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1. BEVEZETÉS
A nagyvilágból rendszeresen közölt vízproblémákról szóló hírek egyre jobban alátámasztják
azokat a megállapításokat, melyek szerint az édesvíz az emberiség egyik legsebezhetőbb erőforrása (FAO 2011, IPCC 2014, UN-Water 2018, WaterAid 2018, Rakonczai 2018). 2050-re előreláthatólag 5 milliárd ember életét fogja megkeseríteni a vízhiány (WWDR 2018). Globális szinten a mezőgazdasági termelésre fordítódik a kitermelt vízkészletek mintegy 69 százaléka (FAO
2012). Ha a környezet állapota a mai ütemben tovább romlik, a vízkészletekkel nem gazdálkodunk fenntartható módon, akkor a globális GDP 45%-a, a világ népességének 52%-a a globális
gabonatermelésnek pedig 40%-át kockáztatjuk (WRG 2009, World Bank 2016, Parton 2018,
UN-Water 2018). Végső soron a vízhiány nemetközi és lokális konflikutsokat, humanitárius és
természeti katasztrófákat, fajok végleges eltűnését, ma még termékeny területek elnéptelenedését eredményezheti (Norden 2015, Guppy és Anderson 2017, USAID 2017, CNA 2017, Pacific
2017).
Bár hazánkban a vízhiány és a vízbőség gondja – esetenként egyidejűleg is – rendszeresen
tapasztalható, a közvélemény és a média inkább a nézettségnövelő, látványos, gyors megjelenésű
vízkárokra (árvíz, belvíz) összpontosít. Számos kárösszegzés rámutatott ugyanakkor, hogy a vízhiány (főként az aszály) következményei jóval nagyobb veszteségeket okoznak. Jól mutatja ezt,
hogy amíg Magyarországon a belvízzel egyidejűleg elöntött területek maximális kiterjedése csak
kivételes esetben haladja meg az 500 ezer hektárt, addig az aszály akár 3 millió hektár mezőgazdasági területet is érinthet egyszerre (Pálfai 2004, Szlávik 2005, Tamás 2016, Gálya 2018). A
vízhiány által okozott kár mintegy két és félszerese annak, amit a vízbőség okoz (Kemény 2013).
Nem véletlen, hogy a Kormány a 1432/2012. (X. 9.) sz. határozata a Nemzeti vízgazdálkodási,
öntözési és aszály stratégia kidolgozását indítványozza (VM 2013). Az elmúlt évtizedekben ezáltal kiemelt figyelem irányult az aszály által leginkább érintett Duna–Tisza közi homokhátságra.
A térség vízellátottsága az 1970-es évektől drasztikusan romlott. A talajvíz szintje csökkent,
áramlási viszonyai megváltoztak (Pálfai 1990, Major 1994, Rakonczai és Bódis 2001, 2002, Kuti
et al 2002, Rakonczai és Geiger 2006, Völgyesi 2006, Rakonczai és Fehér 2014, 2015a).
Korábbi kutatások rámutattak, hogy a talajvízkészletek változása a klímaváltozás egyik
potenciális indikátora. A talajvízsüllyedés alakulásában a csapadék szerepe inkább trendszerűen látszik, ugyanakkor a növényzeten keresztül számos hatása jó kimutatható (Bíró et al 2007,
Margóczi et al 2008, Kovács B. et al 2010, Ladányi 2010, Rakonczai 2013). Egyes tényezői
igen összetettek, sokszor egymás hatásait áttételesen, nem egyértelmű irányban befolyásoló
kapcsolatot mutatnak. A kapcsolatrendszer önmagában is területileg heterogén képet mutat és
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az idő előrehaladtával – különösen a klímaváltozás hatására – szignifikánsan megváltozhat (Ladányi 2010, Rakonczai 2011, 2013, Rakonczai és Ladányi 2012, Blanka és Ladányi 2014).
Napjaink és a közeljövő kihívása a megújuló vízkészletek állapotának megóvása, javítása,
valamint fenntartható és optimális felhasználásának biztosítása (1995 évi LVII trv. és módosításai, 2000/60/EC, 2007/60/EC, Láng et al 2007, Kvassay Jenő Terv 2015, 1155/2016 kormányhatározat). A modern számítógépes modellek segíthetik a szakembereket az öntözés megfelelő
irányítása, a belvizek és az árvizek visszatartása, az aszálykockázat kiértékelése során (van
Leeuwen et al 2012, Szabó 2012, Kozma 2013, Kozma et al 2013, NATÉR 2015).
Az elmúlt fél évszázadban a számítógépek teljesítménye robbanásszerűen fejlődik, egyre
hatékonyabb eszköztárat biztosítva a környezeti kutatások számára. A számítási teljesítmény
javulása a futtatható modellek összetettségének, térbeli és időbeli felbontásának szignifikáns
növekedését eredményezte (Haggett 2006). Az internet gyorsulásával elterjedtek a felhő-alapú
számítási hálózatok. Az eddigi számítási kapacitások megsokszorozódása minden eddiginél hatékonyabb, sok esetben valós idejű adatfeldolgozást tesz lehetővé (Kurtz et al 2017).
Az internetre kapcsolt terepi digitális mérőszenzorok az egyes környezeti elemekről egyre
gyakoribb és pontosabb mérést szolgáltatnak. Az ilyen adatokat a megfelelő algoritmusok automatikusan képesek feldolgozni, így a modell alapú döntéshozatal során beavatkozás nélkül
automatikusan felhasználhatók (Szabó et al 2012, Rasmussen et al 2016, Kurtz et al 2017).
A modell alapú döntéseket a korábban lezajlott folyamatok illetve a valós idejű adatok
minél valósághűbb ismerete befolyásolja. A talajvízről és sok más környezeti tényezőről ugyanakkor sosem rendelkezünk teljes adathalmazzal. Hiányos ismereteink miatt ezért bizonyos mértékű bizonytalansággal kell számolnunk. Kutatásaim során elvétve találkoztam olyan hazai
szakirodalommal, amely a megfigyelések hiányosságaiból származtatható bizonytalanságot figyelembe vette volna a környezeti modell megalkotásának folyamatában. Még az etalonnak
számító Éghajlat-változási Kormányközi Testület is kerüli az egyes megállapításaihoz tartozó
bizonytalanságok számszerű meghatározását (IPCC 2014). Ehelyett tág határok között mozgó,
sok esetben tetszés szerint (félre-)értelmezhető kockázati kategóriákat nevez meg.
A talajvíz tényleges állapotáról csak időnként, illetve pontszerűen nyerhetünk információkat.
Következésképpen, a nem megfigyelt térrészekre, adathiányos időszakokra, a vízkészletek változásának, a talajvíz területi mélységének meghatározásához, becslést kell végeznünk (Mucsi et al
2013). A talajvíz pillanatnyi helyzetének becslése a környezeti modellek egyik almodelljeként értelmezhető. Ennek során megtörténik a betáplált talajvíz adatok feldolgozása, és előáll a soktényezős környezeti modell egyik bemeneti adata.
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A korlátozottan rendelkezésre álló információk és az egyes környezeti elemek közötti kapcsolatok értelmezhetőségének korlátai miatt a földtudományi modellek különféle eredetű bizonytalansági tényezőkkel terheltek (Caers 2005, 2011). Ezek a bizonytalanságok a megválasztott fizikai modelltől függetlenül minden esetben fennállnak (1. ábra).
Dolgozatomban a talajvíz szintjének térbeli és időbeli becslésével foglalkozom. A talajvíz
gyakran a környezeti modellek alsó peremfeltételeként szolgál. A talajvíz valósághűbb becslése
azonban az adatvezérelt hidrológiai és környezeti modellek sikeres alkalmazását javíthatja. A
kis területi sűrűségű talajvíz idősorok számát hibahatárok közé szorított, sztochasztikus, mesterséges idősorokkal bővíthetjük. Ezáltal lehetőség nyílik a mesterséges intelligencián alapuló
eljárások eltérő térbeli struktúrájú adatokkal történő kalibrálására. Az alternatív térszerkezeteknek azonban csak akkor van értelme, ha a térbeli kapcsolatok természete (térbeli folytonosság,
heterogenitás, szövet) az előálló mesterséges idősorok pillanatnyi értékei között fennmarad.

A földtudományi modellek megbízhatóságát befolyásoló tényezők kapcsolatrendszere
egy elméleti modell példáján (forrás: Caers 2011).
(A nyilak a kapcsolatok irányára utalnak)

Az interpolációs eljárások – beleértve a krigelési becsléseket – nem képesek a becsült csomópontok közötti szövet leképezésére (Journel 1992). Ez végső soron a sztochasztikus szimulációk alkalmazását vetíti előre. A dolgozatban alkalmazott szekvenciális gaussi szimuláció
vagy a talajvíz térbeli, vagy az időbeli heterogenitását, továbbá statisztikai jellemzőit maradéktalanul megtartja (Kyriakidis 1999, 2001, Ekstrom et al 2007). Másfelől, az adatpont-párokon
alapuló h variográfia 3 dimenziós felhasználása konvencionális akadályokba ütközik, mivel a
5

klasszikus megközelítéssel problémát okoz a tér- és időbeli kapcsolatok együttes leképezése
(Füst 2007, Gneitling et al 2007, Ma 2008, De Iaco 2010).
Az elmúlt évtizedekben a bizonytalanság meghatározása, a bányászati műveletek támogatását célzó profitorientált igényeknek köszönhetően a földtudományok nélkülözhetetlen eszközévé vált. A sztochasztikus modellek célja egyes hipotézisek tesztelése, illetve bizonyos földtudományi folyamatok alternatív eseteinek szimulációja, a döntési kockázatok minimalizálása
és a profitmaximalizálás érdekében (Caers 2005, 2011).
Hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, hogy a komplex modellekben felhasznált
adatok előállítása is paraméterezett modellekkel történik. A modellek kimenete tehát bizonyos
mértékű bizonytalansággal terhelt. Ez igaz a terepi mintavételezésre csakúgy, mint a távérzékeléssel meghatározott adatokra. (A geoinformatikában széles körben alkalmazott RMS hiba is
egy sztochasztikus természetű mutató). A „modellek bizonytalansága” kifejezéssel gyakran találkozunk, ám ez a szaknyelvben sokszor a modell paramétereinek érzékenységére vonatkozik.
Nagyon ritkán történik meg a bemeneti adatok becslési bizonytalansága által a fizikai modell
kimenetelére gyakorolt hatások mértékének vizsgálata. Következésképpen, a döntéshozatali folyamatban nem tudjuk számításba venni a modell szubjektivitását érzékeltető tényezőket.
Egy környezeti modell futtatása két típusú bemenő adattal végezhető:
(1) A bemenő adat optimális becslésével (pl. krigelt fedvénnyel), ekkor bizonyos értelemben egy „ideális esetet” feltételezünk (Jorunel 1993, Geiger 2006, Caers 2011).
(2) Olyan alternatív becsült fedvényekkel, melyek nem azonosak ugyan, ám feltételezésünk
szerint azonos valószínűséggel reprezentálják a valóságot (sztochasztikus szimulációk, Monte
Carlo megközelítés). Ekkor többszöri modellfuttatásra kerülhet sor, ezáltal lehetővé válik különféle
lehetséges állapotok vizsgálata. Ekkor választ adhatunk olyan kérdésekre, hogy: „Mekkora valószínűséggel következik be a kiválasztott modellkimenet a valóságban?”, illetve „Mennyire biztos a
modell alapján tett kijelentés?” (Bárdossy et al 2002, Caers 2011, Szabó 2012, Mucsi et al 2013).
A különféle valószínűségi modellek eredmények együttes előfordulásának értékelésében, és
különféle döntéshozatali alternatívák kimenetelének mérlegelésében ezáltal lehetőség nyílik a feltételes valószínűség illetve Bayes-tételének felhasználására (Bratvold et al 2009, Caers 2011). Ma
még a fenti modellek alkalmazásának legfőbb akadálya, hogy az egyes környezeti elemekről többnyire nem állnak rendelkezésre a valószínűségi tényezőt is tartalmazó, nagyléptékű becslések.
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2. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI
A kutatómunkám fő célkitűzése a térben és időben is folyamatosan változó talajvíz minél
robusztusabb geostatisztikai alapú becslési eljárásainak kidolgozása. A talajvíz bizonyos léptékekben regionalizált változóként viselkedik, azaz a geostatisztika sokoldalú eszköztárával megfogható jelenség (Mucsi et al 2013). Az együttes tér- és időbeli sztochasztikus geostatisztikai
kutatásokra, eljárások alkalmazására a hazai szakirodalomban alig találunk példát (Füst 2007,
2011, 2012, Füst és Geiger 2010, Geiger 2015). Földrajzi szempontból egyre nagyobb igény
mutatkozik ugyanakkor a klímaváltozás újszerű környezeti kihívásainak vizsgálatára. Egyfelől
a múltbeli folyamatok alapján egyfajta jövőbelátásra van igény (aktualizmus elve). Másrészt a
valós idejű állapotok minél pontosabb ismerete a gyors, legkisebb kockázattal járó döntések
meghozatalának feltétele. A két típusú adatigény két eltérő algoritmust igényel, melyeket a
klasszikus geostatisztika nem képes biztosítani. Célkitűzéseim a következők:
‐

A talajvíz valószínűségi alapú, pontosabb meghatározását lehetővé tevő módszertani
kutatásokat kívánok végezni. Ennek érdekében megvizsgálom az adathiányokkal történő, széles körben elterjedt és összetettebb geostatisztikai becslési eljárások pontosságának vizsgálatát. A levont tapasztalatok alapján gyorsan futtatható, valós idejű sztochasztikus becslési algoritmust alkotok, mely felhasználható talajvíz-feddvényeket
szolgáltathat az azonnali döntéshozatali folyamatban. Továbbá olyan algoritmust kívánok alkotni, mely az idősorok karakterisztikája alapján, hatásidőt meghaladó, hosszabb
adathiányok esetén képes pontosítani a talajvíz-becsléseket.

‐

A kidolgozott algoritmusokat felhasználva vízkészlet-becsléseket végzek, a talajvízsüllyedés által szignifikánsan sújtott Duna–Tisza közére, valamint a Dél-Tiszántúl területére, melyek a dolgozat földtudományi jellegű eredményeit alkotják.

‐

Célom a talajvízszint-becslések további javítása érdekében a talajvíz pillanatnyi állapotát mérő hálózat optimalizációja. A jelenlegi hálózat az 1950-es évek szakmai elvárásain alapul, az újszerű geostatisztikai eljárások azonban teljesen más jellegű térbeli
megfigyelési struktúrát igényelnek. Az így nyert tapasztalatok a dolgozat gyakorlatba
átültethető eredményeit szolgáltatják, így illeszkedve a Kormány felsőoktatási intézmények felé idézett 2018-as elvárásaihoz.
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3. A TALAJVÍZKUTATÁS HAZAI VONATKOZÁSAI
Az Alföldön a talajvíz kitüntetett jelentőséggel bír, mivel a felszíni vizekben szegény tájakon a talajvíz számított a múltban s számít jelenleg is a legkönnyebben hozzáférhető felszín
alatti vízforrásnak. A felszíni vizekben egykor gazdag térségekben a folyószabályozások, ármentesítések, belvízrendezés befejeződését követően vált – amennyiben azt a felszínhez közeli
víztartókban elhelyezkedő víz minősége lehetővé tette – elsődleges vízforrássá (Kocsis 2018).
A kisebb vízigényű tanyavilág számára a XX. század közepéig elsődleges vízforrásként
ivóvízként és gazdasági célokra egyaránt a talajvíz szolgált. A felszínközeli vízkészletek elszennyeződése, a tanyavilág hanyatlása, szándékolt elnéptelenítése, valamint a települések közművesítése következtében a mennyiségi felhasználás iránti igény csökkent, illetve más felhasználási módok kerületek előtérbe. Ma az elsődleges felhasználási terület a helyi kommunális
szükségletek mellett elsősorban a még megmaradt tanyákon, illetve a mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás) vállalkozások számára az öntözővíz-igény kielégítése. A talajvízszint
(így a talajvízkészletek) egyes térségekben (Duna–Tisza köze, Felső-Tisza-vidék) megfigyelhető csökkenése miatt a növekvő vízigények kielégítésére azonban a talajvízkészlet rendszerint
nem bizonyult elegendőnek mennyiségi, a szennyezések miatt pedig minőségi szempontból
sem. A XX. század második felében ezért a mélyebb rétegek (réteg)vízkészletének feltárása
került előtérbe.
Mindazonáltal a növényzet nem elhanyagolható hányada (pl. erdők) vízigényének jelentős
forrása – közvetlen és közvetett módon – továbbra is a talajvízkészlet, így a talajvíz felszín
alatti mélysége és éves ingadozása kitüntetett jelentőségű. A talajvíz terep alatti mélysége meghatározza a növénytermesztés peremfeltételeit is.
Bár dolgozatomnak nem tárgya, de az építésföldtani szempontból szintén meghatározó paraméter az érintett terület talajvízjárásának alakulása (Rétháti 1974, Várallyay 2004).
A következő fejezetekben földrajzi szempontú helyzetértékelést kívánok adni a talajvízkutatások történeti fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről. Bemutatom a talajvíz más környezeti elemekkel való kapcsolatrendszerét, és a klímaváltozás tükrében a hidrológia néhány aktuális hazai kihívását. Lényegesnek tartom azonban, hogy a geoinformatikai feldolgozások által nyújtott
újszerű megközelítések elméleti problémáit elkülönítve ismertessem, az egyes környezeti elemek összefüggéseinek dinamikus leképezhetőségére való tekintettel.
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3.1. A talajvíz fogalma
Az angol szakirodalom a felszín alatt elhelyezkedő vízkészleteket egységesen a „groundwater”, a felszínhez legközelebb elhelyezkedő víztestet „shallow groundwater” kifejezéssel illeti
(Bierkens 1998, FAO 2011, 2012, Rinderer et al 2014). Hazánkban a felszín alatt elhelyezkedő
víztartókban tározott víz elnevezésére általánosan elfogadott a talajvíz és a rétegvíz elnevezés.
Szakirodalmi források alapján azonban megállapítható, hogy a dolgozatom tárgya szempontjából
elsődleges jelentőségű talajvíz fogalma jelentősen változott az elmúlt évtizedekben.
Ubell (1959) szerint „Talajvíznek nevezzük azt a földfelszín közelében elhelyezkedő föld
alatti vizet, ami a laza üledékes kőzetek szemcsék közötti hézagait összefüggően kitölti, a
nehézségi erő és a hidrosztatikus nyomás hatása alatt áll, és készletében a felszíni befolyásoló tényezők hatására gyakori, közvetlenül érzékelhető változások állnak elő.”
Juhász (1967) definíciójában nevesíti a felszíni befolyásoló tényezők egy csoportját, valamint utal a talajvíz egyes fizikai jellemzőinek változékonyságára: „Talajvíznek nevezzük azt
a felszín közelében levő felső vízadó rétegben elhelyezkedő vizet, amelyre számottevően hatnak
a meteorológiai viszonyok, s ezért hőmérsékleti, kémiai viszonyai változnak.”
A talajvíz Kovács (1970) szerint a „…a felszín közelében, a vizsgált területre jellemző első,
nagy kiterjedésű, összefüggő vízzáró réteg fölött levő laza kőzetekben – szemcsés és kötött üledékekben – tározódó víz.” Olyan hidrogeológiai szempontból összetett térségek, mint a Duna–
Tisza köze vagy a Kisalföld esetében azonban a felszín közelében összefüggő, nagy kiterjedésű,
impermeábilis üledékrétegeket kijelölése nehézségekbe ütközik, ezért a „vízzáró réteg felett
elhelyezkedő” kifejezés ezekben a térségekben nehezen értelmezhető.
Az Alföld hidrogeológiai rendszerében a felszín közelében és a mélyebben elhelyezkedő talaj- és rétegvizek összefüggő hidrológiai rendszert alkotnak, amiben a nyomásviszonyok terjedése és a víz gravitációs mozgása kisebb-nagyobb mértékben folyamatos (Marton
2009). Ugyanakkor talajvízként arra a felszínhez közeli vízrétegre gondolunk, mely többékevésbé közvetlen kapcsolatban áll az atmoszférával, a bioszférával, antropogén hatásokkal
vagy egyéb környezeti tényezőkkel (Vargay 2003).
Juhász J. az 1987-ben megjelent kötetében pontosította a talajvíz meghatározását: „Talajvíznek nevezzük a felszín alatti összefüggő víztömegből a Föld felszíne közelében levő
teljes tömegében a neutrális zóna felett elhelyezkedő felső vízréteget, amelyre nagymértékben hatnak a meteorológiai viszonyok úgy, hogy a csapadéknak csak az aerációs zónán keresztül kell lejutnia a talajvízbe, és helyben, közvetlenül a talajvíz tömegéből is történik párolgás… Porózus és nem karsztosodott hasadékos kőzetben egyaránt előfordul.”
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A dolgozatban áttekintett befolyásoló tényezők közül elsősorban a csapadék és a léghőmérséklet hatása számszerűsíthető. Az előbbi részben mérések, részben pedig modellek alapján.
A léghőmérséklet hatása közvetlenül a talajvíz hőmérsékletének mérésével követhető. A különböző mélységben elhelyezkedő talajvíz-hőmérséklet adatok azt mutatják, hogy Magyarországon mintegy 20 m-es mélységben jelölhető ki a Juhász definíciójában is megjelenő neutrális
zóna, azaz a légköri folyamatok hatása ebben a mélységben már nem, vagy alig mutatható ki
(Szalai 2009). Következésképpen, ez a mélység tekinthető a talajvíz-rétegvíz elkülönítés egyik
határfelületének. Ebben a mélységben nemcsak a talajvíz hőmérsékletének éves ingadozása
csökken a zérus közelébe, hanem a vízszint-változás mértéke is erőteljesen mérséklődik.
A víztest fogalmát a Víz Keretirányelv honosította meg. Az Európai Parlament és az Európa Tanács 2000/60/EK irányelvét1 2000. október 23-án fogadták el.
3.2. A talajvízszint változásának jellegzetességei
A hidrológia egyik alaptétele szerint „ … a talajvíz szintje a sokévi átlagot tekintve nem
változik, amennyiben hidrológiai elemeken kívüli hatások nem befolyásolják” (Juhász 2016).
Vagyis egy tetszőlegesen kiválasztott, talajvíztartóval rendelkező terület esetében a talajvízjárást befolyásoló tényezők hatásai hosszabb időtávon egyensúlyba kerülnek. Esetenként azonban hidrogeológiai, klimatikus és antropogén hatótényezők rövid, néhány évtizeden belüli jelentős változása miatt nehezen prognosztizálható ingadozások is mutatkozhatnak. Erre a közelmúlt jellemző példájaként a Duna–Tisza köze nevesíthető.
Magyarországon az éghajlati sajátosságok miatt, hosszabb időszak átlagában a talajvíz idősora színuszhullámhoz hasonló alakot mutat. A talajvíz átlaggörbék, azaz a színuszhullám
alakja azonban a vízmélység függvényében „tompul”, ellaposodik (nagyobb mélységben kisebb az évi változás), olyannyira, hogy a Duna–Tisza köze egyes mélyebb kútjainak menetgörbéjén már alig jelentkezik az éven belüli változás.
A menetgörbe a minimumát általában a nyári hidrológiai félév végén, október-novemberben éri el, maximuma a téli hidrológiai félév végén, általában április-májusban figyelhető meg.
Ez alapján kirajzolódik egy április és október közötti kiürülési, és egy téli hónapok során jelentkező felhalmozódási időszak. A felhalmozódási és kiürülési szakaszokra a hidrometeorológiai viszonyok függvényében 2-3 hónapos, esetenként hosszabb éven belüli változékonyság
jellemző. A talajvíz terepszint alatti mélysége és az éves menetgörbe alakja között szignifikáns
kapcsolat áll fenn (Lóki 1983).

