbé a Vértes-hegységet és a Velencei-tó természetvédelmi területét összekötő Császár-víz
vonala. A védett területek a vízgyűjtőn mintegy 23%-kal részesednek.

49

3. ábra. A lejtőkategóriák %-os megoszlása a vízgyűjtőn (FÖMI adatbázis alapján szerk. Horoszné Gulyás Margit).

A mederben mozgó víz mennyiségét – többek között – alapvetően a vízgyűjtő
kiterjedése határozza meg. A vizsgált területen egy nagyobb (Rovákja-patak) és
több kisebb, időszakos vízfolyás (Kis Mihály-patak, Sági-patak, Kender-patak)
osztozik.
A dinamikus felszíni vízkészlet kialakulása szempontjából alapvetőek a
mezőgazdasági művelésű felszínek lejtői (3. táblázat). Ebben a tekintetben jelentősek a területi szélsőségek. A domborzat vízadó képességének három változata különböztethető meg a lejtés alapján:


Nincs említésre méltó lefolyás az 5%-os és ennél enyhébb felszíneken.
Csak kivételesen nagy intenzitású csapadék esetén várható innen felszíni
víz. A Rovákja-patak vízgyűjtő legnagyobb területén előfordul (a vízgyűjtő terület 66 %-án), elsősorban a vízfolyásokhoz közeli helyeken.



Közepes vízadónak minősíthetők az átlagosan 5-17% közötti lejtők. A
mintaterület egyharmada ebbe a kategóriába tartozik.



A 17% felettiek befolyásolják a legnagyobb mértékben a felszíni vízkészleteket. A Velencei-hegység révén a Rovákja-patak vízgyűjtőjének
egy része (6 %) ebbe a kategóriába esik.
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3. táblázat. Lejtőkategóriák a vízgyűjtőn

Lejtőkategória
0 - 5%
5 - 12%
12 - 17%
17 - 25%
25% felett

Terület (km2)
52,29
16,33
5,09
3,32
1,49
78,52

Terület (%)
66,6
20,8
6,5
4,2
1,9
100

A lefolyás-szabályozási funkció elkészítéséhez 4 különböző fedvényt elemzünk,
ebből három vektoros formában állt rendelkezésre: a felszínborítási kategóriák,
talaj fizikai jellemzői és a vízkészletre vonatkozó adatok. Ahhoz, hogy ezeket
együttesen tudjuk elemezni, egységes formátumba kellett átalakítani a fedvényeket. A funkció kialakításához 4 raszteres réteget kellett létrehozni: felszínborítási kategóriák, lejtőkategóriák, talaj fizikai tulajdonságaira vonatkozó kategóriák és a talaj vízkészletére vonatkozó kategóriák. A funkció kialakításához a
forrást ZEPP és STEINERT munkássága jelentette, de a helyi viszonyokra adaptáltam. A pontrendszer kialakításához, a kategóriák kialakításához szakemberekkel
konzultáltam.
Az értékeléshez a következő tényezőket vesszük figyelembe (4. táblázat):
- talajfedettség, növényborítás: CORINE (CLC50, CLC100), LANDSAT
műholdfelvételek (1986, 2011) alapján;
- lejtésviszonyok: DTA-50 és 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készített DEM szerint;
- infiltrációs kapacitás a talaj mechanikai tulajdonságainak függvényében;
- a növényzet által felvehető vízkészlet.
Minél nagyobb az összpontszám, annál nagyobb a vízvisszatartási képessége a
területnek. Például egy erdős terület az 1. kategóriába kerül, a beépített területek az 5. kategóriába.
Térinformatikai összetett művelet elvégzése után kaptam a 4. ábrán látható
eredmény térképet, amelyen 5 kategóriát különböztethetünk meg:
 igen magas: a felszíni víz legnagyobb hányada nem kerül lefolyásra,
 magas,
 közepes,
 gyenge,
 igen gyenge: a felszíni víz igen nagy része lefolyik.
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4. táblázat. Lefolyás-szabályozási funkció (forrás: saját szerkesztés)

Tényezők
felszínborítás
CLC50
lejtő, °
DEM
beszivárgási kapacitás a talaj mechanikai
tulajdonságainak
függvényében
(Genetikus Talajtérkép)
növények által felvehető vízkészlet
(mm/m)

