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HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGY FÁS LEGELŐN 
 

SZŐKE ELŐD, CSÁKI PÉTER, KALICZ PÉTER,  
ZAGYVAINÉ KISS KATALIN ANITA, GRIBOVSZKI ZOLTÁN 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet 
elod0324@gmail.com 

 
Bevezetés 
 
Globálisan egyre jelentősebb szerep jut a fenntartható és a természettel harmóniában történő 
gazdálkodási módszereknek. Ennek köszönhetően a különféle agrárerdészeti rendszerekre is 
egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Európán belül négy fő fás-erdős legeltetési rendszer létezik 
(HARTEL – PLIENINGER 2014), ezek közül mi csak a fás legelőkkel foglalkoztunk behatóbban. 
Erre hazánkban egy nagyon jó példa az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ŐNPI) Kőszeg mel-
letti projektje („Doroszlói-rétek helyreállítása Kőszeg-hegyalján” − KEHOP-4.1.0-15-2015-
00002), aminek a keretén belül jelenleg megvalósítás alatt áll egy élőhely-rekonstrukció és 
legelőerdő kialakítása. A legelőerdők kialakítása során a fásszárú növényzet és az állattartás 
kapcsolódik össze egy komplex rendszerré (BURGERS et al. 2013. Jelen esetben egy korábbi 
leromlott állapotot próbálnak helyreállítani a terület rendezése, az invazív fajok visszaszorítása, 
egy vízpótlási rendszer megépítése és a legeltetés által (HARSÁNYI – KUTSCHI 2016). Ezek 
közül kutatásunk elsősorban a vízpótlási rendszer hatásainak előzetes vizsgálatával foglalko-
zik. Célunk volt a konkrét vízpótlási beavatkozások megkezdése előtt megvizsgálni a területen 
belül a talajvíz viszonyokat, telepített kutakkal folyamatos monitorozást elkezdeni, mely által 
a beavatkozások várható pozitív hatásai egy korábbi adatsorral összevetve egyértelműen kimu-
tathatóak lesznek. Fontos megjegyezni, hogy a jelen vizsgálatban szereplő adatok az alapálla-
pot felvétel során történtek. A vízpótlási rendszereket 2020 tavaszán fogják üzembe helyezni, 
ezáltal hatásukat csak az utána következő időszakra fejtik ki. 
 
Anyag és módszer 
 
A helyszíni bejárások során szemrevételeztük a területet, hogy a kutak számára a legreprezen-
tatívabb pontokat tudjuk megtalálni, továbbá, értekeztünk az ŐNPI munkatársaival is, akik be-
avattak minket a terveikbe a területről. Majd a bejáráskori szemrevételezés és a hosszútávú 
tervek alapján kitűztük a kutak helyeit. 4 pontot jelöltünk ki, melyekben a kútfúrás 2019.04.18.-
án megtörtént. A kutak fúrását kézi talajfúróval végeztük. A telepített PVC csövek alsó vége 
zárt, viszont alsó része perforált és geotextil szűrőréteggel ellátott, így biztosítva a víz bejutását 
a csövekbe. A kutak koordinátái és alapadatai az 1. táblázatban találhatók. A rendszeres időkö-
zönkénti kaszálások miatt a kutakhoz jelölőkarókat vertünk le, melyeket a könnyebb észlelhe-
tőség érdekében erdészeti jelölőfestékkel fújtunk be.  
A terület lejtése nagyjából É-D-i irányú. Az 1. számú kút a déli részen található, mely korábban 
láprét volt (ez a terület jelenleg is nedvesebb a többinél), ennek fog száraz időszakokban tör-
ténni a vízutánpótlása a Tamás-árokból, csővezetéken keresztül. A 2. számú kút a tervezett 
csővezetéken való vízutánpótlás feletti részen helyezkedik el. A 3. számú kúttól ÉNy-ra lesz a 
műtárgy, ami a Ny-i irányból érkező időszakos vízfolyás vizét fordítja majd ki a területre (2. 
ábra). A 4. számú kút környezete nem kap majd a jövőben beavatkozás általi többletvizet, így 
ezt tekinthetjük kontrollkútnak. 
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1. táblázat: A talajvíz kutak alapadatai. 
 1. kút 2. kút 3. kút 4. kút 