1
A jogszabály teljes neve: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve „a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról” (EU–VKI 2004 ).
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A talajvíz járásában megfigyelhető napi periodicitás is, ami az evapotranszspirációval, a
növények vízigényének napi alakulásával áll összefüggésben (Major 2002, Gribovszki et al
2008, Móricz et al 2011, Gribovszki 2018). A napi periodicitás meglétének vizsgálata, igazolása azonban rendszerint kifejezetten erre a célra kiépített kúthálózatot, digitális mérő- és adatgyűjtő eszköz alkalmazását igényli a nagyon gyakori, akár 15 percenként végzett talajvízszintmérések miatt. Ennek megfelelően a mérések eredménye lokálisan egy-egy mintaterületre vonatkoztatható, és az erdészeti kutatások egyik jellemző irányvonalát képviselik. Dolgozatomban a továbbiakban erre részletesebben nem térek ki.
A csapadék és a talajvíz között fennálló, fennállható közvetlen kapcsolatot Oroszlány
(1982) is alátámasztja. Hartyányi megállapításához hasonló következtetésre jutva – rávilágított,
hogy a Homokhátság területén – Kömpöc térségében – a kedvező beszivárgási feltételeket biztosító (jellemzően homok) fedőréteg következtében a csapadék hatása a talajvíz szintjének alakulásában egyértelműen kimutatható.
A talajvízszint-változások során megfigyelhető nyomáshullámok bonyolultságát, azoknak
a talajvízszintre gyakorolt időnként nehezen azonosítható szerepét jól mutatja Margóczi et al
(2007), valamint Kovács B. et al (2010) megfigyelése.
3.3. A felszín alatti vizek vízgyűjtői
A felszíni vizek vízgyűjtőit a fizikai földrajzi jellemzők alapján általában viszonylag egyszerű feladat kijelölni. A felszín alatt elhelyezkedő vizek esetében a vízgyűjtő határának kijelölése
távolról sem egyszerű. Talajvíz esetében példaként említhetők a középhegységek, melyek területén a források környezetében, patakvölgyekben elhelyezkedhet talajvíz, a hegylábfelszínek pedig
emeletes talajvizet is rejthetnek. A területi összegezés pedig azt az eredményt is adhatja, hogy az
adott hegy nominális területének mindössze töredéke alatt helyezkedik el a felszín közelében talajvíznek tekinthető vízkészlet. Síkvidékek esetében nagy valószínűséggel a felszín alatti vízgyűjtő javára eltérőek az arányok. Azaz a talajvíz térbeli elhelyezkedése túlnyúlhat a felszíni vízgyűjtők határán. Hartyányi (1974) megfigyelése alapján a kondorosi belvízöblözetben a lehullott
csapadék, a talaj egyes rétegeinek nedvességi állapota és a talajvíz szintje között egyáltalán nincs
összefüggés. Ellenben – vizsgálata alapján – a távolabb lehullott csapadékok keltette nyomáshullám terjedése a helyi talajvízszintek alakulását jelentősen befolyásolja.
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3.4. Talajvízszint-mérések és talajvízkutatások Magyarországon
A talajvízszint mérése és a hozzá kapcsolódó kutatások nem választhatók el egymástól,
ezért indokolt azokat széttagolás nélkül, egy fejezeten belül áttekinteni.
A talajvízszint mérése – mint sok más esetben – gazdasági megfontolások alapján kezdődött. Az első mérések a rizstermelés magyarországi kezdeti időszakában a veszteségek becslésének megalapozására szolgáltak. Később az öntözőtelepek létesítése új lendületet adott a mérések folytatásának.
Magyarországon a talajvízszint-mérések 1866-ban kezdődtek (Suess 1866). Az első, hoszszabb idősorok, az 1876–1880 között mért adatok Szeged és Debrecen térségéből származnak
(Rónai 1961). Az első rendszeres talajvízszint-észlelések az 1910-es évek elején Ásotthalom és
a ma már Szlovákiához tartozó Ógyalla területén kezdődtek. Kenessey (1917) az ógyallai obszervatórium 1910–1916 közötti idősorából megállapította, hogy „az időszakban egy áprilismájusi tetőzés és egy szeptember-októberi völgyelés mutatkozott”.
Az I. világháborút követő területrendezések következtében Magyarország nemcsak dombés hegyvidékei meghatározó részét, hanem erdőterületeinek jelentős hányadát is elveszítette. A
megváltozott körülményekre adott válaszok egyike az Alföld fásítási programja volt. A program sikeres végrehajtása a talajvízszintek területi elterjedésének pontosabb ismeretét is igényelte, ezért részletesebb talajvízszint-megfigyelések kezdődtek (Pálfai 1992a, b). Az 1920-as
évek közepétől Rohringer (1933, 1936) vezetésével megkezdődött előbb a Duna–Tisza köze,
majd a teljes Alföld talajvíz megfigyelő hálózatának kiépítése.
A kutakról egységes törzslap készült, a háromnapos észleléseket fizetett észlelők végezték.
A Vízrajzi Évkönyvekben egy-egy hidrológiai évre vonatkozóan közölték a kutakban mért vízszinteket, valamint az egyes kutak állapotának alakulását. A kutak műszaki állapotának felügyelete a Vízrajzi Intézet feladata volt (Balásházy et al 1986).
Az 1930-as évek végére 149 mérőállomást létesítettek mintegy 12 000 km2 terület talajvízszintje alakulásának megfigyelésére, azaz az állomássűrűség átlagosan 80 km2/állomás volt. Ez
az állomássűrűség lehetővé tette, hogy a mérési adatok felhasználásával hidroizohipszás térképeket is lehessen szerkeszteni. Az első hidrohipszás térképeket Ijjász (1938) készítette.
A mérési eredményekre támaszkodva vizsgálták a Duna vízállása és a talajvízszint, valamint a lecsapoló csatornák és a talajvíz közötti kapcsolatokat, és a talajvíz–csapadék–párolgás
kapcsolatrendszert (Rohringer 1936).
A 2. világháború pusztításainak következményeként az 1943-ban működő 363 talajvízkútból a háború végére csak 159-ben volt lehetséges az észlelés. (Vargay 2003, Szalai 2003)
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A talajvízszintmérő kúthálózat térbeli besűrítése az 1950-es években kezdődő tervgazdálkodásnak, illetve az időközben előtérbe kerülő öntözési feladatok támogatásának következményeként valósulhatott meg (Vargay 2003, Szalai 2003, Kovács J. et al 2004a, b, 2011a, b).
Alapvető változást jelentett, hogy a vízgazdálkodási feladatok egységes országos irányítása
és a kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatások feladatával 1952-ben megalapították a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetet, a VITUKI-t, illetve az, hogy a Magyar Állami Földtani
Intézet (MÁFI) irányításával megkezdődött az Alföld földtani térképezése. A hálózatbővítés
következtében a mérőkutak száma 1952 és 1955 között erőteljesen megemelkedett, több, mint
2000 mérőállomáson végezhettek méréseket. Ezzel a mérőhálózattal már a korábbiaknál pontosabb eredményt szolgáltató matematikai elemzésekre is lehetőség nyílt. Többek között ennek
következtében váltak ismertté a talajvíz éves menetgörbéjének területi jellemzői, és a talajvizet
befolyásoló hatások is (Rónai 1955, 1961, 1963, Bogárdi 1953, Ubell 1953, 1954, 1959, 1964,
Urbancsek 1960, 1963).
A következő évtizedekben a mérőhálózat állomásainak további mennyiségi bővítése lelassult, az elsődleges, országos jelentőségű kutakból álló törzshálózat bővülése nem folytatódott,
elsősorban a hálózat fenntartása és a tönkrement kutak pótlása jelentett feladatot. Egyes nagyberuházásokhoz kapcsolódóan (pl. Kisköre-tározó, Bős–Nagymaros Vízlépcsőrendszer) úgynevezett üzemi és tanulmányi kutakat létesítettek, melyek elsődlegesen az adott létesítmény
környezeti hatásainak megfigyelésére szolgáltak. Közülük egyes állomások átsorolás után a
törzshálózat állomásaivá váltak, de többségük nem vált tagjává a törzshálózatnak. Jelenleg, a
2018 január elsejei állapot szerint összesen 1525 db vízrajzi törzshálózati kút alkotja az elsődleges talajvízszintmérő hálózatot (Szalai személyes közlése).
A talajvízszint-mérések értékelésének eredményességét nagyban segítették a MÁFI által
az Alföld földtani térképezése során létesített sekély és mélyszerkezeti fúrások, melyek számos
információval szolgáltak a talajvíz térbeli és időbeli változásairól illetve a rétegvizekkel való
kapcsolatáról (Almássy 1962, Rónai 1963, Urbancsek 1963). Az első megállapítások a nyomásváltozások és a mélység kapcsolatára vonatkoztak. Az Alföld áramlási rendszerét Tóth
(1963) egységmedence elméletéből kiindulva először Erdélyi jellemezte. Megállapította, hogy
az Alföld egységes áramlási rendszert alkot, továbbá azt, hogy a Duna–Tisza köze és a Nyírség
negatív potenciálú területek (Erdélyi 1960, 1967, 1970, 1971, 1973, 1975, 1978, 1979). A
MÁFI által létesített rétegvíz-figyelő kutak elemzésével azt is megállapították, hogy a hidrológiai rendszer áramlásviszonyaira jellemző, hogy a peremterületeken intenzív esőzések hatására
beszivárgó víztömeg néhány száz méteres mélységig nyomásnövekedést indukál a medence
laza rétegeiben, ami néhány napon belül mindenhol kimutatható (Rónai 1975, 1985). Potenciálelméleti vizsgálatok alátámasztják, hogy a Duna–Tisza közére és a Nyírségre lefelé irányuló
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vízmozgások, a Hortobágyra, a csongrádi és békési területekre, valamint a Szatmár–Beregisíkra pozitív potenciálok jellemzők (Halász 1995, 1996).
A Pannon medence áramlási viszonyait a gravitáció és a kőzetrétegek tektonikus kompressziója befolyásolja (Tóth 1995, 2009, Almási 2001, Tóth és Almási 2001). A talajvizekre
nagy hatással lehetnek a tektonikus töréseken és nagyobb permeabilitású lencséken keresztül a
feláramló mélységi vizek. Ilyen hidrológiai ablakokra hívta fel Tóth (2006) a figyelmet az Algyői és az Endrődi formációk kapcsán. Az ilyen feláramlások sós mocsarakat, lápokat, és talajszikesedést eredményezhetnek.
Kovács Gy. és Léczfalvi (1954) a tartósan kitermelhető talajvíz mennyiségét, és az utánpótlódás eredetét vizsgálta (medenceperemi hozzáfolyás vagy a csapadékból történő utánpótlódás). Ezeknek a kutatásoknak az eredménye az a megállapítás, hogy a folyók a talajvíz szintjét
csak néhány km távolságig befolyásolják, azonban az eltemetett folyómedrek (permeábilis mederüledékeknek köszönhetően) kapcsolatban állnak az élő folyóval, így a talajvíz és a folyók
szintje kapcsolatban lehet (Rónai 1955, 1956, Ubell 1964). Ezeket az eredményeket a kísérleti
telepeken (Kömpöc, Tahi) végzett mérések is alátámasztották.
1960-as évektől – operatív tevékenységként – a VITUKI Talajvíz-hidrológiai Osztálya
szerkesztette és tette közzé a Talajvízállás tájékoztató térképeket, melyek referencia-időszaka
az 1956–1960 közötti 5 éves időszakban mért talajvízszintek havi és éves átlagértéke volt.
A korszak kétségtelenül legnagyobb eredménye, hogy az Alföld mintegy 770 ezer kataszterezett (ásott) kútjának felmérése alapján Rónai András vezetésével elkészült az Alföld talajvízmélység térképe (Rónai 1961). A települések közművesítése és a tanyavilág pusztulása következtében mostanra azonban mind a bel- mind pedig a külterületi ásott kutak száma drasztikusan lecsökkent, így hasonló volumenű adatgyűjtésre már sajnos nincs lehetőség (Kuti et al
1998, 2002, Becsei 2002, Rákóczi 2012).
Az 1960-as évektől kezdődően a talajvíz és más környezeti elemek valamint az antropogén
tényezők kapcsolatrendszere került a kutatások középpontjába (Rétháti 1965a, 1965b, 1968,
1974, Ubell 1964, Winter 1970, Bozóky-Szeszich és Winter 1974).
Az 1970-es években két nézőpont ütközött egymással. Rónai (1956) szerint a talajvíz szintjét alapvetően a mélységi áramlási rendszerek determinálják, mivel a talajvíz és a lehulló csapadék között nincs függvénykapcsolat. Véleménye szerint a vegetáció nappali párologtatásának
következtében eltávozó vízmennyiség éjszaka alulról, a felfelé irányuló medenceáramlások révén pótlódik. Továbbá a rétegvíz és a talajvíz hasonló éves ritmust mutat, ebből arra a következtetésre jutott, hogy a rétegvíz szignifikáns hatással van a talajvízre (Rónai 1956, 1975).
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A másik nézőpont szerint a talajvíz szintjét a környezeti elemek, elsősorban a csapadék határozza meg. Hosszabb adatsorok vizsgálata alapján (Bogárdi 1953) úgy vélekedett, hogy a csapadék hatása a talajvízszint függvényében, a mélység növekedésével mérséklődve jelentkezik.
A zavartalan környezetben létesített kutakban egymást követő években mért nagyvizek különbsége és az időközben érkező csapadék lineáris kapcsolatot mutat (Rétháti 1970).
Kutatási és mérési eredményekkel alátámasztott megállapítás, hogy a talajvízdomborzat
többnyire követi a fizikai földfelszín (domborzati formák) alakját, azonban ez nem minden esetben van így. Sajátos hidrogeológiai viszonyok és különböző (pl. antropogén, meteorológiai) hatótényezők jelentős és tartós változást, változásokat okozhatnak a talajvízdomborzat alakjában.
Az 1980-as évektől kezdődően a talajvíz és más környezeti elemek valamint az antropogén
tényezők kapcsolatrendszere került a kutatások középpontjába.
Az 1980-as évek egyik fontos kutatási területévé vált a Duna–Tisza köze területén felismert kedvezőtlen irányú talajvízszint-változások okainak, összefüggéseinek feltárása. A könyvtárnyi terjedelmű kutatási eredmény vázlatos bemutatása is túlmutat a dolgozatom keretein, ezért
csak néhány szakirodalmi közleményt emelek ki: Major és Neppel 1988, Major 1993, 1994, Liebe
1994). Pálfai (1994) összefoglaló kötete azonban már a felismert és elemzett talajvízszint-csökkenés okozta problémák rendezésére készült tanulmányok átfogó ismertetését tartalmazza.
Az 1990-es évekkel kezdődően a kutatások irányvonala is jelentősen megváltozott. A
rendszerváltás után számos vállalkozás alakult, a különböző vízgazdálkodási, vízbázis-védelmi
és környezetvédelmi feladatok megoldására. A célzott, költségvetési finanszírozású kutatási
feladatokkal szemben a pályázatokon elnyerhetők váltak meghatározóvá. Később a pályázati
rendszer kiteljesedésével azonban az „ismeretek diverzifikációja miatt” a kutatási eredmények
jelentős része az adott vállalkozás szellemi termékének minősül, ezért nehezen hozzáférhető,
többnyire a publikált eredmények, módszertani tanulmányok nyújtanak támpontot (Szalai személyes közlése).
A talajvizek alakulásával kapcsolatos kutatások sorában fontos hely illeti a Bős–Nagymaros Vízlépcsőrendszer (BNV) környezeti hatásaival kapcsolatos kutatásokat is, melyek már
az 1950-es években megkezdődtek. A kutatások eredményeit alapvetően a kutatásban részt
vevő intézmények (pl. BME, VITUKI) tanulmánytárai őrzik. Később, elsősorban a Duna elterelését követő viták kereszttüzében egyes részletek különböző honlapokon23, a világhálón is
elérhetőkké váltak. A Duna elterelése új lendületet adott a kutatásoknak, köztük a Szigetközben
végbement talajvízszint-változás értékelésének. A részben megvalósult beruházásnak szintén
könyvtárnyi irodalma van, aminek áttekintése nem e dolgozat feladata.
2
3

https://web.archive.org/web/20130821160750/http://www.bosnagymaros.hu/
http://www.gabcikovo.gov.sk/
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A 2000-es évek alighanem a legfontosabb, komplex szakmai feladata a Víz Keretirányelvben az EU által megfogalmazott újszerű és kihívást jelentő követelményeknek és a korábbi
szakmai gyakorlatra támaszkodó, de a magyarországi sajátosságoknak megfelelő módszerek
kidolgozása volt. Közülük:
-

a víztestek kijelölése (beleértve a határon átnyúlókat is),

-

a víztestek állapotjellemzői meghatározása módszertanának adaptálása,

-

a felszín alatti vizeket érő szennyezések és azok veszélyességének értékelése,

-

a hasznosítható készletek meghatározása az ökológiai vízigények figyelembe vételével,

-

vízfolyások hidromorfológiai jellemzése emelhető ki.