1
2112,
22112,
22111,
24221

2

Pontérték
3

4

5

2111

14, 22,
24, 32

32

31

>35

15-35

7-15

2-7

0-2

agyag

agyagos
vályog

vályog

vályogos
homok

kavics,
homok

<60

60-140

140220

220-300

>300

4. ábra. CLC50 adatbázis alapján készített lefolyás-szabályozási funkció a mintaterületen.
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A lefolyás-szabályozási funkciót vizsgáltam műholdfelvételek (LANDSAT:
1986, 2011) elemzésével is, és hasonló eredményt kaptam, mint a két időpontra
készített CLC adatbázis elemzése során. Megfigyelhető a térképen, hogy a lakott, urbánus területeken nagyobb mértékű a lefolyás (kicsi a lefolyás-szabályozási funkció értéke), ez megfelel a szakirodalmi kutatások eredményeinek. A
két időpont között az erdők arányában változás következett be a tűlevelű erdők
javára. A lefolyás szempontjából egyik legfőbb változás, a füves terület növekedése a felszíni víz lefolyásának csökkenésére hat. Az erdők arányában bekövetkezett változás is a lefolyás csökkenését vonja maga után. A lombhullató erdők
alatt, az avartakaró jótékony felszíni vízmegkötő hatása csökken a fafajok változásával, de még mindig előnyösebb az erdő megléte, mint annak hiánya. A talajszerkezet is hatással van a lefolyásra, a jobb fizikai féleséggel, mechanikai
tulajdonsággal rendelkező talajok pozitív irányba befolyásolják a lefolyás-szabályozási funkció értékét. A többféle adatbázis elemzése mind egy irányba mutat: a lefolyás-szabályozási funkció értéke összességében magasabb lett a tárgyidőszak alatt (1980-2011).
A Rovákja-patak vízgyűjtőjén a lefolyt vízhozamok, így a lefolyás is csökkent 1980 és 2010 között, a csapadékmennyiségek viszont kis mértékben nőttek. A változás okai több tényezőből eredhetnek:
- ökonómiai,
- ökológiai,
- fejlesztési,
- demográfiai változás,
- csapadék-változás.
A kutatás során fény derült arra, hogy a csapadék változása ellentétes irányt
mutat a lefolyás változásával, így az okot a többi tényezőben kell keresni. Jelentős gazdasági-fejlesztési és népesedési változások nem zajlottak le a vízgyűjtőn
a tárgyidőszakban. A változások okát tehát az ökológiai viszonyokban kell keresni. Ez vonatkozhat a talajviszonyokra, földhasználati-változásra. Mivel a talajok típusai és jellemző tulajdonságai hosszabb időintervallumon belül változnak, így a változás fő oka a földhasználatban keresendő, amely megváltoztathatja a talajok vízgazdálkodási tulajdonságait. A nem megfelelő agrotechnika, a
megfelelő növényzet kiválasztásának hiánya mind talajdegradációhoz vezet, ennek egyik megjelenési formája a víz általi eróziós formák (pl. vízmosások).
6. Következtetések
A tanulmányban bemutattam, hogy a lefolyás-szabályozási funkció értéke öszszességében magasabb lett a jelölt időszakban. Ez a vízjárások kiegyenlítéséhez
vezet, a napi és évi ingadozás mértéke kisebb mértékű lesz. A földhasználat
módjában bekövetkező változás szintén tetten érhető. A rendszerváltozás előtti
nagyüzemi mezőgazdaság kimerítő gazdálkodást folytattak a természeti viszonyok tekintetében. A talaj szerkezet romlott, vízháztartási viszonyaival egye53