EOV Y 461776.996 461760.277 461484.549 461318.371 

EOV X 227142.530 227438.573 227797.093 228071.588 

Tszf.mag. (perem) (mBf) 257.561 259.476 261.543 263.508 

Perem-terep (cm) 58.0 16.0 44.0 15.0 

Fúrás mélysége (m) 2.5 2.8 3.9 4.0 

 
A kutak létesítésekor a fúrási rétegsorból talajmintákat gyűjtöttünk, valamint felszíni talajned-
vesség és talajvíz vezetőképesség méréseket végeztünk minden vizsgálati helyen. Továbbá, szi-
várgási tényező méréseket is végeztünk az 1-3. kutak, és zavartalan talajmintákat gyűjtöttünk 
az 1. kút esetében, melyeket a kalibrációs számításokhoz használtunk fel. A talajvízszint és a 
felszíni talajnedvesség mérések a kutak telepítése óta heti rendszerességgel zajlanak a helyszí-
nen. A talajvízszint észleléséhez Dataqua led-es vízszintmérő-szalagot, míg a felszíni talajned-
vesség méréséhez Delta-T HH2 műszert használunk (1. ábra). Ez utóbbinál 5-5 mérést végzünk 
a kutak környezetében. 
 

 
1. ábra: Delta-T HH2 műszer 

Felvettünk egy alappontot Leica Viva NetRover GNSS műszerrel, majd annak meghatároztuk 
a magasságát, és azt felhasználva kiinduló pontként szinteztük össze a kutak peremszintjét. A 
szintezéshez SOKKIA SDL2 digitális szintezőműszert használtunk. 2,7 km-es vonalon 0,9 mm-
es záró hibával határoztuk meg a kutak magasságait. 
A manuális méréssel kapott talajvízszint és felszíni talajnedvesség adatokat összevetettük a Kő-
szegen mért csapadék adatokkal. Vizsgáltuk a csapadék hatását a talajvízszintre, illetve az egyes 
kutak vízállásának a csapadékhoz, és egymáshoz viszonyított függetlenségét.  
A kutak adatainak a kiértékelésénél − az átlagos adatfeldolgozáson túl − elvégeztünk egy kü-
lönbségképzésen alapuló elemzést is. Ezen vizsgálat során, az adott pontban, az adott méréshez 
tartozó értéket kivontuk az azt megelőző alkalommal mért értékből. A feldolgozás következő 
lépése az adatok kumulálása volt, mely során az aktuális értéket hozzáadtuk a megelőző mérés 
adatához. Így kivettük a felszíntől vett mélységek hatását a kutak idősorából, ezáltal azok job-
ban összehasonlíthatóvá váltak. 
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Végül, az egyes kutak, illetve az egyes felszíni talajnedvesség értékeknek a kontroll ponthoz 
(4. számú kút) viszonyított regressziós kapcsolatát kívántuk feltárni. Ennek a kapcsolatnak a 
vízpótlások hatására történő megváltozását várjuk majd a jövőben. 
 

 
2. ábra: A talajvíz kutak elhelyezkedése az élőhelyrekonstrukciós projekt által érintett területen 