Végül mindezek összegzése, koordinációja a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT), ami
az állapotértékelés mellett a műszaki jellegű intézkedések tervezésének is alapdokumentuma.
(A 2008-2013 közötti időszak figyelembe vételével elkészült a VGT felülvizsgálata a VGT2,
amit a 2015. évi vízgyűjtő gazdálkodási tervről szóló 1155/2016. (III.31.) kormányhatározattal
fogadtak el.)
Magyarországon a víztestek kijelölésére 2004-ben és 2007-ben került sor (EU–VKI 2004).
Víztest típusok lehatárolása komplex értékelés keretében, de alapvetően mégis az orográfiai
adottságok, a víztartó típusa és a tárolt vízkészlet, illetve annak vízháztartási jellemzői alapján
történt. A víztestek vastagságának meghatározására elsődlegesen a vízföldtani módszerrel, esetenként definíció alapján került sor. A talajvízszint és a talajvízkészlet alakulása szempontjából
elsődlegesen a sekély porózus és a porózus víztestek a mértékadóak. Talajvíz természetesen
hegyvidéki területeken is előfordulhat a hegyvidéki porózus összletekben, azonban ezek jelentősége csak lokálisnak tekinthető. Vizsgálataim célja ennek megfelelően az alföldi porózus és
sekély porózus összletekben elhelyezkedő talajvízszintekre terjednek ki.
2012-ben a szakmai kutatóintézet, a VITUKI megszűnésével lezáruló korszakot követően az
ott integráltan felhalmozott kutatási eredmények nem váltak ugyan hozzáférhetetlenné, levéltári
dokumentumokként kutathatóak, azonban a további szerves fejlődés lehetősége megszakadt.
Egyes környezeti és társadalmi jellemzők változása és a talajvízszintek alakulása közötti
kapcsolat elemzése és értékelése a 2000-es éveket követően vált hangsúlyossá, amit számos
kiadvány, tanulmány, disszertáció mutat, melyek közül néhányat szemelvényes példaként
idézve: Ladányi et al 2009, 2011, Rakonczai és Bódis 2002, Rakonczai 2003).
A talajvízszint-idősorok matematikai módszerek alkalmazásával (Wavelet-spektrum analízis, Lomb-Scargle periodogram) történő elemzésével és becsült (kvázi)periodicitásai (Kovács
J. et al 2004a, 2004b, 2011a, 2011b) többnyire a klimatikus tényezők (Észak-atlanti Oszcilláció,
Kvázi-kétéves oszcilláció, Hale-hatás) hatását tükrözik, illetve azok hosszabb periodicitásaival
(Matyasovszky 2013) esnek egybe. Ezek jelentőségét a későbbiekben részletesebben értékelem.
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3.4.1. Kísérleti telepek
Az alap- és alkalmazott kutatások adatigényének kielégítésére gyakran nem áll rendelkezésre elegendő adat, illetve országos hálózatok kiépítése idő-, eszközigényes feladat. Hasonló
nehézségekkel több évtizeddel ezelőtt is szembesültek a szakemberek, ezért olyan megoldásokat kellett keresni, amelyek alkalmazásával ezek áthidalhatók.
Célszerűnek látszott olyan kisebb, hidrológiai, hidrogeológiai szempontból jellemzőnek
tekinthető területek kiválasztása, amelyeket sokrétű, alapos vizsgálatnak vetettek alá. A kutatás
adatigényének megfelelő eszközökkel szerelték fel, majd a gyűjtött adatok elemzése-értékelése
és a kapott eredmények alapján kidolgozott módszerek – pl. hidrológiai analógia segítségével
– adaptálása más, hasonló adottságokkal rendelkező térségekben. Ezeket a célokat szolgálták a
nemzetközi példákat követve a magyarországi kísérleti területek is.
A VITUKI az 1950-es évektől kezdődően mintegy 20 kutatóállomást és kísérleti területet
üzemeltetett. Ezek közül három tevékenysége kapcsolódott a síkvidéki hidrológiai és a talajvízháztartási kutatásokhoz. Ezek a "KomIósi Imre" Kísérleti Telep, a Kömpöci Kísérleti Telep, és
az Abádszalóki Kísérleti Telep voltak.
A „Komlósi Imre” Kísérleti Telep (Kecskemét közelében) elsősorban a talajvíz-hidrológiai
kutatások terepe, a Kömpöci Kísérleti Telep (Fehértó–Majsai belvízöblözet) berendezett kísérleti vízgyűjtő, az Abádszalóki Kísérleti Telep célja pedig (Mirhó–Gyolcsi belvízöblözet) elsősorban belvizek kialakulásának, a mezőgazdasági termelésre gyakorolt hatásának valamint a
vízgazdálkodási tényezők szerepének vizsgálata volt.
3.4.2. Referencia-időszakok alkalmazása a talajvízjárás értékelésében
A talajvízszint-változások mérlegelése akár egy-egy pontra vagy nagyobb térségekre figyelemmel különböző referencia-időszakok alkalmazásával lehetséges. Ezek közé tartozott korábban
az 1956–1960 közötti időszak alkalmazása, legismertebb volt talán a VITUKI által szerkesztett
talajvízállás-tájékoztató térkép-sorozat. Később a Meteorológiai Világszervezet (WMO) ajánlásának megfelelő 1961–1990 és az 1971–2000 közötti időszak, mint referencia-időszak képezte
és képezi például az Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés című havi kiadvány és más
értékelések bázisát. A közelmúltban megjelent Magyarország Nemzetei Atlasz-sorozatának a 2.,
a természeti környezetet bemutató kötetében közzétett, a talajvízszint térbeli eloszlását bemutató
térképek bázisidőszaka az 1981–2010 között eltelt három évtized (Kocsis 2018).
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3.5. Az Alföld nagyléptékű talajvízháztartását befolyásoló természeti tényezők
A talajvízváltozásokat eltérő léptékben számos környezeti elem befolyásolja. Jelen fejezetben csupán a talajvíz állásának természetes befolyásoló tényezőivel, és az elmúlt évszázadban
bekövetkezett változásaival foglalkozok. A talaj állapotváltozása és az antropogén jellegű hatások
„megfoghatatlanságának” modellezésre gyakorolt hatását, valamint a rendelkezésre álló információk hiányosságaiból eredő problémákat a későbbi fejezetekben részletesen kifejtem.
3.5.1. A hidrometeorológiai tényezők szerepe és időbeli alakulása 1930-tól 2015-ig
A talajvíz alakulása szempontjából a csapadék- és a hőmérsékletviszonyok kitüntetett fontossággal bírnak. A csapadék sokéves átlagban a Tisza vízgyűjtő 54%-án kevesebb 550 mmnél, 80%-án nem haladja meg a 600 mm-t (Somlyódy 2002).
A csapadék térben és időben igen heterogén. Az OMSZ szerint az éves országos csapadékmennyiség 1931 és 2005 között szignifikáns 1 mm/év csökkenő trendet mutatott. A legjelentősebb, országos viszonylatban az elmúlt évszázadban mintegy 20%-os csökkenés a tavaszi csapadék alakulásában mutatkozik. A csökkenés mértéke a Duna–Tisza közén kevésbé a Körös–
Maros közén erősebben jelentkezik.
Érdekesség, hogy a Debreceni Egyetem meteorológiai állomásának adatai alapján az éves
csapadékösszeg egyre kiegyenlítettebbé válik (Marton 2009), ugyanakkor az 1998–2000 valamint a 2009–2011 között kialakult meteorológiai szélsőségek ezt a fajta statisztikát mégis cáfolják. Mindkét esetben a több évig tartó aszályos periódust extrém csapadékos év követett,
melyet újabb szélsőségesen száraz időszak váltott.
A talaj hidrodinamikai tulajdonságainak állapota és a vegetáció fejlettségének, fenológiai
fázisának, függvényében az év egyes időszakaiban hulló csapadék eltérő arányban jut el a talajvíz szintjéig. A május és július között hulló csapadék a nyári hónapokban szignifikánsan
meghatározza a talaj vízháztartását. Tavasz végén a talajszelvény felső rétegei még viszonylag
nedvesek. A nyári hónapokban a talajt elérő csapadék nagy része a kiszáradt talajszemcsék
felületi kötődésére fordítódik és/vagy elpárolog, így sokkal kevesebb csapadék éri el a talajvizet
(Marton 2009). A talajvízkészletek alakulása szempontjából pontosan ezért nagy szerepe van a
télen beérkező csapadéknak. Pálfai (1990) a beérkező csapadék és a talajvíz közötti kapcsolatra
a téli hónapokban másfélszeres, míg nyáron félszeres súlyokat állapított meg.
Sokéves átlagok alapján az Alföldre érkező évi csapadék 7–10%-a hóból származik (Marton 2009). A csapadék hatásának éves alakulását Gácsi (1999, 2000) a Bugaci Erdészet területén egy idős akácelegyes-nyáras erdőben a következőképpen írja le: „Megállapítható, hogy a
fagyok beálltával a vízszint nyugalomba kerül, nem változik. Ahogy a hőmérséklet tartósan 0°C
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fölé emelkedik, a hóolvadás hatására a talajvíz valamennyi kútban ugrásszerűen megemelkedik, s az egyes kutak vízszintkülönbsége gyakorlatilag eltűnik. A vegetációs időszak alatt a vízszint valamennyi kútban csökken, s a vegetációs időszak végére mérhető különbségek alakulnak
ki. Ezek a különbségek azután a következő hóolvadáskor rendre eltűnnek.”
A csapadék hosszabb időtávú tendenciáiban megfigyelhető, hogy a tavaszi csapadék 1971–
2000 között az Alföld nagy részén 20%-kal csökkent a száraz nyarak gyakorisága megnőtt (Pálfai
2011). Kis mértékben csökkent a téli csapadék mennyisége (Bartholy et al 2008, 2011).
Számításaim szerint a Duna–Tisza köze és a Dél-Tiszántúl csapadékváltozása évszakos bontásban nagyon hasonló képet mutat (M1. melléklet). Az őszi, téli és tavaszi csapadékösszegek
már az 1950-es évektól kezdődően fokozatosan csökkenő tendenciát mutatnak, csak a 2000-et
követően mutatható ki némi emelkedés. A nyári csapadék az 1960–1980 közötti periódusban éri
el maximumát, majd egy meredek csökkenés jelentkezik, melyet a két extrém csapadékos év
(1999, 2010) hatására emelkedő tendencia tör meg (2. ábra).

Évszakonkénti fajlagos átlagos csapadékmennyiség 20 éves mozgóátlagának eltérése
az 1970–2000 közötti azonos időszakok referenciaátlagaitól, 1955–2008 között, az
ATIVIZIG működési területén (adatforrás: ATIVIZIG)
A csapadék 1981 és 2005 között a téli hidrológiai félévben 35 mm-rel, a nyári félévben 25
mm-rel csökkent az Alföld nagy részén. A téli középhőmérséklet az 1951–1980-közötti valamint az 1981–2005-ös évek téli illetve nyári félév átlagos középhőmérséklete 0,2 illetve 0,4 °C
emelkedést mutat (Mika 1995, 2011).
Van der Linden et al (2009) az ENSEMBLES projekt keretében előállt kilenc mezoléptékű
regionális klímamodell (A1B) eredményei alapján az 1961–1990-es referencia időszakhoz viszonyítva a 21. század második felében a nyarak lényegesen szárazabbá válnak (Stábitz et al
2014). A téli csapadék mennyisége a jövőben feltételezhetően emelkedni fog. A prognosztizált
hőmérséklet-növekedés (globális felmelegedés) hatására feltételezhetően megnő a párolgás intenzitása. Végső soron a telek, az őszi és tavaszi időszakok is valamivel szárazabbak lesznek a
vizsgált 2071–2100 közötti időszakban (Blanka et al 2012, Mezősi et al 2013).
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3.5.2. A párolgás szerepe és alakulása
Az evapotranszspiráció döntően a háromfázisú zóna víztartalmának elvonását érintő fizikai
folyamat, ám a talajvízkészleteket is nagymértékben csökkentheti. Fő energiaforrása a napsugárzás. Az éves átlagos globálsugárzás hazánkban 138 W/m2 (Mészáros 1982), amely a gyakorlatban mintegy 320 cm párologtatást vagy 220 cm növényi transzspirációt tesz lehetővé (Davis és De Wiest 1991). A kelet-magyarországi megyékben a nyári globális besugárzás a területhasználatban bekövetkezett változások miatt 1951–2000 között 0,6 W/m2-rel növekedett, ezáltal emelkedett a felszín-légkör rendszer sugárzási mérlege (Mika 1993, 2011, Mika et al 1995).
Az utóbbi évek hőmérsékleti rekordjaiból az érték további emelkedésére következtethetünk.
Az 1970-es évekig a hőhullámok jellemzően ötévente fordultak elő, és hozzávetőlegesen 36 napig tartottak. Ezzel szemben az elmúlt 15-ből 12 évben volt legalább egy olyan nap, amikor
el kellett elrendelni a harmadfokú hőségriadót. Az utóbbi években a hőhullámok 6 napnál hoszszabbak, Budapesten 2011-ben 24, 2012-ben 16 hőhullámos napot észleltek (Németh et al 2012).
A klímamodellek előrejelzései alapján az elkövetkező évtizedekben a hőhullámos napok száma
a Dél-Alföldön évente meghaladhatja a 36 napot. A levegő páratartalma nyáron igen alacsony (a
Duna–Tisza közén 64% alatti), ami tovább erősíti az evapotranszspirációt (Kovács Á. 2011).
Az aszály intenzitása a csapadék és hőmérséklet függvényében időszakonként és területenként is változatosan alakul. Az aszályos évek előfordulási gyakorisága emelkedő tendenciát
mutat (Pálfai 2011) (3. ábra). A Pálfai-féle aszályindex szoros kapcsolatban áll a talajnedvességgel (Horváth 2003, Pálfai 2011). A nyári félévben megfigyelhető csapadék csökkenés, továbbá a globálsugárzás és a hőmérséklet növekedés egymást erősítő hatásának következtében
a 21. században feltételezhetően jelentősen emelkedni fog a talajok aszálykockázata (Dunay
1986, Mika et al 1995, Mika 2011, Mezősi et al 2013).

Az alföldi aszályok intenzitásának megoszlása 1931–2010 (adatforrás: Pálfai 2011)

A tényleges evapotranszspiráció területileg és évről évre is nagyon változatos maximumát
és időpontját a csapadék és a hőmérséklet legmagasabb értékeinek együttállása határozza meg.
A párolgás átlagos éves értéke hazánkban 450–550 mm között alakul, de az Alföld középső,
száraz területein, ahol a legkevesebb csapadék hullik, csak 450–475 mm (Justyák 2002).
A VITUKI 1952 és 1961 közötti időszakra végzett vizsgálata alapján a szabad vízfelületek párolgása a nyári hónapokban a legintenzívebb. A vizsgált területen évente átlagosan 850 mm
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párolgást mértek, melynek éven belüli eloszlása nem volt egységes. A nyári hónapokra 130–
150 mm/hó értéket mértek, míg a november és február közötti négy hónapban együttesen 51
mm-t mértek átlagosan (Rétháti 1974).
A szabad vízfelülettel ellentétben a talajvíz párolgásakor a rendelkezésre álló vízmennyiség korlátozott. A vízmolekulák nem csak egymással, hanem a talaj szilárd és légnemű fázisaival is kapcsolatban vannak. A víz pótlódása a kapilláris zónán keresztül sokkal összetettebb
folyamat, mint szabad víztükör esetében. A talajvíz párolgása homok esetében 1 m alatti, agyagtalajoknál 3 m alatti vízszint esetén hanyagolható el (Rétháti 1974).
A növényi transzspiráció azonban sokkal nagyobb mélységben is jelen lehet. Az egyes növények vízigénye nagymértékben különbözik (Szarvas 1971). A szántóföldi növények a talaj
felső 2–4 méteres tartományából, az erdők, fák a felső 15–20 méteres mélységből táplálkoznak
(Juhász 2016). A kalászosok 1,5–2 m, a többéves lucerna 3–4 m, a fák 3–4 m, egyes fajok 10–
15 m mély gyökérzettel rendelkeznek (Rétháti 1974).
3.5.3. A növényzet és a talajviszonyok hatása a beszivárgó csapadékra
A növényzet faji és minőségi összetétele, valamint egészségi állapota jelentősen befolyásolja egy térség mikroklímáját. Az erdők módosítják a beszivárgó csapadék mennyiségét, a fák
leveleire, törzsére érkező csapadék egy része az intercepció során visszakerül a légkörbe (Major
2002). A csapadék mennyisége és az intercepció fordítottan arányos (Ijjász 1938). A csekély
mennyiségű (6 mm) alatti csapadékot a lombkorona nagyrészt visszatartja (Marton 2009). A 2
mm-t meg nem haladó csapadék szinte teljes mértékben elpárolog. Ezzel szemben az 50 mm-t
meghaladó csapadék döntő része (Sitkey 1999 szerint 89%-a) eljut a talajig.
A felszínről a talajba jutó nedvesség nem jut el teljes egészében a talajvízszintig. A kísérletek azt mutatják, hogy erdőterületek alatt a talajt elérő csapadék az intercepció ellenére is
nagyobb arányban szivárog be, mint füves területeken. A fás vegetációk közül az intercepció
mértéke fenyők esetén a legjelentősebb.
A hazai erdők átlagos intercepciója 20–24% között alakul (Ijjász 1938, Juhász 2016) ám
erdőtípusonként nagy eltérések jelentkeznek. A fenyőerdőkre jellemző intercepció mértéke 25–
45%, a bükkösökre 7–15%, a szürkenyárra 19%, a nyírfára 10–20%, a tölgyesekre 7–20%, a
kocsányos tölgyre akár 50% (Spenger 1970, Brown et al 1972, Justyák 1989, Sitkey 1999, Juhász 2016, Marton 2009, Bolla 2014a, 2014b, Bolla et al 2014).
Páros vízgyűjtő kísérletekkel a csapadékból a gyökérzónába jutó tényleges vízmennyiség
vizsgálatát Sitkey (1999) foglalta össze (1. táblázat).
Gácsi (2000) a bugaci kopár felszínek vizsgálata során megállapította, hogy a beszivárgó csapadékmennyiségnek csupán 64%-a érte el az ottani fenyőerdő gyökérzónáját.
21

A téli (lombkorona nélküli) és nyári intercepció mértéke is jelentős különbségeket mutat.
Az intercepció csapadékra történő hatásával kapcsolatban Balatonyi (2016) ennél sokkal
részletesebb információkat közöl.
Az Alföld erdőterületeire hulló csapadék sorsa a hidrológiai rendszerben
(adatforrás: Sitkey 1999)

Csapadék [mm]

Nyirjes, 1998
Bükk
Luc
854
854

Kecskemét, 1998
Erdei-fenyő
Fekete-fenyő
647
647

Koronán áthulló [mm]

534

571

482

438

Intercepció [%]

37

33

26

32

Avaron átszivárgó [mm]

395

452

423

350

Avar + 5 cm átszivárgó [mm]

335

452

336

300

A talajig eljutó csapadék beszivárgását jelentős mértékben befolyásolja a talaj fizikai félesége, telítettségi állapota, lejtése, bolygatottságának állapota, stb. Az Alföld mechanikai összetételét tekintve, jelentős részt képviselnek a homok fizikai féleségű talajok, melyek vízelnyelése
kedvező (𝐾𝑆 ≅ 100 𝑐𝑚/ℎ). Mindazonáltal, újabb talajfizikai kutatások rámutattak az ilyen talajok víztaszító jellegére is (Doerr et al 2006, Lichner et al 2012, Sándor 2014, Sándor et al
2016). Víztaszító talajok esetében a beszivárgás késleltetve kezdődik, teret engedve a felszíni
lefolyásnak, lefolyástalan területen pedig az evaporációnak. A víztaszító talajok megváltoztathatják a beszivárgás jellegét, mivel a talajzóna ujjszerűen (finger flow) beszivárgási zónák mentén telítődik, miközben a talajszelvényben száraz lencsék alakulnak ki (Lichner et al 2012).
A talaj felszínéről történő beszivárgást Horton (1933) a beszivárgási kapacitással jellemezte: szerinte értéke az idő függvényében egy bizonyos konstans értékig exponenciálisan
csökken. Függ a felszín közeli talaj állapotától és független attól a talajrétegtől, ameddig a csapadék már nem képes beszivárogni. Ezáltal az alsóbb talajrétegek, melyek további nedvességet
tudnának fogadni, telítetlenek maradnak. A beszivárgást ronthatja a felszíni vagy a felszín alatti
tömörödés (pl. a természetes vagy antropogén jellegű taposás, eketalp, ill. szikes réteg), a felszíni pórusokba bemosódó finom talajszemcsék (clogging effect), a talajfagy, és a terepszint
esésének növekedése (Sándor et al 2016).
Egyes modellszámítások alapján a talajfelszín párolgása az avartakarónak köszönhetően
egy kocsányos tölgyesben 18%-kal alacsonyabb, ugyanakkor transzspirációja másfélszerese a
parlagterületekének. Mindezeket összesítve egy kocsányos tölgyes evapotranspirációja 27,7 %kal haladja meg a parlagterületét (Gribovszki et al 2008 és Móricz et al 2011).
A talajvízkészletekre ható – fentiekben sok részletében bemutatott, de koránt sem teljesnek
tekinthető – tényezők jól mutatják, hogy a talajvízkészletek változásait az azt befolyásoló hatá22

sok egyenkénti részletes vizsgálatával elég reménytelen lenne „megközelíteni”. Mint a későbbiekben látni fogjuk, megfelelően választott környezeti modellekkel azonban jelentősen csökkenthetjük az értékelésekhez szükséges adatigényt. Azzal azonban tisztában kell lennünk, hogy
a becslések területi pontossága (a bemeneti adatok jelentős hiányosságai miatt) is csökken.
A víz felszín alatti útjának kifinomultabb leképezése a talajréteg pontosabb ismeretét
igényli. A különféle talajparaméterekre adott becslési eljárások napjainkban a hazai talajkutatások középpontjában állnak. A talaj és más környezeti rendszerek modellezésének léptékproblémáival Sándor (2014) részletesen foglalkozik. Szatmári G. (2017) regresszió-krigelésen alapuló szekvenciális szimulációi modern, geostatisztikai alapú megközelítésben vizsgálják a talajjellemzők térképezhetőségét.
4. A VIZSGÁLATI TERÜLETEK ÉS FŐBB VÍZHÁZTARTÁSI PROBLÉMÁIK
4.1. A Duna–Tisza köze talajvízsüllyedése, mint regionális probléma
Az utóbbi 3-4 évtizedben a Duna–Tisza közi hátságon tapasztalt jelentős talajvízszint változások miatt a hazai talajvíz-kutatások nagyobb része erre a középtájunkra irányul. A terület
domborzati és földtani viszonyai, sajátos vízrajza (jelentős folyók hiánya) és az összetett emberi
beavatkozások, a klímaváltozás következményeivel kiegészülve igazi „állatorvosi lovat” szolgáltattak a kutatások számára.
A Duna–Tisza köze hazánk aszálykockázat szempontjából egyik legveszélyeztetettebb területe. Tengerszint feletti magassága 83 méter és 143 méter között van. A területet a Duna
töltötte fel (a feltöltődés folyamata kb. 20–30 ezer évvel ezelőtt fejeződött be). Később a dunai
hordalék áthalmozódásának eredményeként a táj jelentős részét több méter vastagságú futóhomok fedte be. A felszínen sokfelé előfordulnak félig kötött homokformák, a mélyedésekben
szikes rétek. A felszíni vízfolyások irányát a domináns széliránynak megfelelően ÉNy–DK-i
irányú (viszonylag kis mélységű) domborzati formák határozzák meg. Ezen vízfolyások azonban akár hosszabb időszakban is alig szállítanak vizet. A táj geomorfológiai helyzete miatt a
vízkészlet csak csapadékból képes pótlódni, vízfolyásokból vagy felszín alatti áramlásokból
ennek nincs meg a lehetősége (Molnár B. 1994).
Mintegy fél évszázadig a hazai talajvízkutatás elsősorban a talajvízjárás sajátosságait, a vízállásváltozások és az azt befolyásoló tényezők kapcsolataira összpontosított, de az ezekkel nehezen összeegyeztethető regionális változásokra csak az 1980-as évek elején figyeltek fel. Major
(1983) az alföldi trendektől eltérő tiszántúli talajvízszint-emelkedéseket elemezte. Éppen ezért
volt némileg meglepő, hogy szinte ugyanekkor a Duna–Tisza közét egy ezzel ellentétes és sokkal
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nagyobb hatású talajvízszint-változás jellemezte. Ez a vizes szakembereken kívül számos tudományterület képviselőjét közös problémamegoldásra késztette. A Duna–Tisza közi talajvízszint
csökkenés káros hatásaival először a nem sokkal korábban (1975-ben) megalakult Kiskunsági
Nemzeti Park szakemberei szembesültek, a vizes élőhelyek drasztikus átalakulása kapcsán.
Az 1970-es évek végétől kezdődő mintegy másfél évtizedes, csapadékban szegényebb időszakban jelentős talajvízszint csökkenés alakult ki, ami fokozottan érintette a magasabban levő
területeket. A talajvízcsökkenés átlagos mértéke 2 méter körül alakult, de a legmagasabb részeken ennek akár többszöröse is előfordulhatott. Ez a kedvezőtlen állapot a legmagasabb területeken még hosszabb csapadékos időszakok után sem volt képes normalizálódni. Ugyanakkor
megfigyelhető volt, hogy tartósan csapadékos időszakban a homokhátság alacsonyabb részein
nemcsak helyre állt a vízhiány, hanem annyira megemelkedett a vízszint, hogy időnként már
káros felszíni elöntéseket is okozott (Rakonczai 2013).
Bár a szárazodási folyamat hatásai már 1980-tól jelentkeztek, de 1983-tól következményei
úgy felerősödtek, hogy vízgazdálkodási beavatkozásokkal sem tudták azokat megállítani (Iványosi Szabó 1994). A folyamat kedvezőtlen hatásai a természetes élővilág mellett a tájra jellemző
mezőgazdasági tevékenységre is egyre nagyobb hatással voltak (Lóki 1994, Szalóki 1994).
Az 1990-es évek elejére a különböző szakterületek képviselői elkészítették elemzéseiket,
amelyek eredményeiről többek az 1992-es Hidrológia Vándorgyűlésen be is számoltak. Ezek
legfontosabb következtetéseit (az időközben készült további szakvéleményekkel kiegészítve)
Pálfai (1994) foglalta egységes kötetbe. A tanulmányokon jól látszik, hogy a szerzők logikusan
érvelnek a szűkebb szakterületük ismeretanyagára építve, a végső következtetések azonban számos pontban eltérők, helyenként akár ellentmondók. Abban mindenki egyetért, hogy a többéves
(évtizednyi) aszályos időszak az egyik fő ok, de emellett az erdősítés, a rétegvíz-kitermelés és
a felszíni vízrendezés (főként az időszakosan jelentkező többletvizek elvezetése) szerepel leginkább a „bűnösök” listáján. Esetenként ez kiegészül még a területhasználat változásaival és a
szénhidrogén-termelés káros következményeivel.
Meglepő, de még a csapadékhiány szerepét is nagyon eltérően ítélik meg a különböző kutatási eredmények. A Szilágyi és Vörösmarty (1993) modellvizsgálata csupán 15%-os szerepet
mutatott, a Pálfai (1994) által összegzett szakértői csapat kb. 50%-ra becsüli hatását, míg Völgyesi (2006) elemzése a Homokhátság (pontosabban nem definiált) magasabb részein az időjárás szerepét tekinti meghatározónak (80%).
A rétegvíz-kitermelések megítélésénél majdnem ugyanilyen különbségeket tapasztalunk:
Szilágyi és Vörösmarty (1993) ezt tartja a talajvízcsökkenés fő okának (70%), Pálfai (1994)
tanulmányában szerepe 25%, amihez a talajvíz-kitermelés további 6%-kal járul hozzá, Völgyesi
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(2006) ugyanakkor a 2000-es évekre visszaeső rétegvíz-kitermelés szerepét szinte jelentéktelennek (2%) számolta „az utolsó 10 évben”. A rétegvizek nyugalmi szintjének csökkenését a
talajvízszintek csökkenésével, konkrét arányok megjelölése nélkül több szerző is valószínűsíti,
és a vízkitermelésre vezeti vissza (Major és Neppel 1988, Berényi és Erdélyi 1990, Davideszné
és Nagy 1994, Liebe 1994). Ezzel az érveléssel az a baj, hogy a rétegvizek nyugalmi vízszintjének csökkenése az 1960-as évektől az 1980-as évekig általános volt az Alföldön (Rakonczai
1977, Marton 2009), csak annak mértékében voltak különbségek. Olyan területeket is érintett,
ahol mindeközben emelkedett a talajvízszint, és csupán Debrecen környékén sikerült egyértelmű kapcsolatot azonosítani a vízkitermelés és a talajvízcsökkenés között (Marton és Szanyi
2000). Ezzel szemben Kecskeméten azt látjuk, hogy, a rétegvíz-kitermelésnek nincs igazi hatása a talajvízre, ellenben az 1980-as évek nagyfokú csapadékcsökkenésének időszakában a
talajvízszint szignifikáns csökkenő trendet mutat (Berényi és Erdélyi 1990), (4. ábra).