temben. Az 1990-es években bekövetkezett változás kihatott a gazdálkodás
módjának módosulására is. A kedvezőbb módszer a talajszerkezet javulására,
így a vízgazdálkodási viszonyainak pozitív irányban történő előmozdítására is
hat. Ezt igazolja a lefolyás-szabályozási funkció értékének növekedése, ezen
keresztül a lefolyási viszonyokban bekövetkezett változás is.
Megállapítottam, hogy a lefolyást a földhasználati viszonyok befolyásolják
legjobban emberi léptékben, geológiai léptékben pedig a terület földrajzi adottságai (domborzati és talajviszonyok).
Megállapítottam, hogy a beépített területeken a legnagyobb mértékű a lefolyás, az erdővel borított térszíneken a legkisebb. Szintén kedvező hatással van
az optimális talajszerkezet is.
A földhasználati viszonyok vizsgálata során megállapítottam, hogy a birtokszerkezet közvetett módon hatással van a lefolyás mértékének alakulására. A
rendszerváltás utáni felaprózódott birtokszerkezet a terület ökológiai egyensúlyának helyreállásában nagy szerepe van, hiszen az így kialakult biológiai sokféleség (kultúrnövények területén is) a biodiverzitás fokozódásának irányába
hat. A rendszerváltás előtti intenzív mezőgazdasági művelés (megfelelő meliorációs tevékenységek hiányában) a talaj degradációjához vezetett, ennek nyomai sajnos napjainkban is látszódik (5. ábra).

5. ábra. Termőtalaj pusztulása (erózió) a mintaterületen (forrás: MePAR,
http://www.mepar.hu/).
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Az 1980-as években lezajlott térségi meliorációs tevékenységek a talajdegradáció ellen hatottak. Szintén ezzel függ össze a lefolyás-szabályozási funkció javuló tendenciája, illetve ennek megnyilvánulása: a lefolyás mértékének csökkenése.
A vizsgálat elején felállított hipotézisek közül a második igazolódott be: A
lefolyás nagysága csökkent (elsősorban) a talajvédelem miatt.
7. Összegzés
A víz életünk alapja és számos módon befolyásolja közvetetten is létünket, így
a talajon keresztül is. Az emberi tevékenység a víz természetes körforgalmában
elsősorban a víz szennyezése révén érezteti hatását. Másik területe a vízgyűjtőn
végzett különböző beavatkozások. A talajfelszín a települések és a közlekedési
utak építésével egyre vízzáróbbá válik, a rossz talajművelés, valamint az árterületek megszüntetése, erdők kiírtása, a gyors vízlevezetést célzó intézkedések
csökkentik a terület vízvisszatartó képességét, meggyorsítják a lefolyást. Az
ésszerű talajművelés, melioráció, erdők telepítése, vízhasznosítási és árvízi tározók építése viszont növeli a terület tározóképességét és mérsékli a káros vízhozam-ingadozásokat. A vízhasználatok is egyre inkább éreztetik hatásukat. Különösen az öntözés növeli a párolgást és csökkenti a lefolyást (STELCZER 2000).
A víz geomorfológiai tényezőként is szerepet játszik a vízgyűjtő életében.
Ha szem előtt tartjuk, hogy ma már a földfelszín-formáló külső (exogén) tényezők között ez a legjelentősebb, igazolható, hogy a terjedelmi kötöttség ellenére
a víz eme szerepéről is szólni kell. Hatása nemcsak közvetlenül, folyadék vagy
szilárd formájában (eső, hó, jég), hanem közvetetten (talajnedvesség) a defláció
illetőleg az elsivatagosodás szempontjából alapvető jelentőségű. A hazánkban
oly gyakori lejtős tömegmozgások egyik fő tényezője a víz, a túlnedvesedés.
Ilyenek a földcsuszamlások, suvadások, sár- és talajfolyások illetőleg a talajlemosások a lejtőn (GHIMESSY–SZARVAS 1978). A lejtős tömegmozgások egyik
következménye az árkos erózió kialakulása, vagyis a vízmosások felszaporodása dombvidékes területeinken. Ezek időbeli változása légifelvételeken vagy ortofotókon is követhető.
A megfelelő talajszerkezet, a talajra pozitív hatással lévő mezőgazdasági
művelés csökkentik a lefolyás mértékét. A hirtelen lezúduló, gyors lefolyású
nagyvizek viszont kedvezőtlen hatással vannak a talaj folyamataira, így a talaj
degradációjának különböző fokozatai alakulhatnak ki. Éppen ezért fontos, hogy
a vízrendezési feladatoknál különös figyelmet fordítsunk eme különleges kapcsolatra.
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