a Kőszeg melletti Doroszlói-réteken 

Vizsgálati eredmények 
 
Idősoros elemzés 
A talajvízszint adatokat a csapadékkal összevetve jól látható a nyár eleji, csapadékosabb idő-
szaknak köszönhető magasabb vízállás (3. ábra). A legnagyobb vízszintingadozás a 2. sz. kút 
esetében figyelhető meg, ahol a vizsgált időszakban 160 cm volt a két szélsőérték közötti kü-
lönbség (2. táblázat). Ugyanebben az időszakban a 4. sz. kút esetében, már csak 109 cm volt az 
eltérés. A talajfelszínhez legközelebb az 1. sz. kút vízállása volt, itt átlagosan a felszíntől alig 
több mint 67 cm-re volt található a víztükör. A május végi csapadékosabb időszak következté-
ben pedig az is előfordult egy mérési alkalommal, hogy a kutat vízben állva lehetett csak meg-
közelíteni. A legmélyebb vízállással a 4. sz. kút rendelkezett, ahol az átlagos vízszint 252 cm 
körül alakult. Érdemes megjegyezni, hogy a vizsgált időszakban mind a négy kút esetében 
ugyanaz az augusztus végi mérési alkalom hozta a legalacsonyabb vízállási értékeket, sőt, a 
maximumok is egyszerre (december végén) jelentkeztek. 
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4. táblázat A kutak számított adatai a vizsgált időszakban. 

Kutak 
sorszáma 

Átlagos talajvíz-
szint (cm) 

A kutak medián 
értéke (cm) 

Minimum ér-
ték (cm) 

Maximum ér-
ték (cm) 

A szélsőértékek 
különbségei (cm) 

1 67 86 114 -4 118 

2 166 190 220 60 160 

3 138 152 179 37 142 

4 252 263 285 177 109 

 
3. ábra: A kutak talajvízszint adatai a csapadékadatokkal összevetve 

A talajvízszintek tengerszint feletti magasságát mutatja a 4. ábra. Látható, hogy a magasabb 
terepszinteken fekvő kutakban (3. és 4. sz. kút), bár a felszíntől mélyebben helyezkedik el a 
talajvíz, abszolút értékben mégis magasabb talajvízszintek jellemzőek. 
 

 
4. ábra: Talajvízszint tengerszint feletti magasság 

A különbségképzéssel előállított talajvízszint adatokat a kumulált csapadékadatokkal össze-
vetve látható (5. ábra), hogy a vizsgált időszak elején kisebb volt a párolgás, amely mellé sok 
csapadék is társult. Ennek hatása az 1. sz. és a 2. sz. kutaknál látszódik a legjobban. A későbbi 
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időszakban a kevesebb csapadék mellé nagyobb párolgás társult, melynek hatására minden kút 
esetében csökkent a talajvízszint. A legjelentősebb csökkenés szintén az 1. sz. és a 2. sz. kutak-
nál volt megfigyelhető. Itt is érdemes kiemelni, hogy a felszíntől mélyebb talajvízszinttel jelle-
mezhető 2. sz. kútnál jelentősebb csökkenés volt tapasztalható, mint a felszínhez közeli talaj-
vízszintű 1. sz. kút esetében. Azért is érdekes ez a különbség, mert az 1. sz. kút közelében 
található fás szárú vegetáció nagyobb talajvíz fogyasztást, így elvileg nagyobb talajvízszint 
süllyedést kellene, hogy indukáljon. A vizsgált időszak utolsó stádiumában jól látható, hogy a 
kisebb párolgás és magasabb csapadékmennyiség következtében az egyes kutak adatai alapján 
a viselkedésük hasonló, talajvízszint emelkedés tapasztalható.  
 

 
5. ábra: Talajvízszint különbségek a kumulált csapadékösszeg függvényében 

A kutak környezetében mért átlagos felszíni talajnedvesség értékek a csapadék függvényében 
a 6. ábrán láthatók. Az 1. sz. kút esetén különösen magas értékek is jelentkeztek, így felmerült 
a mérőműszer hibás működésének (kalibrálásának) lehetősége. Ennek ellenőrzésére a zavarta-
lan mintavétel során vett mintákból számoltuk vissza a talaj porozitását az adott helyszínre. Az 
1. sz. kútnál nagy porozitású talaj található, amihez jelentős csapadékmennyiség és magas ta-
lajvízállás járult az adott időszakban, ennek volt köszönhető a kiemelkedően magas talajned-
vesség érték. A többi kút esetében az értékek egymáshoz hasonlóan alakultak, követve a csa-
padék változását. 
 