A talaj- és a rétegvíz kitermelés kapcsolata Kecskeméten (Berényi és Erdélyi 1990)

Az erdők szerepének megítélése már kisebb szélsőségeket mutat. Szilágyi és Vörösmarty
(1993) 15%-ra, Völgyesi a magasabb területeken 13%-ra teszi szerepüket. A Pálfai-féle öszszegző tanulmányban a területhasználati (benne az erdősültség) változásainak következményeit
10%-ra értékelték. Ezek az elemzések azonban nem, vagy alig veszik figyelembe az erdészek
információit. Az erdészek nem vitatják ugyan az egyes fafajok talajvíz-csökkentő hatását, de
megjegyzik, hogy az erdősítés többnyire csekély vízigényű fenyőkkel történt, miközben például
a vízigényes nyárfafajok jelentősen visszaszorultak (Szodfridt 1990).
25

A csatornázás szerepét a tanulmányok közel azonosan ítélik meg (Völgyesi 5% alatti, Major (1994) 6%, Pálfai 7%-ra teszi szerepét). Szalai (1994) szerint a csatornák hatása a talajvízszint csökkenésében tíz év alatt kb. 20 cm-re tehető (ez nagyságrendben nem tér el a korábbiaktól). Ezt a nem túl mély csatornákkal indokolja, amelyek érdemben nem csapolják meg a
talajvizet. A gond azonban nem is a csatornák közvetlen talajvízszint csökkentő hatásával, hanem a területről elvezetett (és így nem beszivárgó) vízkészletekkel van. Az elvezetett víz menynyisége számottevő, hiszen egy olyan közepesen belvizes időszakban, mint 2016. február vége,
az OVF Integrált Vízháztartási Tájékoztató és Előrejelzés c. kiadványa alapján, naponta országosan 10-11 millió m3 vizet vezettek el.
Egy fontos, de az értékelésekben alig használt megfigyelés ugyanakkor, hogy a talajvízcsökkenés és a tengerszint feletti magasság között a Duna–Tisza közén szignifikáns 𝜌
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korreláció tapasztalható (Pálfai 1992a. 1992b).
De mi okozza ezeket az óriási, szakmailag alig magyarázható eltéréseket, az egyes feltételezett okok megítélésében? Többnyire az, hogy hiányzik egy „közös nevező”, a vízkészletek
változásának mennyiségi megközelítése. Ennek persze többször jól érthető okai vannak, mégpedig a megbízható adatok hiánya.
A későbbiekben kísérletet teszek arra, hogy legalább az összegzett hatást, a talajvízkészletek folyamatos mennyiségi változásait meghatározzam, ami néhány „fő bűnös” szerepét érdemben behatárolhatja majd. A vizsgálatban elsősorban a természettudományos (azon belül is
leginkább geoinformatikai, geostatisztikai) megközelítést alkalmaztam, ezért terjedelmi korlátok miatt sem foglalkozok azokkal a társadalmi, környezetpolitikai vonatkozásokkal, melyeket
a Duna–Tisza köze „vízhiánya” generált. Ez utóbbiakat Ladányi (2010) foglalta össze.
4.2. Az Alsó-Tisza-völgy és a Dél-Tiszántúl vázlatos természetföldrajzi bemutatása
A Dél-Tiszántúl tengerszint feletti magassága 80–108 méter. A táj enyhén lejt a Tisza és a
Hármas-Körös felé. A területen még többé-kevésbé megfigyelhetők a Maros egykori, 5-15 ezer
éves mederágai. A Békés-csanádi löszhát genetikai alapja az Ős-Maros hordalékkúpja, amit
keletről északnyugat felé finomodó szemcseméret jellemez. Az infúziós lösz területeken jó minőségű mezőségi talajok képződtek (morzsás szerkezet, jó mészállapot, nagy humusztartalom).
Az egykori folyóhálózat nagyobb szemcséjű üledékei kedvező konnektivitási viszonyokat szolgáltatnak a talajvíz áramlásának. A talajvíz egyrészt csapadékból pótlódik, másrészt a kedvező
geomorfológia adottságok következtében jellemzően DK-i irányból számottevő szerepet kap a
felszín alatti utánpótlódás. A terület nagyobb részén jó minőségű csernozjom talajok alakultak
ki. A mélyebb fekvésű részeken gyakori a szikesek előfordulása (Mike 1975, Sümeghy és Kiss
2012, Kiss et al 2014, Sümeghy 2014, Katona 2014).
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Helyenként jelentős altalaj szikesedés eredményeként vályog mészlepedékes csernozjomtalajok, réti öntéstalajok, a Marosszög területén öntéstalajok alakultak ki. A Békési sík északi
részén sztyeppesedő réti szolonyecek találhatók. Itt a talaj B szintje sokszor tömörödött, továbbá magas agyag- és kolloid tartalma kis hidraulikus vezetőképességű és rossz víznyelőképességű talajokat eredményez. A területen a beszivárgás korlátozott, a talaj nem, vagy nagyon
lassan képes a vízkapacitásáig telítődni. A kis kapilláris vezetőképesség hatására a növényzet
sokszor képtelen a talajból megfelelő mennyiségű vizet felvenni.
A Tisza völgye fiatal alluviális síkság, melyet a folyó folyamatosan töltött fel hordalékával
egészen a 19. század középén kezdődő folyószabályozásokig. Ez a terület az Alföld (de ugyanakkor Magyarország) legmélyebb területe. A táj tengerszint feletti magassága 76–83 m közötti.
A folyó az elmúlt másfél évszázadban már töltések között folyik. A talajvíz ezen a területen
esetenként kapcsolatban van a folyóval, de átlagos években (amikor alacsony vízállás és árvíz
előfordul) a folyó hatása a talajvíz szintjére legfeljebb 5 km-es sávban érvényesül.
A Tisza menti területek, a Csongrádi sík és a Marosszög vízháztartására, a talajvíz áramlására a duzzadó agyagásványok (szmektit, vermikulit) vannak nagy hatással. A Tiszántúl egyes
talajai gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető képességű, erősen víztartó, szélsőségesen kedvezőtlen vízgazdálkodású talajtípusok. A Csongrádi és Békési síkon találunk jobb víznyelésű
és vízvezető képességű, nagy víztározó képességű talajokat.
A területen agyagos vályog, vályog fizikai féleségű, nehéz mechanikai összetételű réti, réti
szikes-, réti csernozjom valamint réti öntéstalajokkal találkozunk. A területen a víz csak lassan
képes a talajba beszivárogni illetve oldalirányban mozogni, ami alacsony térszíneken gyakori
belvíz előfordulást eredményez. A belvíz előfordulásának másik tipikus oka az egykori medermaradványok, mint természetes összegyülekezési területek megléte (Baukó et al 1981, Barta et
al 2011, Szatmári J. et al 2011, van Leeuwen 2012, Kozma et al 2013, Gálya 2018).
A belvízkárok enyhítése érdekében gyakoriak a mesterséges beavatkozások (melioráció,
speciális agrotechnikai rendszerek, belvízrendezés, káros felszíni vizek elvezetése, öntözés, talajvízszint szabályozás). A talaj vízvezető képességét parcella szinten altalaj lazítással, mélylazítással, talajszerkezet javítással igyekeznek javítani. A horizontális konnektivitás parcella
szintű eltérése és a vízkészletekkel kapcsolatos beavatkozások együttes hatása a talajvízmélység területi alakulásának nagy térbeli heterogenitásában (1–4 méter) köszön vissza (Rakonczai
et al 2011, Farsang et al 2017).
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5. A TALAJVÍZ SZTOCHASZTIKUS MODELLEZÉSÉNEK ELEMEI
A számítógépes környezeti modellek elsődleges célja a fizikai folyamatok valósághű, dinamikus rekonstrukciója. Ilyenkor az egyes hatótényezők kölcsönös interakciójának realisztikus modellezése a célunk. Ebből következik, hogy a determinisztikus modellek gyakran előnyben részesülnek azokkal a modellekkel szemben, amelyek az adott jelenség fizikai összefüggéseinek kevésbé valósághű ám rugalmasabb leképezésére törekednek (Bárdossy 2002, Caers
2011, Szabó 2012).
A modellek felhasználásának legfőbb problémája a modellezni kívánt terület ismeretének,
illetve az időintervallumban rendelkezésre álló adatok és megfigyelések hiánya. A modellek
többnyire bonyolult matematikai egyenletrendszereken, vagy az utóbbi időben egyre nagyobb
teret nyerő mesterséges intelligencián alapulnak. Az inverz környezeti modellek célja az egyes
fizikai tényezők olyan kapcsolati struktúrájának felállítása, melyek az ismert megfigyeléseket
a lehető legkisebb adatponti hibával képesek megközelíteni (Caers 2011).
Általában a fizikailag összetettebb modellek hitelesebbnek tűnnek a kevesebb hatótényezővel számoló, viszonylag egyszerűbb modellekkel szemben. A modell összetettségével ugyanakkor nő annak adat-, paraméter- és számításigénye. Következésképpen csupán néhány alternatív modell futására nyílik lehetőség. Ekkor fennáll a veszélye annak, hogy nem a „valósághű
alternatívát” fogadjuk el (Bárdossy 2002, Geiger és Szabó J. személyes közlése). A modell
ugyanis csak és kizárólag a rendelkezésre álló paraméterhalmazhoz illeszkedik, és a megnövekedett számításigény következtében korlátozottan nyílik lehetőség a paraméterek alternatív
kombinációinak vizsgálatára (Caers 2005, 2011).
Végső soron a modell bizonytalanságának meghatározása válik lehetetlenné, így pedig a modell kimenetele a valóságnak csupán „egy lehetséges alternatívájaként” értelmezhető. Popper
(2002) szerint „a felállított modell semmiképpen se legyen összetettebb, mint amit a kívánt cél
elérése érdekében ténylegesen szükséges figyelembe venni”. Minél bonyolultabb modellt alkalmazunk, annál több releváns információval kell rendelkeznünk, illetve annál több modell paramétert kell megfelelően meghatároznunk. Ha az egyszerűbb és a bonyolultabb modell eredményei közötti különbségek a modellek összes többi bizonytalansági tényezőjével szemben jelentéktelenek, akkor érdemes az egyszerűbb modellt előnyben részesíteni (Rubin 2003, Caers 2005,
2011). Mivel az egyszerűbb, kevésbé számításigényes modellek nagyobb számban futtathatók,
így felállíthatók a „valóság alternatív, de azonos valószínűségű” modelljei, ezáltal lehetőség nyílik a modell bizonytalanságának meghatározására. A modell bizonytalanság ismerete és tényének
elfogadása az elfogulatlan döntéshozatalt segítheti elő (Geiger 2006a, Caers 2011).
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Bármennyire is sikerül az egyes hatótényezők közötti determinisztikus kapcsolatokat meghatározni, még a legegyszerűbb, regresszió alapú következtetés paraméterei is sztochasztikus
viselkedésűek. A megállapított paraméterek az illesztési paraméter valószínűségi eloszlásának
mediánja és nevezetes momentumai (kvantilisek, várható érték, szórás). Lényeges kérdés, hogy
a modell hogyan kezeli ezt a sztochasztikus nézőpontot (Caers 2005).
A következőkben áttekintem a talajvíz szintjét leginkább befolyásoló tényezőket. Az egyes
hatótényezőket a modellezés és az adatfelvétel léptéke szempontjából értékelem.
5.1. Csapadék
A meteorológiai tényezők közül legnagyobb hatása a csapadéknak lehet. A csapadék mind
időben mind térben jelentős heterogenitást mutat, következésképpen az interpolációk „lowpass” viselkedése miatt a csapadék nagyléptékű trendjének meghatározására csak nagy kiterjedésű csapadékzóna esetén képesek (Szabó J. et al 2004, Szabó J. 2012), azaz:
a. a nagy kiterjedésű, ezáltal nagy térbeli folytonosságú időjárási helyzetek esetén a
térbeli csapadéktrendeket az interpolátor feltételezhetően valósághűen simíthatja.
Ezt a „valósághűséget” azonban az időléptéktől függően változó variogram modell időbeli reprezentativitása befolyásolja.
b. intenzív légmozgásokhoz kötődő, kisléptékű, nagy intenzitású csapadékok térbeli
kiterjedését (záporok, zivatarok) az interpolációk hajlamosak túlbecsülni. A térben
ritkán elhelyezkedő mérőállomások döntő többségén megjelenő azonos érték
(nulla csapadék) ugyanis a variogram modell hatástávolságát növeli, szélsőséges
esetben egy röghatás modellt eredményez.
A fenti okokból következik, hogy a modellezett csapadékesemény térbeli folytonossága
(azaz a csapadékzóna kiterjedésének következtében a mért csapadékmennyiség térbeli kiterjeszthetőségének hatástávolsága) éven belül jelentős eltéréseket mutathat. Éppen ezért a havi,
éves, évtizedes stb. csapadékösszeg térbeli interpolációja teljesen más becsült képet ad, mintha
csapadékeseményenként (pl. napi csapadékösszeg) adnánk becslést, majd a kapott értékek öszszegeként határozzuk meg a lehullott csapadékot (Szabó J. személyes közlése alapján). Az öszszetettebb, számos fizikai tényezővel számoló numerikus modellekkel a lehulló csapadék
mennyisége jól közelíthető. A problémát inkább az ilyen modellek számítás és adatigénye (leginkább a modellezés időléptékében készülő műholdképek, radarképek beszerzése és feldolgozása) jelenti. A befektetett források (idő, pénz) tehát általában nem szolgálnak akkora mennyiségű információval, hogy a talajvízszint múltbéli változásainak elemzésére gazdaságosan al-
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kalmazhatók legyenek. Amennyiben különféle jövőbeli klímaszcenáriókat kívánunk megvizsgálni a múltban mért csapadék és talajvízszintek összefüggései alapján, akkor viszont csakis
ilyen összevont eredményekre hagyatkozhatunk.
5.2. Talajtani és földtani tényezők
A talajtani és földtani közeg nagyban meghatározza a csapadékból beérkező víz beszivárgását és áramlását illetve az evapotranszspiráció mértékét. Egy-egy csapadékesemény térbeli
mintázatát az éppen aktuális lokális környezeti viszonyok határozzák meg. Ezen kívül főleg
nyáron a felszín eltérő mértékű felmelegedése, valamint a talaj illetve növényi párolgás területi
heterogenitása következtében áttételesen un. lokális feláramlások hatására jelentősen módosulhat (Chen és Dudhia 2000, Breuer 2012).
A talaj hidrológiai tulajdonságai térben igen heterogének és klímaváltozás hatására időben
is változnak (Rakonczai 2013). A modellezés léptékétől függ, hogy a jelenleg elérhető talajtani
adatbázisok illetve a MÁFI sekélyföldtani térképei mennyire szolgálnak hasznos adatokkal.
Ezen adatok a helyszíni megfigyelések pontosítását lehetővé tevő mérnöki léptékben jól alkalmazhatók, kontrollmérésekkel pontosíthatók. A lokális áramlási viszonyok ezáltal elemezhetők, és aligha hagyhatók figyelmen kívül pl. szennyezőanyagok terjedésének vizsgálatakor.
Összességében pontos csapadékadatok és a szivárgási tényezők ismerete nélkül a talaj- és sekélyföldtani adatok információtartalma csekély mértékben javíthatja a becslési eredmények
megbízhatóságát. A talaj – növény – légkör rendszer léptékfüggő modellezésének kihívásait
Sándor (2014), a talaj, a felszínborítás és a légköri események kapcsolatát Breuer (2012) részletesen tárgyalja. Talajjellemzők becslésével napjainkban Pásztor L. vezetésével az MTA Talajtani kutatóintézetében széleskörű kutatások folynak. Szatmári G. (2017) a talajtani jellemzők
regressziós krigelését és sztochasztikus szimulációját vizsgálja.
5.3. Felszínborítottság
A felszínborítottság és a területhasználat változása jelentősen befolyásolja a beszivárgás
mértékét. A mély gyökérzetű fák a mélyebben elhelyezkedő talajvízszintek párologtatására képesek. Az erdők mennyiségi és minőségi összetétele térben és időben igen heterogén. A műholdfelvételek (pl. a Landsat felvételekből elkészített Corine Land Cover adatbázisok), valamint statisztikai jellegű adatok alapján a felszínborítási viszonyokat is gyakorta figyelembe veszik a numerikus modellezés során. Alkalmazásuk függ a modell céljától, de megfelelő felbontású csapadékadatok nélkül a talajvíz múltbéli helyzetének modellezésére nehezen hasznosíthatók (Kozma 2013, Kozma et al 2013). Más kérdés, hogy ezek az adatok is csak a Landsat-4
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misszió 1982-es kezdetétől (Mucsi 2013) érhetők el (TM szenzorok). Igy a korábbi évekre történő kiterjesztése a nagy szocialista tájátalakítások, az Alföld fásítási programja és az urbanizációs folyamatok tükrében jelentősen csökkenti a numerikus modellekben való alkalmazhatóságukat. A távérzékeléses információk használata tovább növelik a numerikus modellek bizonytalanságát, hiszen a szimuláció során a felvételezés pillanatában rögzített állapotot kell
extrapolálnunk más időpillanatokra. A spektrális szegmentáció továbbá önmagában is jelentős
bizonytalanságokat hordoz. A légkör összetétele, a beérkező fény erősségének változása, a légköri zavarokból eredő hibák (beleértve a felhőborítottságot is), a felszín kibocsátási spektrumát
is jelentősen befolyásolják (Mucsi 2013). További probléma a távérzékeléssel, hogy többnyire
csak a „látható felszín” jelenik meg a felvételeken, így pl. nem látunk be a lombkorona alá.
5.4. A nehézségi erőtér és annak időszakos ingadozásai
A talajvíz szintjére tehetetlenségénél fogva hat egyfelől a Föld statikus gravitációs ereje,
másfelől egyéb, időben változó intenzitású extraterresztriális erőterek. Ezen erőterek intenzitása
a közeli égitestek – elsősorban a Hold – és a Föld távolságának illetve tömegének függvénye,
melyek hazai hatásait idősorelemzésekkel kimutatták (Kovács J. et al 2004a, b, 2011a, b).
A tömegvonzás elméletnek megfordításán alapul az olajkutatásban úttörő szerepet játszó
Eötvös-inga, illetve napjainkban a műholdas gravimetrián alapuló elemzések (GRAVITY FIELD
AND STEADY-STATE

OCEAN CIRCULATION EXPLORER, illetve GRAVITY RECOVERY

MATE EXPERIMENT).

Az előbbihez hasonlóan, a Föld felett néhány száz km-rel haladó műhold
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képes észlelni a Föld tömegvonzásának anomáliáit. Ha a felszíni és felszín alatti térrészek strukturálisan állandóknak tekintjük, akkor megállapítható a fluidumok felszín alatti relatív tömegének időbeli változása. Mivel nagyléptékben elsősorban a felszín alatti vizek térfogata változik,
és tömege nagyobb nagyságrendet képvisel egyéb felszíni víztestekhez viszonyítva, ezért alkalmas lehet a talajvízkészletek nagyléptékű becslésében.
Kis léptékben egyéb módosító tényezők is fellépnek, ezért talajvíz mélysége igen változatos (pl. tájváltozás, építkezés, bányászat hatására). A műhold relatíve távoli helyzete illetve a
műholdas adatok alacsony térbeli felbontása (100 km) következtében ezek a hatások eltompulnak és kiátlagolódnak, ami változatos talajvízállású területeken épp a lényeget fedik el.
A talajvízkészletek változásának nagy léptékű felmérése 2002 óta a NASA GRACE küldetésből származó, havi felbontású gravimetriai adatok alapján végezhető el. Rodell és Famiglietti (2002) kutatása rámutatott, a Hold talajvízre gyakorolt gravitációs hatásának ciklikusságára, illetve a hatás kiszűrésének módszertani hátterére. Hazánkban problémát okozhat a módszer alkalmazásában, hogy a mért műholdas gravimetriai adatokat a folyók aktuális vízállása
illetve a légköri páratartalom lényegesen befolyásolhatja (Awange et al 2008).
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5.5. Lokális antropogén hatások
Az antropogén hatások egy része jellemzően lokális, nagy frekvenciájú, egyes esetekben
szezonális, máskor egyszeri, hirtelen változást gyakorló tényező, amely sokszor csak egy-egy
észlelőkút adatsorát érinti.
A hatások közül legkönnyebben az épített területek hatásai észlelhetők. Az elmúlt fél évszázadban az Alföldön a burkolt felületek aránya növekvő tendenciát mutat (beépített területek,
autópályák). Ennek következtében a felszínre érkező csapadék összegyülekezése és lefolyása
gyorsult, a beszivárgás mértéke csökkent. A települések csatornázottságának következtében a
szennyvíz, illetve a csapadék kivezetése néhány pontszerű területre összpontosul. Ez kis területen nagymértékben megemelheti a talajvizet, miközben a település nagy részén depresszió
figyelhető meg. Csatornázatlan településeken ezzel szemben a vízkibocsátás térben egyenletesebb és talajvíz szintjére is jelentősen kihat, de nagy részben független a csapadéktól. A vezetékes ívóvízszolgáltatás elterjedését követően sokfelé számoltak be település alatti „szennyvízdombokról”: Hajdúnánáson például még az 1990-es száraz években is talajvízszint emelkedést
figyeltek meg Marton (2009).
A nagyléptékű talajvízmodellezésben adatok hiányában nincs lehetőség megvizsgálni,
hogy a település általi vízszint módosítás a lakott környezet mekkora távolságára fejti ki hatását,
vagy, hogy az adatsorokat milyen mértékben befolyásolja a csatornázás hatása.
Problémát jelenthet az egyébként is ritka talajvíz törzskutak esetében, hogy a települések
területi növekedése nyomán külterületről (a szennyvízszikkasztás által érintett) belterületre kerülnek, így természetes változások helyett egy erősen módosított adatot szolgáltatnak (lásd Püspökladány példáját – Szalai 2011). A csatornázás hatásának vizsgálata a településtől fokozatosan távolodó, a talajvíz feltételezett áramlási vonalával párhuzamosan és arra merőlegesen, egy
vonalban elhelyezkedő kútsorok adatsorai alapján lenne megvalósítható. Hasonló koncepción
alapult a Szigetköz kúthálózatának kiépítése.
Helyi léptékben lényeges hatása lehet a megfigyelésekre, a vízi közművek állapotának
folytonos változása. A település alatti csőrendszer vízvesztesége a talajvizet táplálja. A csapadék egy része a csatornákon keresztül közvetlenül távozik, bizonyos hányadát újabban helyben
történő újrahasznosítás céljából pedig visszatarthatják, főleg a vízhiány sújtotta területeken.
A népesség területi eloszlása és a településszerkezet megváltozása jelentősen módosíthatja
a talajvízháztartást (Csatári 1994, Pálfai 1994). Baukó et al (1981) számolt be arról, hogy több
dél-alföldi település terjeszkedése során a térség hidrogeológiai viszonyait figyelmen kívül
hagyták, ami a talajvíz-áramlási viszonyok romlását, végső soron egyes településrészek belvizesedését okozta.
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A belterületen működő mérőállomások jelentős információt szolgáltathatnak, az Országos
Vízügyi Főigazgatóság legújabb kúthálózat-fejlesztési stratégiája ezért a jelentősebb falvak belterületén talajvízkutak létesítését kiemelten kezeli. A település hatása nagy léptékben könnyedén modellezhető, ha a létesített mérőkút szerepel a modell talajvíz adatai között.
A településen kívüli lineáris objektumok (utak, vasutak) is jelentősen megzavarhatják a
regionális talajvízáramlást, amely lokálisan a talajvíz vagy a belvizek visszaduzzasztását is
eredményezheti (pl. Baukó et al 1981, Barta et al 2011). Miközben a hazai kutatások egy része
a belterületi kutakat igyekszik kizárni a talajvíz becslésekből, a külterületi objektumokkal nem
igazán törődik. Nagyobb modellfelbontás esetén ez a hatás kevésbé zavaró, a dolgozatban felhasznált adatokon pedig látszólag egyáltalán nem mutatkozik meg.
5.6. Vízgazdálkodás
Az antropogén hatások közül igen nehezen kezelhető a mezőgazdasági célú víztározás, öntözés és a szivattyúzás hatása. Egyrészt évszakosan változó tevékenységről van szó, másrészt
az öntözés intenzitása függ az éppen termesztett növény vízigényétől, illetve az aktuális időszak
hidrometeorológiai tényezőitől. Az elszórtan és időben nehezen követhető illegális szivattyúzás
és öntözés kis léptékben fejti ki hatását, de az értékelést zavaró, lokális szerepe lehet viszont
akkor, ha a közelben észlelt adatokat bevonjuk az észlelt adatok közé. Míg a talajvíz változásairól akár fél évszázadra visszamenőlegesen is rendelkezünk kielégítő részletességű adatokkal,
az öntözés térbeli megoszlásáról nincsenek érdemi információink.
A belvízelvezető és öntözési célú árkok és csatornahálózatok vízállás adatai nagyban hozzájárulhatnának a talajvíz modellezéshez: ebben az esetben nem pontszerű, hanem lineáris információhoz juthatnánk a talajvízállás tekintetében. Ezek az adatok azonban hosszabb múltra nem állnak rendelkezésre. A vízállás adatok helyett bevett szokás a csatornák ún. „működési szabályainak” modellbe építése (Kozma 2013, Kozma et al 2013, Kohán 2014, Kohán és Szalai 2014). A
csatornák geometriai tulajdonságainak feldolgozása (bemérése) a vizsgálati lépték függvényében
nem feltétlenül szolgáltat a befektetett munkával arányos információt. További nehézséget okoz,
hogy a csatornák állapota is folyton változik. Egyes árkokat esetleg beszánthattak, vagy feltöltődhettek az idő során, viszont a vízrajzi adatbázisok számolnak velük. A csatornák vízelvezetési
kapacitását az abban tározódó hó, jég éven belül jelentősen módosítja. Egyes modellek abból
indulnak ki, hogy egységnyi területre milyen hosszúságú csatornahálózat áll rendelkezésre, azonban ez a mutató a fent részletezett okok miatt időben szintén folyton változik.
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5.7. Folyók szerepe
A folyók vízszintje az év nagy részében a vizsgált terület „legalacsonyabb” talajvízszintjeként értelmezhető, melyet általában a mintaterület peremeként vehetünk figyelembe. Következésképpen a talajvíz modellezés szempontjából kevés információt nyújt, hiszen két talajvíz áramlási rendszer határvonalaként értelmezhető. Jelentősége árvizek idején lehet (Ubell 1964). A folyó
vízszintjéből eredő talajvizet visszaduzzasztó vagy leszívó hatásokat nehéz jellemezni. Egyik legfőbb befolyásoló tényezője a folyót övező földtani közeg, amely azonban szintén nagyon változatos. A másik, hogy a megemelkedett folyóvízszint talajvízre gyakorolt hatása az áradás tartósságától is nagymértékben függ. A vízszint hatásának elemzésére viszont csak néhány, jellemzően
a felső illetve középső Tisza szakaszok mentén kialakított kútsor áll rendelkezésre. A Tisza talajvízre gyakorolt hatását legutóbb Fejes et al (2014) vizsgálta Szeged példáján.
5.8. Lokális hidrológiai áramlási rendszerek
A lokális hidrológiai áramlási rendszerek szerepe a hordalékkúpok esetében igen érdekesen
alakul. Alföldi viszonylatban igen gyakori az egymást keresztező, eltérő vízvezető képességű
paleomedrek előfordulása, melyek szignifikánsan meghatározzák a felszín közeli vizek gravitációs áramlását és nyomásterjedési viszonyait (Pálfai 1990). A Maros hordalékkúp homokos
felszínű részein Hartyányi (1974) és Baukó et al (1981) a belvíz gyorsabb beszivárgását figyelte
meg, majd valamivel később a környező, alacsonyabb talajvízkutak adatsorai megemelkedtek,
mindezt a talajvíz gravitációs áramlása által kiváltott „nyomáshullám terjedésnek” vélték. Sümegi et al (1999) a kardoskúti Fehér tó esetében (a Maros hordalékkúp peremén) kimutatta,
hogy az egymás közelében eltemetett pleisztocén Maros paleomedrek között hidrológiai kapcsolat áll fenn. A mélyebben elhelyezkedő területek felé folyamatos talajvíz áramlást figyeltek
meg, mely negatív hidrológiai potenciállal, feltörő vizekkel párosult mindaddig, amíg a magasabb helyzetű mederben magasan állt a talajvíz (Kovács B. et al 2010).
5.9. Regionális hidrológiai áramlási rendszerek
A regionális hidrogeológiai áramlási rendszerek (Tóth J. 2009) a rétegvizek nyomásszintjét
nagymértékben befolyásolják, ám a talajvízre gyakorolt hatásuk az Alföldön nem egységes. A
Duna–Tisza közén (Major és Neppel 1988, Szilágyi és Vörösmarty 1993, Pálfai 1994) és Debrecen környékén (Marton és Szanyi 2000) egyértelmű kapcsolatot talált a rétegvíz-kitermelés
és a talajvízszintek között. Újabb kutatások szerint a kapcsolat mértéke a Duna–Tisza közén
jóval kisebb lehet, mint korábban gondolták (Rakonczai és Fehér 2015). Ezen kívül Szanyi
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(2004) Battonya és Pusztaföldvár példáján medenceperemi beszivárgások nyomáshullámainak
hatására feltörő belvizeket mutatott ki.
Az Alföldi medence felszín alatti rétegsorozatai olyan egységes felszín alatti áramlási rendszert eredményeznek, melyben a vízzáró rétegek szignifikánsan nem befolyásolják a regionális
áramlásokat (Marton 2009). Regionális léptékben a függőleges szivárgási ellenállás jóval meghaladja a vízszintes ellenállást. Habár a talajvíz és a rétegvíz között hidraulikai kapcsolat áll
fenn, a különféle összefogazódási szerkezetek miatt a vertikális irányú nyomásgrádiens lokális
anomáliákat eredményez (Marton 2009).
5.10. A talajvíz és a domborzat kapcsolata
A talajvíz térbeli helyzetének vizsgálatakor fontos támpontot jelent, hogy „a talajvíz szintje
nagy vonalakban követi a felszín változásait” (Juhász 2016). A vizsgálatok során felhasznált
1000 méter felbontású domborzatmodellt a DDM-5 pixelértékek területi medián alapján történő
összevonásával alakítottam ki. Modellalkotás során azonban ezt az összefüggést is fenntartásokkal kell kezelni, ugyanis kizárólag akkor teljesül, ha a fentebb említett hatások összességénél szignifikánsan nagyobb a talajvíz gravitációs jellegű áramlása. A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy míg a Duna–Tisza közén mintegy 70 méteres szintkülönbség áll fenn, addig a Nagykunságon csupán pár méteres szintkülönbséggel számolhatunk, jelentős antropogén tevékenység
(öntözés, csatornázás) mellett (Kócsi 2009). A domborzati hatások aránya a talajvízáramlásra
következésképpen a Nagykunság esetében lényegesen kisebb.
A mai modellezési felfogásban a DDM-et gyakran statikus, egzakt, pontosan ismert adatnak tekintik. Tény, hogy az országos geodéziai mérőhálózatok alappontjai cm-es pontossággal
ismertek. A fotogrametriai és geodéziai eszközök együtteseként kapott legjobb térbeli felbontású hazai domborzatmodell, a DDM-5 lokális pontossága azonban az Alföldön 70-80 cm (Király 2004, Winkler et al 2006, Szatmári J. et al 2011)! Következésképpen:
(1) a DDM segédadatként történő alkalmazásával előállított talajvíz gridek becslési pontossága 70-80 cm-nél egész biztosan rosszabb, és
(2) a DDM-mel végrehajtott abszolút talajvíz becslés csupán a talajvíz térbeli mintázatának pontosítására alkalmas, vagyis a talajvíz felszínhez történő „függesztését” segíti elő, a
becslések alapponti hibáját nem javítja 4 (Fehér 2015a).

A domborzatnak a többváltozós geostatisztikai eszközök alkalmazása során inkább a talajvíz helyzeti energiájának leképezése a célja. A talajvíz nagyléptékű modellezése során a hazánkban ismert DDM termékek megfelelő
térbeli felbontásúak. Ezen termékek körébe nem tartoznak bele a felszínmodellek (DSM).

4
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Tovább bonyolítja a sok környezeti elemet figyelembevevő numerikus modellek alkalmazhatóságát, hogy a fent említett tényezők többségének hatásai időben és térben egyaránt változnak. Hiába ismertek „nagyjából” ezek az összefüggések (pl. Pálfai 1994, Marton és Szanyi
2000, Völgyesi 2006, Kovács B. et al 2010), egyrészt a korrelációs kapcsolatok nagyobb terület
modellezésekor lokálisan igen eltérhetnek, másrészt ezen eltérések befolyásoló hatásairól a kutak csekély száma és a befolyásoló tényezők összetettsége miatt csak általánosítani lehet.
5.11. Összegző megállapítások
A talajvizet más környezeti tényezők bonyolult eredője határozza meg. A kapcsolatok ismerete segítheti vagy akár túl is bonyolíthatja a modellalkotást, főleg ha fiktív kapcsolatokról
van szó. Modellalkotás szempontjából az egyes tényezők hasznossága függ a vizsgálat léptékétől (Daly 2006, Mucsi et al 2013). Térben és időben minél heterogénebb egy-egy jelenség, annál
gyakoribb megfigyelésekre van szükség annak a modellbe történő korrekt beépítéséhez.
A talajvíz meghatározása kapcsán nagyobb modellezési lépték mellett a vízrajz, a tengerszint feletti magasság és a hidrometeorológiai adottságok hordozhatják a legtöbb információt.
A lépték csökkenésével a kisléptékű tényezők zavaró hatása erősödik, a mintaterület kiterjedésének csökkenésével pedig, a nagyléptékű hatások intenzitása állandósul (Mucsi et al 2013).
Determinisztikus függvénykapcsolatokkal, mérnöki léptékben kellő pontossággal jellemezhető a csapadék lokális alakulása, a területhasználat, az antropogén hatások közötti összefüggés. Mindemellett a vízrajz illetve egyéb peremfeltételek ismeretében a fizikai összefüggéseken alapuló numerikus modellek (pl. Kozma 2013, Kozma et al 2013) elméletileg pontosabb
becslést eredményezhetnek bármely térbeli interpolációs eljárásnál. Ennek feltétele a megfelelő
mennyiségű és megbízható információ, valamint a hatótényezők közötti kapcsolatok pontos
ismerete. A talajvíz nagy léptékű meghatározásánál ezzel szemben éppen az információk jellege és hiánya, valamint a közöttük fennálló kapcsolatok regionális és időbeli heterogenitása
jelenti a fő akadályt (Kyriakidis 2001a).
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6. A TALAJVÍZ-MEGFIGYELÉSEK TÉRBELI ÉS IDŐBELI KITERJESZTÉSE
A természetes földtani közegek térben nem homogének, bármely léptékben vizsgáljuk is
azokat (Rubin 2003, Sándor 2014). A geológiai környezet heterogenitása hidrogeológiai szempontból nagyon komoly hatást gyakorol a víz áramlási viszonyaira (Mucsi et al 2013).
A földrajzi kutatások talán legnehezebb és legtöbb problémával járó feladatköre a helyes
modellalkotás. A modell a természeti valóság leegyszerűsített, az emberi elme számára áttekinthető és matematikailag is leírható leképezése. A természeti folyamatok matematikai leírását
determinisztikus vagy sztochasztikus modellekkel közelíthetjük. A hidrogeológiai jelenségek
modellezése szinte lehetetlen bizonyos mértékű bizonytalanság figyelembevétele nélkül (1.
ábra, Bárdossy et al 2002, Geiger 2006a, 2007, Caers 2010). Az természeti jelenségről kizárólag
a megfigyelési pontok „tetszőlegesen kicsiny sugarú” környezetében van elképzelésünk, ahol
a geostatisztikai értelmezés szerint lokálisan valószínűségi változóként viselkednek (Geiger
2006a).
A talajvíz adatokról is csupán korlátozott mennyiségű, lokális megfigyelés áll rendelkezésre. Minden más adathiányos térrészre (és időpontra) ezen információk valamint a térbeli (és
időbeli) kapcsolataikat leíró függvények alapján adhatunk becslést. (5. ábra).