 
6. ábra: A felszíni talajnedvesség %-os értéke a csapadék függvényében 
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Kapcsolati vonalak 
A 7. ábrán látható az egyes kutak talajvízszint adatainak a kontrollkút (4. sz. kút) talajvízszint 
adataival való kapcsolatának az összevetése. Az X tengelyre a kontroll kút, míg az Y tengelyre 
a vizsgált kút adatait vettük fel. Itt fontos az iránytangensek eltérése egymáshoz viszonyítva, 
ugyanis ez adja meg a különböző kutak adatainak a hasonlóságát. Az 1. sz. kút iránytangense 
hasonlít a 2. sz. kút iránytangensére, míg a 3. sz. kút a 4. sz. kúttal mutat szorosabb kapcsolatot. 
A kutak értékeit vizsgálva kijelenthetjük, hogy szignifikáns kapcsolat van a kutak vízállásai 
között. A kapcsolati görbéket a 4. sz. kontroll kúthoz állítottuk fel, amelyet nem fognak érinteni 
a jövőben tervezett hidrológiai beavatkozások, így lehetőség nyílik majd a többi helyszínen 
történő változás vizsgálatára. 
 

 
7. ábra: Kapcsolati vonalak a kutak talajvízszint (cm) adataival 

A 8. ábrán az egyes kutak és a kontrolkút környezetében mért talajnedvesség adatok összeve-
tése látható. Az X tengelyre lettek a kontroll, míg az Y tengelyre lettek a vizsgált kút adatai 
felvéve. Ebben az esetben is az iránytangensek értéke adja meg az adatok és így a kutak hason-
lóságát. A 2. sz. és a 3. sz. kút környezetének iránytangense nagyon hasonlóak (ezen pontok 
talajnedvesség értékei nagyon közeliek a kontroll kút értékeihez is). Az 1. sz. kút környezetének 
egyenese ezektől jelentősebben eltér. Ennek az oka lehet a korábban említett felszínhez közeli 
talajvízszint az 1. sz. kútnál, ami hatással lehet a talajnedvességre. 
 

 
8. ábra: Kapcsolati vonalak a kutak talajnedvesség (%) adataival 
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Vizsgálati eredmények értékelése, következtetések 
 
Kutatásunk célja volt a Doroszlói-rétek élőhelyrekonstrukciós területen hidrológiai adatok fel-
dolgozása és kiértékelése a tervezett vízpótlási beavatkozások (végleges megépítése és üzembe 
helyezése) előtt, vagyis az alapállapot felvétel. A területen négy reprezentatív talajvíz kút tele-
pítése történt meg, melyekben a talajvízszint változást, a kutak környezetében pedig a felszíni 
talajnedvesség változását monitorozzuk heti rendszerességgel. Megtörtént a kutak pontos ko-
ordinátáinak bemérése és szintezése, valamint a beavatkozások során eddig megépített föld-
munkák koordinátáit is felvettük. 
Az április végétől szeptember végéig tartó időszak adatait feldolgoztuk, több módszer segítsé-
gével. Megvizsgáltuk a talajvízszintek időbeni változását, és az egyes kutakhoz tartozó szélső-
értékeket. Elkészítettük a különbségképzéssel a kumulált talajvízszint adatokat, melyen jól nyo-
mon követhető a változás a vizsgált időszakban. A kutak kontrollkúttal való kapcsolatának 
elemzése során kimutattuk, hogy a talajvízszintadatok alapján az 1. sz. és a 2. sz. kút hasonlóan 
viselkedik, a felszíni talajnedvességi adatok alapján pedig az 1. sz. kút jelentősen eltér a többi-
től. Az alapállapot felvétel során kapott adatok jó viszonyítási alapot szolgáltatnak a beavatko-
zások várt hatásainak vizsgálatához. 
 
Köszönetnyilvánítás: A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00018 („Termeljünk együtt a természettel - az 
agrárerdészet mint új kitörési lehetőség”) projekt támogatta. 
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