A Duna–Tisza köze vizsgálatba vont kútjainak elhelyezkedése (1976–2003)
Minél sűrűbben helyezkednek el a mintavételi pontok, annál jelentősebb a kisléptékű heterogenitások hatása, valamint a kis- és regionális léptékű heterogenitások keveredése. Ebből
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két dolog következik (Ansah-Sam et al 2015, Khan et al 2015a, 2015b, Geiger személyes közlése):
(1) Egyre kisebb léptékben válik meghatározhatóvá a térbeli heterogenitás. A regionális
léptékű heterogenitások hatása a mintázás sűrítésének hatására egyre nagyobb mértékben szűrhető ki. A nagyobb kútsűrűség végső soron kis léptékben akkor eredményez
pontosabb geostatisztikai modellt, ha a területet kisebb alegységekre bontjuk.
(2) Nagy térbeli kiterjedésű, túl sűrű mintavételi hálózat geostatisztikai modelljében a regionális és kisléptékű heterogenitások keveredése figyelhető meg. A sűrűbb hálózat tehát
szignifikánsan nem javítja a nagy léptékű geostatisztikai modellt, mivel a kisebb szeparációs távolságokon a domináns kisléptékű kovariancia viszonyok kiátlagolódnak.
A kutak térbeli szabálytalan elrendeződése is jelentős problémát okozhat. Több tanulmány
készült hazánkban a talajvíz mérőhálózatok kalibrációja kapcsán (Perger 1992, Füst és Geiger
2010, Füst 2011, 2012, Kohán 2014, Kohán és Szalai 2014, Mezősi et al 2017). Jelen gazdasági
környezetben a vízügyi igazgatóságokra még a meglévő állomások fenntartása is jelentős terhet
ró. Sajnos ritkán sikerül egy-egy szakértői alapú tervet a gyakorlatba ültetni. Pozitív példa a
MERIEXWA (Szatmári J. et al 2014) illetve a DATAQUA projekt (Szalai et al 2012) keretében
végrehajtott sűrítés. A törzskutak száma az utóbbi időben inkább csökkenő tendenciát mutat.
Továbbá problémát okoz, hogy a különféle kutatások és nagyberuházások keretében létesített
kutak döntő többségének adatsora jellemzően nem kerül be a központi vízügyi adatbázisba.
Az idősorok felhasználását tovább bonyolítják az adatok felvitelének, tárolásának módjában
bekövetkező változások, adatkonverziós hibák. Az adatbázisba történő rendezés során elkövetett
számjegy elütések, tapasztalataim szerint a több évtizedes adatsorú kutakra jellemzők. A kutak
törzsadatainak egységes adatbázisba rendezését (perem- illetve terepmagasság, valamint a kútmélység) nehezítik az időszakosan elvégzett karbantartási munkák és az adatok újramérése.
Az adatkezeléshez kapcsolódó problémaként felmerültek olyan esetek, amikor egy kút megfigyelését valamiért leállították, majd néhány évvel később néhány száz méterrel arrébb, új környezetben egy újonnan fúrt kútban, azonos törzsszámmal kezdték tárolni a méréseket. A 20-30
évvel ezelőtti ilyen típusú eseteket mára szinte lehetetlen azonosítani (Szalai és Lábdy személyes
közlései alapján). Egyes esetekben adathiányt, adathibát eredményezhetnek az eltérő adattípusokat alkalmazó adatbázis-rendszerek közötti adatköltöztetés során jelentkező konverziós hibák.
Az Alföld talajvízmérő hálózatának kialakítása során az európai normatíva szolgál alapul
(pl. EU–VKI 2004, Füst és Geiger 2010). Ha az idő tényezőt vizsgáljuk, akkor a hazai mérőhálózat megfelel a követelményeknek, hiszen a talajvízről még a nem távmérős törzsállomásokban is legalább három naponta friss információ áll rendelkezésre.
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A három napos megfigyelések ismételt mintavételezésként értelmezhetők, ezáltal nem csak
a mérési eljárásokból származó, de az adatok feldolgozása vagy a mérőműszerek meghibásodása által keletkezett hibák is könnyen kezelhetők a talajvízgörbék vizsgálatával. A hibás méréseket mindenképpen el kell távolítani az adatsorokból, ám az igazi problémát a több hónapos,
éves, évtizedes adathiányok megfelelő pótlása okozza.
Az utóbbi években fokozatosan teret nyernek a digitális távmérővel ellátott kutak (Szalai
et al 2012, Szatmári J. et al 2014). A modern műszerek folyamatos adatot szolgáltatnak, miközben a kutak döntő többségén a talajvízszint meghatározása továbbra is a szabványos, három
napi mintavételezéssel folyik tovább. Az eltérő mintavételezési időléptéket az idősorok matematikai kiértékelése előtt egységesíteni kell (Mezősi et al 2017).
6.1. A vízügyi gyakorlat által támasztott adatigény
A valós idejű, egyes esetekben mesterséges intelligencián alapuló modellek gyakorlati alkalmazása egyre szélesebb körben terjed (Szabó J. et al 2012, van Leeuven et al 2012, Barton
et al 2013, Rasmussen et al 2016, Kurtz et al 2017). Ezen modellek bemeneti adatainak egy
része a vizsgálati területről származó, térben és időben együttesen végbemenő, dinamikus folyamatok diszkrét megfigyeléssorozata. A közeljövőben hazánk fontos kutatási területe a számítógépes modelleken alapuló aszálykutatás és valós idejű előrejelzés. Ehhez a talajvíz helyzetének valós idejű meghatározására van szükség. Hasonlóképpen, a vízkészletek optimális felhasználásában és a talajállapot megóvásában nagy szerepet kaphat egy valós idejű öntözéstámogatási rendszer kiépítése sztochasztikus alapokon.
A Víz Keretirányterv (EU–VKI, 60/2000. EK) valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995
évi LVII. törvény (Vgt.) értelmében meghirdetett vízpolitika egyik fontos célkitűzése a felszín
alatti vizek mennyiségi állapotának biztosítása. Hazánkban a 2007-es VKI jelentés szerint mintegy 1659 talajvíz mérőállomás működik. Ezek közül az Országos Vízügyi Főigazgatóság operatív értékelés és előrejelzés céljából mintegy 400 gyorsadat-szolgáltató kutat tart fenn. Ezek
jellemzően a leghosszabb adatsorokkal rendelkező kutak. A számítástechnika és a telekommunikáció térnyerésével ezeken a kutakon mára valós idejű talajvíz megfigyelések állnak rendelkezésre. Az adatokat digitális szenzorokkal érzékelik és mobiltelefon-hálózaton keresztül egy
központi szerverre továbbítják. A szerveren megtörténik az adatok automatikus szűrése, konvertálása (OTT-Hydras). Végül az adatokat feltöltik az országos Operatív Hidrológiai Modulba
(Szalai et al 2012, Szalai és Lábdy személyes közlése). A talajvíz megfigyelésekről így gyakorlatilag óránként ismételt becslése is lehetséges, viszont csak nagyfokú automatizálás mellett
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használható ki hatékonyan. A talajvízszint – sokszor lokális hatást tükröző – hirtelen változásainak nyomon követése gyakori adatrögzítést igényel. Az így előálló adathalmaz térben és
időben szignifikáns autokorrelációt mutat, ezért sok redundáns információt tartalmaz.
A vízügyi feladatokat a geostatisztika két megközelítéssel képes támogatni. A széles körben alkalmazott krigelések közvetlen alkalmazása a talajvízkészletek nagyléptékű változásának
becslésére adnak megoldást. Másfelől a sztochasztikus szimulációk a valószínűségi alapú döntéshozatalban nyújthatnak segítséget.
Gyakorlati oldalról lényeges kérdés, hogy milyen térbeli sűrűségű kúthálózat elégíti ki a két
jól körülhatárolt feladatkört. A készletbecslések heurisztikus pontosságú becsléséhez a stacionáriusnak tekintett területen belül felállított variogram hatásterületi ellipszisének két tengelye jól
meghatározza az ideális kútstruktúrát. A sztochasztikus modell esetében a stacionáriusnak tekintett terület heterogenitásának alaposabb megismerése a cél (Füst és Geiger 2010, Geiger 2015).
Szakmai körökben megfogalmazódott az igény a fenti célt szolgáló, egységes, sztochasztikus térbeli-időbeli adatbázis létrehozására. Az adatbázis a közel évszázados talajvíz megfigyelések adatai alapján becsült sztochasztikus realizációkból épülne fel, és a folyamatosan beérkező valós idejű adatokkal automatikusan bővülne. Az így kapott adatbázis adatbányász, valamint geoinformatikai eszközök felhasználásával a gyakorlatban felhasználható összefüggések
felderítését szolgálhatná. Az egyes „azonos valószínűségűnek tekintett” alternatívák összevetése alapján lehetőség nyílik olyan valószínűségi jellegű kérdések megválaszolására, melyek
kulcsfontoságúak lehetnek a klímaváltozáshoz való gyakorlati alkalmazkodás szemszögéből
(Caers 2010). Ilyen kérdéskör lehet az öntözési infrastruktúra fejlesztése, a tájtervezés, vagy a
vízkészletekkel való észszerű gazdálkodás hosszabb távú stratégiájának kidolgozása.
A mérőhálózat besűrítése tehát készletbecslés szempontjából nem indokolt, bár vannak olyan
nemzetgazdasági szempontból kulcsfontosságú területek az országban, ahol nem a geostatisztika,
hanem sokkal gyakorlatiasabb (biztonsági, jogi, geopolitikai, mérnöki) nézőpontok határozzák
meg a kutak térbeli sűrűségét (Mezősi et al 2017).
6.2. A talajvíz változásának sztochasztikus értelmezése
A természetben végbemenő jelenségek önmagukban, teljes mértékben determinisztikusak.
A gyakorlatban azonban nem áll rendelkezésre annyi mért tulajdonság és mérési pont, ami lehetővé tenné determinisztikus modellek alkalmazását. (Még a lineáris regresszió is egy sztochasztikus viselkedésű eszköz). Egy környezeti modell célja a mintaterület minél pontosabb,
determinisztikus leírása, ami a gyakorlatban a megismerhetőség korlátai miatt teljes mértékben
szinte sohasem valósulhat meg (Deutsch 1992, 2002, Deutsch és Journel 1998, Bárdossy 2002,
Geiger 2006a, Caers 2011, Prycz és Deutsch 2014). Nem is feltétlenül szükséges a jelenség
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tökéletes ismerete a földrajzi folyamatok hátterének megértéséhez. A valószínűségi modellek a
determinisztikusan nehezen értelmezhető folyamatok bizonytalanságának megismerésében és
kezelésében nyújthatnak segítséget (Rubin 2003). A bizonytalanság a földtudományokban
gyakran keveredik a hiba fogalmával. A hiba valamely megfigyelés vagy mérés eredményének
eltérése a valóságtól (Bárdossy 2002, Geiger 2006a).
A bányászatban a víztartó képződmények tulajdonságainak regionalizált változóként való
értelmezésében Matheron (1963, 1965, 1967) játszott vezető szerepet. A geostatisztika, és különösen a permeabilitás eloszlás kovarianciájának definíciója az első megjelenése annak az új
koncepciónak, amely a közeg heterogenitását, mint „szerkezetet” írja le (Marton 2009).
A sztochasztikus szemléletmód a hidrogeológiai paramétereket5 egy adott területen olyan
többváltozós valószínűségeloszlásokként értelmezi, melyek a megfigyelési pontokban valószínűségi változóként viselkednek (Journel 1993, Geiger 2006a, Marton 2009). A talajvíz megfigyelések olyan speciális valószínűségi változók, amelyeknek „struktúrájuk” van (de Marsily
1986). A geostatisztika ezt az ismert adatpontok alapján felállított térbeli vagy időbeli struktúrát
használja fel a lehetséges folyamatok modellezésére ismeretlen adatpontokban (Kyriakidis
1999a, Xianlin és Journel 1999, Shmaryan és Journel 1999,Goovaerts 2000, Caers 2005).
Vízügyi elemzések kapcsán Gelhar (1976) az elsők között alkalmazta a variogramot, ezzel úttörő szerepet játszott a sztochasztikus hidrogeológia kialakulásában. A lineáris geostatisztika a regionalizált változók térbeli/síkbeli folytonosságának elemzésére a variogramot használja (bár nem
kizárólagosan). A félvariogram az egymástól h vektor által elválasztott adatponti párok négyzetkülönbésgeinek a várható értékének a fele. (Pannatier 1996, Deutsch és Journel 1998, Geiger
2006a).
A talajvízről csak korlátozott számú térbeli illetve időbeli mérés áll rendelkezésre, a számításokhoz ugyanakkor jóval több ismételt mérésre lenne szükséges. Mivel erre nincs lehetőség,
ugyanakkor a vizsgált jelenséget bizonyos mértékben homogénnek feltételezzük, így az adatponti
értékekről vélhető, hogy önmaguk térbeli (és időbeli) ismétlődéséről van szó. Mindez lehetőséget
ad bizonyos statisztikai számításokra. Attól függően, hogy a térbeli (és időbeli) homogenitás milyen mértékben feltételezhető, a geostatisztika a valószínűségi függvényre három alapvető stacionaritási szintet különböztet meg.
A szigorú stacionaritás többnyire csak laboratóriumi körülmények között előforduló homogenitást feltételez, (a valószínűségi függvény invariáns az eltolásra) ami a természetben nagyon
ritkán fordul elő. Egy valószínűségi függvény gyengén stacionárius, ha a várható érték létezik és
független a hely megválasztásától, továbbá a kovariancia létezik és csakis a pontokat elválasztó

5

pl. transzmisszivitás, permeabilitás, piezometrikus szint, tárolási vagy a szivárgási együttható
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szeparációs vektortól függ. Egy valószínűségi függvény belső hipotézissel bír, ha a várható érték
helytől független, továbbá a félvariogram létezik és csakis a pontokat elválasztó szeparációs vektortól függ.
6.3. Egy- és többváltozós krigelések
A térbeli interpolációk kapcsán hazánkban is széles szakirodalom áll rendelkezésre (Jeczkó
és Halász 1986, Rakonczai és Bódis 2001, 2002, Mucsi és Geiger 2004, Geiger és Mucsi 2005,
Geiger 2006b, 2008, Molnár 2009, Fehér és Rakonczai 2012, Mucsi et al 2013, Kohán 2014,
Fehér 2015a). Ezen dolgozatok közös jellemzője, hogy a talajvíz térbeli autokorrelációs viszonyain alapulnak.
A térbeli struktúrát leíró modell és az adatponti értékek ismeretében az interpoláció egy, a
kondícionáló adatokra felírt egyenletrendszer alapján lineáris regresszióként értelmezhető. (Deutsch és Journel 1998). A fenti összefüggés az elmúlt 50 évben számos eltérő krigelési koncepció
kialakulását eredményezte (Goovaerts 1997, 2000, Fehér 2015a, Szatmári és Pásztor 2016). Jelen
dolgozatban elsősorban az egyszerű krigelés (Simple Kriging) egy- és többváltozós típusát alkalmazom. Az egyszerű krigelés feltételezi, hogy a várható érték és a struktúrát leíró kovarianciafüggvény létezik. Következésképpen a gyenge stacionaritás szintjén vagyunk, mely magában foglalja a belső hipotézis szintjét is.
A krigelés többismeretlenes egyenletrendszere egyéb, szoros korrelációt mutató segédváltozókkal egészíthető ki (Journel 1989, 1993, 1999). Egy térben nagy felbontású információforrás ilyen módú beépítése a lineáris egyenletrendszerbe, az adathiányos térrészek pontosabb
meghatározását segítheti elő (Wackernagel 2010). Desbarats et al (2002) a talajvízbecslés domborzatmodellel történő javítását három eljárással mutatják be. Egyrészt a domborzatmodellt
külső trendként kezelte (KED). Másrészt Beven és Kikrby (1979) egyszerűsített fizikai modelljének (TOPMODEL) kétféle paraméterhalmazát (pl. a felszínforma morfológiáját), használta
fel segédadatként. A domborzat trendként való értelmezésével kisebb adatponti hibákat kapott,
mint amikor fizikai összefüggések alapján próbált becsléseket végezni. A domborzatmodell támogatásával Goovaerts (2000) 8 féle geostatisztikai eljárást vizsgált meg. Módszertanát kiegészítettem a kokrigelés speciálisabb, paraméterezést segítő megközelítéseivel, és felhasználtam
a talajvíz domborzatmodellel történő térképezésének vizsgálatában, Mindezeket kiegészítettem
a kutak térbeli struktúrájának és a sztochasztikus szimulációk alkalmazhatóságának vizsgálatával. Dolgozatomnak nem a fő célja ezen interpolátorok részletes bemutatása, azokat összefoglaltam egyik piblikációmban (Fehér 2015a).
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6.4. A krigelési interpolátorok hiányosságai
Mintázatlan pontok becslési hibáját a valóság ismeretének hiányában nem tudjuk meghatározni. A krigelés hibája mintázatlan helyeken ezért nem számszerűsíthető (Geiger 2006a, Fehér és Rakonczai 2012, Fehér 2015a). A krigelés simítja a felületet, eltünteti a kiugró értékeket,
csúcsokat és mélyedéseket (Deutsch és Journel 1998, Geiger 2006a). A krigelt gridponti eredmények statisztikai eloszlása szignifikánsan eltér a bemeneti adatok eloszlásától. Az eljárás talán legnagyobb hátránya, hogy a kapott fedvények nem képesek reprezentálni a kiindulási variogram függvény tulajdonságait: a low-pass hatásnak köszönhetően ugyanis csökken a röghatás, illetve legtöbb esteben nő a hatástávolság (Isaaks és Srivastava 1989). Ennek rendkívül
fontos szerepe van az osztott paraméterű modellek futtatása során, ugyanis a talajvíz kis léptékű
heterogenitásának mellőzése az áramlásmodell differenciálegyenleteiben a térbeli eltérések
csökkenését, következésképpen kis hidraulikus gradiens értékeket eredményez (Journel 1989).
Az egyszerű krigelés becslési varianciája a kondícionáló adatok egymáshoz és a becsülni
kívánt gridponthoz való térbeli ill. időbeli helyzetétől és a választott variogram modelltől függ,
továbbá értéke a krigelési súlyok által változtatható. Ebből következik, hogy eltérő struktúrájú
fedvények összehasonlítása hibás eredményre vezet. Az alapponti adathiánnyal végzett interpoláció a krigelési kovariancia súlyok lineáris kombinációját (az adat-adat mátrixot illetve az
adat-becsült gridpont vektort módosítja (Journel 1989). Ez gyakori hiba a talajvíz területi változásának kitérképezése, illetve a vízkészletek becslése során (Fehér 2015a). A dolgozatban
bemutatott újszerű megközelítések megalkotásakor az adathiánnyal szembeni robosztus algoritmusok megalkotására törekedtem. Az eljárások további jellemzője, hogy képesek legyenek
együttesen rekonstruálni a térbeli és időbeli autokorrelációs viszonyokat.
6.5. A szekvenciális gaussi szimuláció
A szekvenciális gaussi szimuláció célja a megismerés folyamatának szimulálása a kondícionáló adatok alternatív struktúrái alapján (Carr és Myers 1985, Srivastava 1992, Deutsch és
Journel 1998, Deutsch 2002, Szabó et al 2004, Wackernagel 2010, Mucsi et al 2013, Pryz és
Deutsch 2014).
Sztochasztikus szimulációk során felépítjük egy z(u) regionalizált változó térbeli
eloszlásának S darab alternatív, de egyenlően valószínű, nagy felbontású modelljét (Journel
1992, Geiger 2006a). Az u pontban végzett S darab zi(u) szimulált érték képezi azt az u
gridponthoz tartozó statisztikai mintát, amelyből a becslés várható értéke és szórása
számolható.
A talajvízszintek szimulációjának végrehajtásához olyan eljárást kellett alkalmazni, amely
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képes nagy térbeli folytonosságú tulajdonságok modellezésére. Ilyen eljárás a sztochasztikus
gaussi szimuláció. A szekvenciális gaussi szimuláció képes reprodukálni az egyes
realizációkban a bemeneti adatok kovariancia modelljét (Geiger 2006a). Lépései a következők
(Carr – Myers 1985, Journel 1993, Srivastava 1992, Deutsch – Journel 1998, Geiger 2006a):
1. A bemeneti adatok megfeleltetése a stacionaritás követelményeinek, ami elvégezhető a
kiindulási adatok eloszlásfüggvényének normal-score transzformációjával.
2. Gridháló illesztése az adatpontokra.
3. Véletlenszerű bejárási út (újra)definiálása a gridháló minden u pontjára, amely
iterációnként meghatározza az egyes gridpontokhoz tartozó kondicionáló adatok halmazát.
3.1. A soron következő ui gridponthoz tartozó Y(u)i valószínűségi függvény feltételes
eloszlásfüggvényét meghatározó paraméterek (szórás, várható érték) meghatározása
egyszerű krigeléssel, a kondicionáló adatok felhasználásával.
3.2. A kapott Y(u)i valószínűségi eloszlásból egy Yl(u)i random érték kiválasztása. A
gridpont értéke legyen az eloszlásból véletlenszerűen kiválasztott Yl(u)i érték,
valószínűsége a kiválasztott értékhez tartozó Prob {Yl(u)i}valószínűség.
3.3. A gridpontot helyezzük a kondicionáló adatok közé.
3.4. A 3.1-3.4 lépéseket ismételjük az alkalmazott gridháló összes pontjára.
4. A 3. lépést ismételjük S alkalommal, amíg a becsült értékek statisztikai eloszlása minden
gridpontra stabilizálódik.
5. A becsült normal score értékeket végül visszatranszformáljuk eredeti adatdimenzióba.
A sztochasztikus szimuláció eredménye, elfogadható, ha a kiindulási adatok eloszlása és a
szimuláció során létrejött összes realizáció visszatranszformált értékbecslései azonos eloszlást
mutatnak (Deutsch és Journel 1998, Geiger 2012, Mucsi et al 2013, Fehér 2015a, Geiger 2015).
A sztochasztikus gaussi szimuláció elvégzése után minden gridpontra S darab szimulált érték
áll elő, amelyek egy statisztikai eloszlást határoznak meg. Ebből az S darab értékbecslésből
automatikusan számolható a girdpontra vonatkozó a* várható érték. (Geiger 2007)
Az elsődleges adatfeldolgozás eredményeinek kiterjesztése a vizsgált képződmény vagy
folyamat egészére a becslés bizonytalanságának megállapítása érdekében pontbecslések helyett
intervallumbecslést tesz szükségessé. Amikor egy vizsgált z(u) regionalizált változó
eloszlásának valamilyen a paraméterére egy S elemű minta alapján egy a* becslést illesztünk,
még a legjobb statisztikai tulajdonságok esetén is ez az a* becslés nem adja meg pontosan a
célértéket. Tekintve, hogy a* valószínűségi változó, ezért az elméleti érték és a becslés között
mindig jelentkezik legalább egy véletlen jellegű eltérés. Ennek a véletlenszerű eltérésnek a
nagyságára valamit mondanunk kell ahhoz, hogy a mintából megbízható következtetéseket
tudjunk levonni. Szükséges tehát egy intervallum megadása, amely „nagy valószínűséggel”
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tartalmazza az ismeretlen paramétert. Ezt az intervallumot nevezzük konfidencia
intervallumnak. A sztochasztikus gaussi szimuláció utófeldolgozásaként minden egyes
gridpontra meghatározható a konfidencia intervallumok szélesége. A konfidencia intervallum
szélességének ismeretében reális képet kapunk az adott tulajdonság becslésének
bizonytalanságáról. Problémát jelenthet azonban a konfidencia-szint helyes megválasztása,
ilyenkor a becslés pontossága és megbízhatósága között kell a helyes egyensúlyt megtalálni
(Bárdossy 1997)
6.6. A térben és időben együttesen változó természeti jelenségek becslése
A különféle gyakorisággal mért környezeti idősorokról időben sem rendelkezünk folytonos
információkkal. Különösen igaz ez arra a talajvízre, melynek monitoring hálózata az évtizedek
során fokozatosan alakult ki. A hiányos adatok helyettesítésére számos becslési eljárás áll rendelkezésre (Chatfield 2003). A hiányos időpontok pótlásának két klasszikus módja a jelenség
pillanatnyi állapotának térbeli interpolációja, illetve az idősor karakterisztikája alapján a hiányzó értékek meghatározása (Füst 2007, Ma 2008, De Iaco 2010).
A térbeli idősorok modellezése alapulhat többváltozós autoregresszív (AR) modelleken
(Rétháti 1975, 1977a, b), polinomiális és harmonikus komponensek kombinációjából felállított
generalizált modelleken (Kyriakidis és Journel 1999, Kovács F. 2014a, B, Kovács F. és Turai
2004, 2014, Yanga et al 2015), illetve az ezek kombinációiból előálló ARIMA típusú modelleken (Box és Jenkins 1977).
Az 1940-es évekből származó hiányos talajvíz idősorok időbeli autokorreláción alapuló
pótlásával Rétháti (1975, 1977a, 1977b) foglalkozott. A talajvíz idősorokat egymással és a csapadék idősorokkal összevetve alakított ki regressziós kapcsolatokat. Módszere azonban a térbeli szomszédsági viszonyokkal nem számol, leginkább az idősorok karakterisztikájára és csapadékkal való kapcsolatára koncentrál.
A talajvíz idősorok időbeli felbontása nagyságrendileg jobb a térbeli felbontásnál. A hidrográfok jellemzőiből kiinduló modellalkotás lehetőséget nyújt a talajvíz időbeli trendjének
meghatározására. A kapott eredmények ugyanakkor kizárólag a monitoring állomásokra vonatkoznak, azaz lokálisan érvényesülnek. Az idősor modellek a kutak idősorait eltérő mértékben
képesek leképezni. Ha egy modell az adott kút idősorának szórását nem magyarázza szignifikánsan, akkor a kútban rossz a modell. Az összetett statisztikai vizsgálatok eredményeinek térképi megjelenítése így csak pontszerűen megbízható. Az eredmények térbeli extrapolációja pedig csak abban az esetben végezhető el, ha az idősorokra fennáll egy olyan közös függvény,
mely az összes idősorra megfelelő pontossággal illesztést biztosít, valamint a paraméterek tér45

beli folytonossága modellezhető (Kyriakidis 2004). A modell paraméterek meghatározása alapvetően a hibavariancia (négyzetes hiba) minimalizálásával történik. A paraméterek sztochasztikus természete tehát figyelembe vehető a modellalkotás során (Kyriakidis 1999).
A térben és időben egyszerre változó természeti jelenségek geostatisztikai modellezésének
legtriviálisabb megoldása a magasabb dimenziójú variogram modellekkel végzett interpoláció.
Az ilyen típusú megközelítés az időt egy további dimenzióként veszi számításba (Füst 2007,
Ma 2008, de Iaco 2010). Így esetünkben a talajvizet övező fizikai közeg térbeli heterogenitása
és a hatótényezők talajvízre gyakorolt hatásának időbeli változékonysága miatt ütközünk problémába (Pannatier 1996, Deutsch és Journel 1998, Kyriakidis 2001a).
A geostatisztika fenti típusú alkalmazásával szemben a térbeli idősorokon alapuló hagyományos modellek (Bennett 1979, Huang és Cressie 1998, Kyriakidis 2004) a rekurzív módú
adatkezelésnek köszönhetően sokkal hatékonyabbak. Ilyenkor a kovarianciákat nem kell minden egyes mérési időintervallum után ismételten kalibrálni és minden becslést feleslegesen újra
végrehajtani. A Kálmán szűrő (Kalman 1960) robosztus, rekurzív becslést ad, és az idősori
modellekhez hasonlóan a dinamikus rendszereket hatékonyan képes kezelni (Chatfield 2003).
Az idősor modellezésen alapuló eljárások gyengéje, hogy csak egy-egy idősorra adnak
becslést (Rétháti 1975, 1977a, 1977b, Rouhani és Wackernagel 1990, Kovács F. 2014b, Kovács
F. és Turai 2004, 2014). Az idősor modellek alkalmazása során a térbeli kapcsolatrendszer nem
jelenik meg az adatbecslésben, így a térbeli heterogenitást sem képesek reprodukálni. Ezt a
problémát sikerült a térbeli idősorok megközelítésével megoldani (Kyriakidis és Journel 2001,
Fehér 2015b). Ugyanakkor ezek a módosított eljárások sem képesek a gyors adatszolgáltatásra.
A Kálmán szűrőn alapuló megközelítések egy csoportja a térbeli és időbeli viszonyokat
együttesen, rekurzívan képes kezelni (Guttorp et al 1994, Huang és Cressie 1998). Hátrányuk,
nagy számításigényük mellett, hogy felhasználói beavatkozás nélkül az egyes időpontokhoz
tartozó térbeli folytonosságokat nem képesek azonnal meghatározni. Végső soron a kovariancia
mátrix instabilitása és az ebből következő numerikus problémák bizonytalan becsléseket eredményeznek (Kyriakidis 1999a, b).
Az összes adat egyszerre történő becslése, és a rekurzív módú szimuláció esetén sem használhatók az idősor modellek a valós idejű adatok közvetlen feldolgozására, mivel nem képesek
a pillanatnyi térbeli folytonosságokat valós időben meghatározni (Kyriakidis 1999a, b). A 7.2,
8.3 fejezetekben tárgyalt modellek esetében a talajvíz jövőbeli állapotának meghatározása, az
adott területre a korábbi időpontokra becsült talajvízszint gridek értékéből kiindulva történik.
Talajvíz esetében döntően a nagy térbeli kiterjedésű, jól térképezhető tartós csapadék illetve az aszály határozza meg az idősorok alakját (Kovács F. és Turai 2004, Mucsi et al 2013,
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Kovács F. 2014b, Fehér 2015b). Ez egyfajta közös, nagyléptékű befolyásoló tényezőként funkcionál. Feltételezhető tehát, hogy a talajvíz idősorok egy olyan kvázi-azonos alakzatot mutatnak, mely (a segédadattal történő interpolációk analógiájához hasonlóan) segédadatként használható fel (Kovács J. 2004a, b, 2011a. b). A közelítő trendmintázat az időpontonkénti mért
értékek összevonásával is kifejezhető (standard átlag, standard medián). Mivel minden kút
egyedi környezeti helyzetben helyezkedik el, ezért az ilyen közelítő idősorok is mutatnak bizonyos mértékű ergodikus fluktuációt. Ennek oka, hogy bármilyen korrekt is a feltételezett idősor
modell, a kisléptékű környezeti hatások miatt az egyes idősorok sosem illeszkednek tökéletesen
(Chatfield 2003, Kyriakidis 2004).
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7. MÓDSZERTAN
7.1. Interpolátorok adathiány-érzékenységének vizsgálata
A későbbiekben felhasználandó szekvenciális szimuláció eredményét szignifikánsan befolyásolja az eljárás során alkalmazott interpolátor megfelelő kiválasztása. A 8.2. fejezetben öszszefoglalom egy korábbi tanulmányban bemutatott (Fehér 2015a) – a hiányos talajvízértékek
visszabecslésével és az egyes módszerek reprezentativitásával kapcsolatos – tapasztalataimat.
A talajvíz nagyléptékű becslésére a vízügyben a klasszikus egyváltozós interpolációk (pl.
távolság inverzen alapuló interpolációk, Spline algoritmusok, rendes krigelés stb.) terjedtek el
(IVHT 2001–2015).
Míg a modellezett léptékben kellő mennyiségű információ áll rendelkezésre, az alkalmazott interpolátortól függetlenül megbízható becslést kapunk. A megfigyelések mennyiségének
csökkenésével az interpolátorok egyre kevésbé alkalmasak a vizsgált tulajdonság lokális állapotának jellemzésére. Ennek oka a talajvíz és az azt befolyásoló tényezők területi és időbeli
intenzitásának sztochasztikus jellegéből következik (Geiger 2006a, 2006b).
A 8.1. fejezetben abból a feltételezésből indultam ki, hogy a talajvíz megfigyelések minden
egyes mérőállomáson minden időpontban rendelkezésre állnak. Ez területi értelemben
ugynakakkor rendkívül korlátozott információmennyiséget jelent. A vízügyi gyakorlatban állandó mérőhálózati struktúrával hosszabb időtávlatban nem számolhatunk, mivel a mérőhálózat
folyamatosan átalakul (Szalai 2003). A kutak minősége, a mérőműszerek működőképessége, az
anyagi megfontolások és humán tényezők is befolyásolják, hogy mennyi adat áll rendelkezésre.
További problémát okoz, hogy napjainkban az egyes kutak mérési gyakorisága eltérő, mivel a
manuális méréseket kezdi felváltani a digitális mérőműszerek alkalmazása (Szatmári J. et al
2014).
Az adatponti struktúra, vagyis a működő mérőállomásokból származó információk térbeli
elhelyezkedésének időbeli változásával, a becsléshez felhasznált interpolátor térbeli függvényei, végső soron a becsült fedvény térbeli struktúrája változik meg (Geiger 2012b, Ansah-Sam
et al 2015, Khan et al 2015a, 2015b). Így a hiányos talajvíz adatsorokból interpolált fedvények
összehasonlítása hibás következtetéseket eredményezhet. A probléma kezelhető:
(1) az adathiányok visszabecslésével, mielőtt az interpolációt elvégeznénk, illetve
(2) sztochasztikus szimulációval, mely során a megismerés folyamatát szimuláljuk.
Goovaerts (2000) az interpolátorok pontosságát a megfigyelések és a becslési eredmények öszszehasonlítása alapján, csapadékadatokon vizsgálta. Ehhez hasonlóan az adathiány interpolációk pontosságára gyakorolt hatásának vizsgálatára a széles körben elterjedt egylépéses kereszt-validációs eljárást (LOOCV) alkalmaztam (Tukey 1958). Az ismert adatpontok mért adatai közül mindig egyet
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elhagyva interpolációkat hajtottam végre, ezáltal szimuláltam az adathiányos állapotokat. Ily módon
lehetőségem nyílt megvizsgálni, hogy mit eredményez, ha egy-egy kútból hiányzik a pillanatnyi talajvízszint. Az interpolált érték és a mért érték különbsége alapján adatpontonként meghatároztam a
becslés hibáját. A vizsgálathoz a magyar vízügyben széles körben ismert Golden Software Surfer
(Golden Software 2017) által felkínált automatizációs lehetőségeket alkalmaztam. A legjobb teljesítményt a rendes krigelés nyújtotta. A vizsgálat során, annak érdekében, hogy vízügyi gyakorlatban
korábban előállított térképek minőségéhez hasonló eredményt kapjak, a hagyományos krigelés térbeli
anizotrópiáját alapértelmezés szerint hagytam.
Az eljárást a talajvízmérő állomások abszolút és relatív talajvízszint adatain is elvégeztem. Az
interpolációk összehasonlítására a hibák abszolút értékének átlagával képzett mutatót használtam
(6.1). Továbbá, a teljes adattal kapott és a kereszt-validációval képzett feddvények különbségeként
előállt legnagyobb gridponti hibákat térképen ábrázoltam (M6 melléklet).
𝑀𝐴𝐸

1
𝑛

|𝑧 𝑢

𝑧∗ 𝑢 |

Az átlagos abszulút hiba kifejezi az 𝑢 kutakban mért 𝑧 𝑢

(7.1)
és becsült 𝑧 ∗ 𝑢

talajvízszint

értékek különbségének abszolút értékének átlagát.
Segédváltozós interpoláció esetében az adatok közötti kapcsolat jellege lehet térbeli vagy időbeli:
az előbbire jó példa a domborzat és az abszolút talajvízszint kapcsolata, az utóbbira a csapadék késleltetett hatása a talajvíz menetgörbéjének alakulására (Wackernagel 2010). Kihasználva az abszolút
talajvízszint és a domborzat között fennálló szoros korrelációs kapcsolatot, több geostatisztikai alapú
eljárás adathiány érzékenységét hasonlítottam össze, melyről az M8. mellékletben részletes módszertani tájékoztatást adtam (Fehér 2015a). A vizsgált módszerek:
(1) a talajvíz és a domborzat regionális regressziós egyenletén alapú térképezés,
(2) a fenti térkép javítása a regressziós maradékok egyszerű krigelésével – SKlm,
(3) a domborzat és a talajvíz lokális regresszióján alapuló KED,
(4) az egyszerű kokrigelés – SCK. Mivel az abszolút talajvíz és a domborzatmodell
között igen szoros kapcsolat áll fenn, melyet a domborzatmodell variogramja
reprezentatívabban képes reprodukálni (8.1. fejezet), ezért a kokrigelésnek három esetét vizsgáltam a variogram modellezés egyszerűsítése céljából:
i. a koregionalizáció lineáris modelljét – SCK-LMC,
ii. Markov 1 modellen – SCK-MM1, és
iii. Markov 2 modell – SCK-MM2 alapuló kollokált kokrigelést.
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7.2. Talajvíz gridek szekvenciális gaussi koszimulációja
A talajvíz gridek minél hatékonyabb előállítása rugalmas, az adathiányokkal szemben robosztus és a korábbi időpontokra jól illeszkedő becslési algoritmust igényel. A gridek előállításakor támaszkodhatunk egy vagy több korábbi időpontra előállított talajvíz becslésre – az adatok nagymértékű redundanciájának köszönhetően (erős időbeli autokorreláció, illetve a bizonyos mértékig állandónak tekinthető talajtani, földtani, felszínborítottság és az antropogén jellegek). Mivel a hatásidő később ismertetett elemzések eredményei alapján, trendmentes idősorokon 90 és 180 nap között alakul (26. ábra), így a valós idejű adatszolgáltatás során érdemes
az egymást követő időpontokra előálló gridek mintázatát felhasználni a térbeli becslés javítása
és az esetleges adathiányok szerepének minimalizálása érdekében.
A módszer az automatikus mérőállomásokról érkező valós idejű adatok azonnali térképezése
mellett lehetőséget nyújt a múltban rendelkezésre álló adatsorok koherens térbeli becslésére is.
Ezáltal a numerikus modellekben lehetőség adódik, az állandó térképi struktúra biztosítására, így
megoldható a vízkészletbecslések adathiányból származtatott alapproblémája (6.4., 7.1., 8.2. fejezet).
7.2.1. A rekurzív sztochasztikus modell
A rekurzív modell megalkotásakor az 8.1. és 8.2. fejezetben felhasznált Duna–Tisza köze
szeptemberi medián adatainak 𝑍 𝐮, 𝑡 , 𝐮, 𝑡 ∈ 𝐷
ki. A realizációk a 𝑇

𝑇 abszolút talajvíz realizációiból indultam

28 egymást követő időpontban a 8.1. fejezet alapjánt térben és időben

egyaránt egyfajta struktúrával jellemezhetők. Ekkor a 𝑍 𝐮, 𝑡 abszolút talajvízre nagy léptékben megközelítőleg ugyanazok a folyamatok hatnak – elsősorban a domborzat dominál – így
annak pillanatnyi térbeli és időbeli állapota (Egbert és Lettenmaier 1986, Goovaerts és Sonnet
1993, Papritz és Flühler 1994, Bogaert és Christakos 1997, Kyriakidis 1998, 1999a, 1999b,
2004):
𝑍 𝐮, 𝑡
Mind a 𝑇

𝑍 𝐮

𝑍 𝐮

𝑍

𝐮 ,…,𝑍

𝐮

𝑍 𝐮 ,…,𝑍 𝐮 ′

(7.2)

28 időpillanatra becslést (sztochasztikus szimulációt) végezhetünk ezáltal

nagyszámú realizációt kapunk eredményül. A köztes időszakok csak akkor tudunk interpolálni,
ha a talajvíz nem mutat szignifikáns periodicitást és az időbeli autokorreláció ismert. Jelen esetben ez nem végezhető el, hiszen a talajvíz éves periodicitása a szeptemberi mediánok alapján
nem határozható meg.
Az 1976–2003 közötti mérések adathalmazai között az abszolút és a relatív talajvízszintek
is igen erős páronkénti korrelációt mutatnak (8.1. fejezet, M3, M4 melléklet). Következésképpen gyenge stacionaritást feltételezve, a térbeli kovariancia értékek 𝐶 𝐡 mátrixa bármely két
időpontban mért talajvíz szintek között, a 𝐡 térbeli szeparációs távolságra kvázi konstans:
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𝐶
⎡
⋮
⎢
⎢𝐶
⎢ ⋮
⎣𝐶

𝐶 𝐡

⋯
⋱
⋯
⋱
⋯

𝐶
⋮
𝐶
⋮
𝐶

⋯ 𝐶
⋱
⋮
⋯ 𝐶
⋱
⋮
⋯ 𝐶

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(7.3)

ahol:
𝐶
≅

1
𝑛

𝐡

𝐶𝑜𝑣 𝑍 𝐮 , 𝑍 𝐮

𝑧 𝐮 ,𝑡

𝑚

𝑧 𝐮

𝐡
𝐡

(7.4)

𝑚

jelöli a 𝑡 és 𝑡 időpillanatokhoz tartozó adatok között fennálló kereszt-kovarianciát a 𝐡 szeparációs távolságra, és 𝑚

∑ 𝑧 𝐮 ,𝑡

jelöli a 𝑡 időpontban, a 𝑍 𝐮 talajvíz realizációhoz

tartozó becsült várható értékét. 𝐡 -ban a 𝐶 0 mátrix a 𝑇 adathalmazra vonatkoztatott stacionárius kovariancia mátrix, amelynek értéke minden 𝑡 időpillanatra 1. A monitoring adatokból
ezáltal előállíthatjuk a talajvíz térbeli mintázatának 28 időpontra vonatkozó állapotát. Az adathiányokat pedig a kereszt-kovarianciákra hagyatkozva „korrigálhatjuk”.
Rövid hatásidejű folyamatot feltételezve, a térben és időben dinamikusan változó 𝑍 𝐮, 𝑡
talajvíz modellezése során kizárólag a 𝑃 darab megelőző 𝑡

1, … , 𝑃 időpontban mért és

szimulált értéket vesszük figyelembe. Ekkor 𝑃 helyes megválasztása függ a talajvíz időbeli
autokorrelációs jellemzőitől illetve a mérési gyakoriságtól. A krigelés interpolátor screening
effect-jéből kiindulva gyakorlati megfontolásból, ha 1–3 napi rendszerességgel állnak rendelkezésre megfigyelések, akkor érdemes a megelőző 3 napot figyelembe venni, havi és éves átlagolt adatok esetében 1 megelőző időpont adataira érdemes támaszkodni.
A kereszt kovariancia a legfrissebb 𝑡 adatok és a megelőző 𝑡

időpontok között a követ-

kezőképpen számítható (Journel 1999, Wackernagel 2010):
A modell megoldásához a következő kovarianciák ismerete szükséges (Wackernagel 2010):
‐

a legfrissebb 𝑡 -adatok térbeli folytonosságát kifejező 𝐶 𝐡 kovariancia,

‐

a dinamikus folyamat 𝑡

,𝑝

1, … , 𝑃 korábbi időpontra előállított 𝑃

becslésének térbeli folytonosságát kifejező 𝐶
‐

továbbá a 𝑡 adat és a 𝑃

𝐡 ,𝑝

𝑆 darab

1, … , 𝑃 kovarianciák,

𝑆 korábbi időpontokra szimulált realizáció érték közötti

együttes heterogenitást leíró 𝑃 darab 𝐶 ,

𝐡 ,𝑝

1, … 𝑃 kereszt-kovariancia.

A fenti szimuláció a realizációk időbeli láncolatokként történő modellezése során három
geostatisztikai megközelítéssel hajtható végre (Fehér 2012, Geiger 2015). Az egyszerű kokrigelés (Full Simple Cokriging – FSCK) a koregionalizáció lineáris modelljéből (LMC), a kol-
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lokált egyszerű kokrigelés pedig a Markov 1 és Markov 2 modellből építi fel a kereszt-kovarianciákat (Xu et al 1992, Almeida 1993, Almeida és Journel 1994, Journel 1999, Shmaryan és
Journel 1999, Xianlin és Journel 1999, Shmaryan és Journel 1999, Fehér és Rakonczai 2012,
Fehér 2015a). Egyszerű kokrigelés alkalmazásakor felhasználjuk az:
‐

azonos 𝑡 időpontból származó adatok összességét és

‐

a 𝑃 korábbi időpontra szimulált grid realizációk értékeit.

A kollokált, egyszerű kokrigelés alkalmazásakor:
‐

az összes valós idejű 𝑡 -adatot, továbbá

‐

kizárólag az azonos koordinátára a 𝑃 korábbi időpontra szimulált 𝑧

𝐮, 𝑡

,𝑝

1, … 𝑃 értékeket vesszük számításba.
Az egyszerű kokrigeléssel ellentétben számítási teljesítmény és paraméterezhetőség szempontjából sokkal hatékonyabb megközelítés, ha a korábbi szimulált értékekből kizárólag azokat
a pontokat tartjuk meg, melyek azonos koordinátára esnek az 𝐮 becsülni kívánt gridponttal
(Geiger 2015). Erre alkalmas a 𝑧 ∗

𝐮, 𝑡

a kollokált egyszerű kokrigelés (Xu et al 1992,

Almeida és Journel 1994, Shmaryan és Journel 1999, Xianlin és Journel 1999, Fehér 2015a):
𝑧∗

𝐮, 𝑡

𝑚
𝜐 𝐮, 𝑡

𝜐
Az 𝑛
⎧
⎪

𝑧 𝐮 ,𝑡

𝐮, 𝑡

𝑧

𝑚

(7.5)

𝐮, 𝑡

𝑚

𝑃 kollokált egyszerű kokrigelés súlyait a következő egyenletrendszer adja:

𝜐 𝐮, 𝑡 𝐶 𝐮

𝜐

𝐮

𝐮, 𝑡 𝐶 ,

𝐮
𝛼

𝐮
1, … , 𝑛

𝐶 𝐮 , 𝐮 ;
(7.6)

⎨
⎪
⎩

𝜐 𝐮, 𝑡 𝐶

,

𝐮

𝐮

𝜐
𝐮, 𝑡 𝐶
𝑝 1, … , 𝑃

0

𝐶

,

0 ;

Mivel a 𝑃 darab megelőző időpontra minden esetben rendelkezésre áll a
𝐮 ,𝑡

𝑧

,𝑧

𝐮 ,𝑡

adatpár között fennálló 𝑃 darab 𝐶

𝐡 ,𝑝

1, … , 𝑃 kovari-

ancia modell, így azt nem kell ismételten modellezni. így az egyszerű kokrigelés bal oldali
mátrixának meghatározása elhagyható.
A kollokált egyszerű kokrigelés becsléséhez tartozó 𝜎
𝜎

𝐮, 𝑡

𝐶 0

𝜐 𝐮, 𝑡 𝐶 𝐮 , 𝐮

𝐮, 𝑡 minimális hibavariancia:
𝜐
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𝐮, 𝑡 𝐶

,

0

(7.7)

A térbeli folytonosság modellezése tovább egyszerűsödik azáltal, hogy a 𝐶 ,

𝐡 ,𝑝

1, … , 𝑃 kereszt-kovariancia a modellezett időpontra vonatkozó adatok által definiált 𝐶 𝐡 kovarianciamodellből számítható (Xu et al 1992, Almeida és Journel 1994, Xianlin és Journel
1999, Shmaryan és Journel 1999, Fehér és Rakonczai 2012, Geiger 2015a):
𝐶,
A 𝐶,

𝐡 ≅

𝐶,
0
𝐶 𝐡 ; ∀𝐡, 𝑝
𝐶 0

1, … , 𝑃

(7.8)

𝐡 kereszt-kovariancia arányokon alapuló modellezése abból a Markov-típusú

feltételezésből ered, amelyet a 𝑃 korábbi időpontra kapott 𝑍 𝐮, 𝑡

,𝐮 ∈ 𝐷 ,𝑝

1, … , 𝑃 re-

alizáció térbeli eloszlásra vonatkoztatunk (Journel 1999, Almeida és Journel 1994, Xianlin és
Journel 1999, Shmaryan és Journel 1999, Fehér 2015b, Geiger 2015).
Az egyszerű kokrigelés nagyszámú, 𝑃

1 𝑃

2 /2 darab auto- és kereszt-kovarianciát

igényel. Ezzel szemben a a kollokált egyszerű kokrigelésnél nincs szükség a megelőző 𝑃 időpont 𝐶

𝐡 ,𝑝

1, … , 𝑃 auto-kovarianciájának modellezésére (bár ez elméletileg, a meg-

előző térképezési lépés után már rendelkezésre áll). A 𝑃 darab 𝐶 ,

𝐡 ,𝑝

1, … , 𝑃 kereszt-

kovariancia modell a (7.8) alapján adott (Almeida és Journel 1992, Xianlin és Journel 1999,
Shmaryan és Journel 1999, Fehér és Rakonczai 2012, Geiger 2015).
A valós idejű feldolgozás szempontjából értelmezve:
‐

az abszolút talajvízszintek meghatározása során a Markov 2 típusú modell tökéletesen
alkalmas a kovariancia viszonyok feltérképezésére. Tapasztalataim szerint (8.1.2. fejezet) az abszolút talajvízszintek a domborzatmodell variogramját reprodukálják, így jelentősen megkönnyítik az abszolút talajvíz auto- és kereszt-kovariancia viszonyainak
közvetlen meghatározását,

‐

a relatív talajvízszintek becslésekor a talajvíz variogramok sokkal változatosabb képet
mutatnak (8.1.3. fejezet). Ekkor a Markov 1 típusú kereszt-kovariancia modellel végzett
kollokált egyszerű kokrigelés praktikusabb módszer az egyes bevont 𝑡 időpontokra vonatkozó kereszt-kovarianciák modellezésére. Így csakis az egyes 𝑡 valós idejű adatok
𝐶 𝐡 autokovarianciájának modellezését kell végrehajtani.

7.3. A térben korreláló idősorok sztochasztikus modellje
A 𝑇 időintervallumban a vizsgálati területről származó idősorok összességét minden egyes
𝐮 pontban térben korreláló idősorokként értelmezhetjük. Jelölje 𝑍𝐮 , 𝑡 ∈ 𝑇, 𝐮 ∈ 𝐷 a térbeli,
sztochasztikus talajvíz idősor modellt, ahol a vizsgált időszak 𝑇, és a modellezett terület 𝐷:
𝑍𝐮 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇, 𝐮 ∈ 𝐷
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(7.9)

Jelölje 𝑍𝐮 𝑡 regionalizált változó az ismeretlen talajvízszint becsült értékét a 𝑡 időpontban
és 𝐮 pontban:
𝑍𝐮 𝑡

𝑚𝐮 𝑡

𝑅𝐮 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇

(7.10)

ahol 𝑚𝐮 𝑡 regionális trend, 𝑅𝐮 𝑡 pedig ennek reziduma.
A trend tagot hibavariancia csökkentéssel (sztochasztikus megközelítés) határozzuk meg.
Az így kapott eloszlás optimális értékét a továbbiakban determinisztikusként kezelem:
𝐸 𝑍𝐮 𝑡

𝑚𝐮 𝑡

(7.11)

A rezidum tag sztochasztikus jellegű, amit az optimális trendből számolhatunk:
𝐸 𝑅𝐮 𝑡

0

(7.12)

A trend és a rezidum tag egymástól független:
𝐶𝑜𝑣 𝑚𝐮 𝑡 , 𝑅𝐮 𝑡

0

(7.13)

Nagyléptékben a trend alakulása döntően hidroklimatológiai eredetű. Mivel a rezidum tag
értékét a trend és a mért érték különbsége (négyzetes hiba) határozza meg, így a rezidum idősor
tartalmaz minden, a „trend által nem magyarázott” szórást (Thébaux 1997).
Nagyléptékben a talajvíz idősorok időbeli lefutása térben eltérő, mivel a talajvizet befolyásoló lokális hatások különböző mértékben fejtik ki hatásukat. Következésképpen az egyes idősorokhoz tartozó időbeli trend tagok 𝑚𝐮 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇 és 𝑚𝐮 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇 helyileg különböznek.
A talajvíz trendjét például a Tisza hatása alatt álló 𝐮 területen a folyó vízállása alapvetően
befolyásolja. A lényegesen eltérő 𝐮’ Homokhátsági területen a fő kialakító tényező ezzel szemben a tartós csapadékhoz kötött (Rakonczai 2013, Rakonczai és Fehér 2015). A modellezés
során tehát lehetnek kutak, melyek teljesen eltérhetnek a többi kúttól (pl. periodicitás hiánya a
Homokhátságon), vagy komoly ugrásokat mutathatnak (intenzív vízgazdálkodás hatására a stacionaritás hiánya a Nagykunságon). Ezek a jelenségek az idősori paraméterek kiugró értékeinek
vizsgálatával könnyen szűrhetők. A problémás térrészek feltehetően egy másfajta eloszlásból
származnak, ezért nem szerencsés ezeket együtt kezelni a teljes területtel. Rakonczai (2013)
például a folyómenti területek kizárásával vizsgálta a talajvízváltozások klimatikus hátterét.
7.3.1. A hidrográf trendek modellezésének algoritmusa
Jelölje 𝑧

𝑧 𝑡 ,𝑖

1, … , 𝑇

az 𝐮 talajvízkút 𝑇

1 idősorvektorát. Legyen 𝑧

a talajvíz változásának egy kiválasztott realizációja. Ezt a folyamatot felbontjuk:
‐

𝑚

‐

𝑟

𝑚 𝑡 ,𝑖
𝑟 𝑡 ,𝑖

1, … , 𝑇 hosszú idejű trend, és
1, … , 𝑇 ′ 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 várható értékű gyengén stacioner, rezidumra (7.14).

Kutanként, mindkét tag realizációit egy-egy 𝑇
𝑧

𝑚

1 dimenziójú vektorban tárolom.
𝑟
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(7.15)

Állomásonként az 𝑚 trendet 𝐾
𝑚 𝑡

𝑏

1 bázisfüggvény kombinációjaként kifejezve:

𝐮 𝑓 𝑡 ,𝑖

1, … , 𝑇

(7.16)

A feladat az egyes tagok súlyának meghatározása függvényillesztéssel. Ehhez a bázisfüggvényeket 𝑇

𝐾

1

dimenziójú mátrixban tároltam:
𝐹

𝑓 ,𝑘

1, … , 𝐾

(7.17)

Az 𝐹 mátrix 𝑘-adik oszlopa tartalmazza a 𝑘-adik elemi tagra vonatkozó elemi függvényt:
𝑓

𝑓 𝑡 ,𝑖

1, … , 𝑇 ′

Az egyes bázisfüggvények 𝑧 idősori vúnatkozó súlyok 𝐾
𝑏
Továbbá a nulladik 𝑇

𝑏 𝐮 ,𝑘

(7.18)
1 dimenziójú vektora:

0, … , 𝐾 ′

(7.19)

1 bázisfüggvény értéke egységvektor:
𝑓

1, … ,1

(7.20)

Amennyiben ismertek a talajvizet kialakító hosszútávú folyamatok, akkor az egyes 𝑓 bázisfüggvények visszavezethetők egy-egy, a terület egészén végbemenő „közös fizikai összefüggésre”.
Minden egyes 𝑓 függvény része az időbeli trend tagnak, de függetlenek a térbeli trendtől (az 𝐮
koordináktól). Az 𝑓 függvények az idő paraméteres függvényei, melyek különböző fokú polinomiális függvényekkel és egyéb segédadatokra támaszkodva határozhatók meg. Ezek véleményem
szerint a regionális léptékben, térben stacionárius lezajlású természeti jelenségekre (felmelegedés,
éves csapadékeloszlás változása) vezethetők vissza. A talajvízszintekben megfigyelhető periodicitások a Fourier sorok felbontásához hasonlóan kifejezhetők szinusz és koszinusz függvények sorozataként (Dimitrakopoulos és Luo 1994, 1997, Kyriakidis 1998, Kovács F. és Turai 2014).
Ha az elemi idősorokat tisztán a megfigyelt adatokból matematikai alapon vezetjük le, akkor a kapott trend és rezidum tagok csakis a vizsgált időszakra érvényesek. Előrejelzések készítéséhez először az elemi profilokat valami alapján a jövőre kell vetítenünk. Első ránézésre
kiindulhatunk a klímamodellek által előre jelzett csapadékmintázatokból, azonban:
‐ a talajvíz aktuális alakulását korábbi állapota 1-2 éves távlatban befolyásolja,
‐ a légköri események nagyfokú rendezetlenséget mutatnak (IPCC 2013),
‐ az előremutató klímabecslésekhez többnyire nem állnak rendelkezésre azok bizonytalansági térképei, csak különféle modellek eredményeinek összevetése lehetséges,
‐ a lehulló csapadékmennyiség és a talaj beszivárgási jellemzőinek összefüggései léptékfüggők (Sándor 2014).
A talajvíz térbeli mintázatának időbeli prognosztizációja tehát többnyire igen gyenge lábakon
áll. A jelen fejezetben ismertetett eljárás sem alkalmas ilyen típusú becslésekre. A hatásidőn kívüli
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adathiányos pillanatokban, hatástávolságon belül más kutakból rendelkezésre állnak mérések, melyek felhasználásával az adathiányok pontosabban visszabecsülhetők. Ha egy idősor időbeli előrejelzéséről van szó, akkor hatásidőn belül a Box–Jenkins-típusú modellek is alkalmasak lehetnek.
Az előállított közös 𝑓 függvénykombináció illesztésével állomásonként megkaptam az
időbeli trend paramétereket. Döntően befolyásolja a 𝑏 trend együtthatók értékét a meghatározásukra kiválasztott algoritmus. Ebben a dolgozatban a 𝑏 vektort minden talajvízmérő 𝐮 állomásra nem-lineáris legkisebb négyzetes módszerrel, Gauss-Newton algoritmussal határoztam
meg (Nocedal és Wright 2006). Az illesztések a Matlab függvényillesztési eszköztárával történtek. Az idősori trend modellek ismeretében, a (7.16) alapján az 𝑚 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇

trend ér-

téke, valamint a rezidum idősor bármely kút bármely időpillanatában becsülhető. A kúthoz tartozó stacionárius rezidum idősor:
𝑟

𝑧

𝐹𝑏

(7.21)

azaz:
𝑟

𝑡

𝑧

𝑡

𝑏 𝐮 𝑓 𝑡 ,𝑖

1, … , 𝑇

(7.22)

A kapott 𝑏 értékek minden mintázatlan 𝐮 gridpontra meghatározhatók. Az interpoláció
során lehetőség van releváns másodlagos adatok, pl. a DDM felhasználására. Alkalmazhatunk
interpolációkat vagy sztochasztikus megközelítést is. Jelen dolgozatban a talajvíz együtthatók
térbeli kiterjesztésére az egyváltozós szekvenciális gaussi szimulációt alkalmaztam.
7.3.2. Időbeli trend együtthatók térbeli szimulációjának algoritmusa
Az előző fejezetben előállítottuk a 𝑚 𝐮 , 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇 trend modellek paramétereit minden
egyes 𝐮 állomásra. A trend paraméterek, azaz a paraméter vektor 𝑏 , 𝛼
térben korrelálnak, hiszen a talajvíz szintjét kialakító Z

1, … , 𝑛 értékei

domináns folyamatok önmagukban

is térbeli folytonosságot mutatnak. Az egyes trend tagok térbeli és időbeli kölcsönhatásait térben korreláló lokális b trend modell paraméterekként fejezhetjük ki. Ez a megközelítés Oehlert
(1993) munkáján alapul. Kyriakidis (2001a) fejlesztette tovább a módszert úgy, hogy a szimuláció során a térbeli és időbeli kereszt-korrelációkat is figyelembe vette.
A sztochasztikus 𝑀 𝐮, 𝑡 tér-idő trend modell kifejezhető 𝐾
val. Ez a 𝐾

1 kereszt-korreláló együttható 𝐵 𝐮 , 𝐮 ∈ 𝐷 , 𝑘

1 darab trend együttható0, … , 𝐾 együttes realizáci-

ójaként hajtható végre, azaz:
𝑀 𝐮, 𝑡

𝐵 𝐮 𝑓 𝑡 ∀𝐮 ∈ 𝐷 ∀𝑡 ∈ 𝑇

(7.23)

ahol 𝑇 jelöli azt a konstans idő intervallumot, melyre a trend együtthatók érvényesek, és 𝐷 a
szimulált területet.
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A trend paraméterek (𝑏 értékek) térbeli korrelációját természeti és antropogén jelenségekhez köthetjük. A térbeli korreláció modellje bármely két 𝑏 meredekség értékre a csapadék
hosszú idejű változásának talajvízre gyakorolt hatásaként értelmezhető, bármely két 𝐮 koordinátán. Ez alapján kifejezhetjük a „klimatikus” komponens csökkenési illetve növekedési rátáját. Hasonlóképpen a térbeli korreláció modellje a spektrális analízisből kapott (Kovács J. et al
2004a, 2004b, 2011) bármely két fázis érték esetén, két monitoring állomás között az állomásokban megállapítható. A vizsgált 10 éves időszakra vonatkozó átlagos legmagasabb talajvíz
értékek alapján vizsgálhatjuk a talajvíz áramlási jellemzőinek változását egy-egy extrémebb
meteorológiai periódusban (Kovács F. és Turai 2014).
A 𝐷

𝑇 eseménytér szimulációjával a 𝐾

0, … , 𝐾 együttes becslését a 𝑚

1 koefficiens érték 𝑏

𝐮 ,𝐮 ∈ 𝐷 𝑘

𝐮, 𝑡 , 𝐮 ∈ 𝐷 ∀𝑡 ∈ 𝑇 tér-időbeli trend 𝑠-edik realizációjaként

kapjuk meg:

𝑚

𝐮, 𝑡

𝑏
𝑚

𝐮 𝑓 𝑡 ∀𝐮 ∈ 𝐷 ∀𝑡 ∈ 𝑇

(7.24)

𝐮, 𝑡 , 𝐮 ∈ 𝐷 ∀𝑡 ∈ 𝑇

A szimuláció végrehajtásához meghatároztam a 𝐵 𝐮 , 𝐮 ∈ 𝐷 vektor kovariancia mátrixát, ahol 𝐵 𝐮

𝐵 𝐮 ,𝑘

0 … 𝐾 ’. A |𝐡|

0 szeparációs távolságra a 𝑏 koefficiensek kö-

zött bármely kereszt-korreláció reprodukálható. Következésképpen, ha a 𝐵 𝐮 tengelymetszete (kezdeti talajvízmélység) és a 𝐵 𝐮 trend meredeksége (talajvízsüllyedés üteme) között
minden egyes hidrográfon negatív korreláció mutatkozik, akkor a szimulált realizációk ezt maradéktalanul reprodukálják.
A térbeli-időbeli trend szimulációját egymástól független, korrelálatlan faktorok halmazainak szimulációira egyszerűsítettem. A faktorokat a 𝐾

1 trend koefficiens vektor főkompo-

nens analízise útján állítottam elő.
Főkomponens analízis segítségével, az egymással korreláló 𝑏 együtthatók vektorait
(|𝐡|

0-ban) egymással nem korreláló, ortogonális 𝑥 , faktorokra transzformáltam. Minden

egyes faktor az eredeti együtthatók lineáris kombinációja (Wackernagel 2003). A 𝐾

1 kor-

relálatlan 𝑋 𝐮 faktor 𝐮 ∈ 𝐷 koordinátára szimulált realizációit egymástól függetlenül állítottam elő, majd a 𝐾

1 koefficienst ezekből a szimulált faktorértékekből számítottam vissza

a sajátvektorok felhasználásával.
Első lépésben előállítom a a 𝐾

1 darab együtthatóból levezetett 𝑋 𝐮 , 𝐮 ∈ 𝐷 fakto-

rok együttes kondicionális szimulációjának 𝑆 darab realizációját:
𝑥

𝐮 ,𝑗

1, … , 𝑁, 𝑘

0, … , 𝐾 𝐮 ∈ 𝐷
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(7.25)

Ezáltal az
𝑥

𝐮 ,𝑗

𝐾

1 ortogonális faktorokra egymástól függetlenül előáll 𝑆 darab,

1, … , 𝑁 realizáció, melyek meghatározzák az egyes ortogonális faktorok vár-

ható értékét és szórását
A szimulált ortogonális faktor értékek, valamint a főkomponens analízis során előállt sajátvektor alapján megtörtént a 𝑏

𝐮

együttható értékének inverz transzformációja minden

𝐮 pontban:
𝑏
ahol ℎ
𝑚 és 𝑠

𝐮

ℎ 𝑥

𝐮𝐣 𝑠

a sajátvektorok mátrixának a 𝐾

𝑚

,𝐮 ∈ 𝐷

(7.26)

1 együtthatóhoz tartozó korrelációs mátrixa,

pedig a 𝑘-adik együttható várható értéke és szórása.

Az 𝑋 𝐮 , 𝐮 ∈ 𝐷 sztochasztikus faktor grid 𝑆 darab realizációjának előállítására gaussi
típusú szekvenciális szimulációt alkalmaztam (Deutsch és Journel 1998, Mucsi és Geiger 2013,
Fehér 2015a).
A főkomponens analízis algoritmusából következően az előálló faktorok bármely 𝐡 szeparációs távolságban korrelálatlanok:
𝐶𝑜𝑣 𝑋 𝐮 , 𝑋 𝐮

𝐡

≅𝐶

Ez minden esetben szükséges, ha az eredeti 𝐾
mutatkozik. Amennyiben bármely 𝐶

𝐡

0, ∀𝑘

𝑘 , ∀𝐡

(7.27)

1 trend komponens között korreláció

𝐡 kereszt-kovariancia arányos a páronként fennálló

𝐶 𝐡 autokovarianciákkal, akkor vagy (1) ortogonalizálni kell a komponenseket, vagy (2) az
összes 𝐶

𝐡 auto- és kereszt-kovariancia függvényt együttesen kell meghatározni (M8 mel-

léklet). Az utóbbi eset a kokrigeléshez (LMC, MM1, MM2) vezet (Almeida 1993, Almeida és
Journel 1994, Xianlin és Journel 1999, Fehér és Rakonczai 2012).
7.3.3. A szekvenciális gaussi szimuláció eredményeinek térbeli értékelése
Az illesztett 𝑏 függvény paraméterekből kapott mutatók (meredekség, amplitúdó, fázis)
térbeli alakulását szekvenciális gaussi szimulációval (Deutsch és Journel 1998) vizsgálhatjuk.
A szimulációhoz szükséges, térbeli folytonosságot leíró variogram modelleket minden együtthatóra egyenként meghatároztam. Az előálló realizációk6 gridponti statisztikáiból négy mutatót
elemeztem.

Az ideális realizációszám meghatározása a realizációnövekmény és az adatponti értékek varianciájának növekménye alapján történt. Döntésem alapján, 125 realizáció esetén a vizsgálati terület kevesebb, mint 1%-án növekszik a gridponti variancia 1 cm-t meghaladó mértékben.
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(1) A szekvenciális gaussi szimulációval előállított 𝑆

125 darab szimulált 𝑏

𝐮 ,𝑠

1, … ,125 együttható értékének 𝑏 𝐮 gridpontonkénti eloszlása megadja az együtthatók szimulált várható érték típusú becslését:
1
𝑆

𝑏 𝐮
(2) Hasonlóképpen az 𝑆

𝑏

𝐮 , 𝐮 ∈ 𝐷.

125 darab szimulált 𝑏

(7.28)

𝐮 ,𝑠

1, … ,125 együttható érték-

ének 𝜎 𝐮 gridponti szórásai számíthatók:
1
𝑆

𝜎 𝐮

𝑏

𝐮

(7.29)

𝑏 𝐮 , 𝐮 ∈ 𝐷.

(3) A gridponti szórás és várható érték ismeretében bármely 𝑏

𝐮 ,𝑠

1, … ,125 grid-

pontra meghatározható a becslés 𝑐 szignifikancia szintre vonatkozó 𝑃𝑟𝑜𝑏

𝐮 konfidencia-

intervalluma. A szélesebb konfidencia-intervallum nagyobb becslési bizonytalanságra utal:
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐮

𝑏 𝐮

𝑍

𝜎 𝐮
/

√𝑆

.

(7.30)

(4) A 𝑏 𝐮 együtthatóra vonatkozó 𝑝 𝐮; 𝑏 helyi valószínűség kifejezi annak esélyét,
hogy a becsült 𝑏 𝐮 koefficiens egy bizonyos b küszöbszámot milyen eséllyel halad meg.
Bármely 𝐮 gridpontra:
𝑝
ahol 𝑖

𝐮; 𝑏 a szimulált 𝑏

𝐮,

1
𝑆

𝑖

𝐮, 𝑏 , 𝐮 ∈ 𝐷

𝐮 indikátora, értéke: 𝑖

(7.31)
1, ha 𝑏

𝐮

𝑏, egyébként

pedig 0. Például, ha 𝑝 𝐮; 0 hosszútávú talajvíz mélység növekedésnek valószínűségét jelöli.
Az így kapott eredményeimet a 8.6. fejezetben mutatom be részletesebben.
7.3.4. A rezidum idősorok szimulációjának algoritmusa
A 𝑅 𝐮, 𝑡 , 𝐮 ∈ 𝐷, 𝑡 ∈ 𝑇 tér-időbeli maradék folyamatot térben korreláló rezidum idősorok együtteseként becsültem. Minden 𝐮 koordinátára előállítottam egy-egy időbeli modellt.
Az 𝑟 𝐮 , 𝑡

rezidum idősorokat, először is standardizáltam azáltal, hogy minden egyes

𝑟 𝐮 , 𝑡 maradék értéket osztottam az 𝐮 kútra rendelkezésre álló maradék idősor 𝑠 𝐮𝜶 szórásával (az illesztési eljárás miatt a rezidum idősorok várható értéke 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎). A standardizálást
követően megkaptam a talajvíz rezidum standard normál eloszlású tér-időbeli realizációit:
𝑅 𝐮, 𝑡

𝑆 𝐮 ∙ 𝑅 𝐮, 𝑡 𝐮 ∈ 𝐷, 𝑡 ∈ 𝑇
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(7.32)

A térben változó 𝑠 𝐮 maradék variancia érték minden 𝐮 koordinátára kifejezi, hogy a
felhasznált trend modell milyen mértékben „magyarázza” a talajvízszint időbeli változékonyságát. Az alacsony 𝑠 𝐮 maradék variancia érték esetén a trend komponens az 𝐮 koordinátában
a valós koncentrációra jó közelítést jelez. Magas 𝑠 𝐮 variancia arra utal, hogy a felállított
terendmodell kevésbé szignifikáns. Az így fennmaradó értékeket (négyzetes illesztési hibákat)
a maradék komponens sztochasztikus modellezésével építettem a modellbe.
Az 𝑅 𝐮𝜶 , 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇 sztochasztikus normál eloszlású maradék idősort felbontottam 𝐿
egymástól független, 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 várható értékű 𝑅 𝐮 , 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑙
𝑅 𝐮, 𝑡

1

1, … , 𝐿 idősori komponensre:

𝑤 𝐮 𝑅 𝐮 ,𝑡 ,𝛼 ∈ 𝑛

(7.33)

Ekkor az 𝛼- idősor l és l’ komponense között fennálló kovariancia:
𝐶𝑜𝑣

𝑅 𝐮 ,𝑡 ,𝑅 𝐮 ,𝑡

𝜏

ahol τ jelöli az időbeli szeparációs távolságot, 𝛿

𝛿 𝐶

𝜏; 𝛼

(7.34)

értéke 1, ha l=l’ és 0 minden más esetben

(Kronecker delta), 𝐶 : az 𝑙-edik komponens kovarianciája. Ebből:
𝐶
ahol 𝑞 𝐮

𝜏; Ѳ 𝐮

𝑝 𝐮

𝐶

𝜏; 𝑞 𝐮

(7.35)

a hatástávolság, amely kifelyezi az 𝑅 𝐮 , 𝑡 𝐿-edik idősori komponens hatás-

idejét, 𝑝 pedig a hatásidőhöz tartozó pozitív tetőérték, ami kifejezi az 𝑅 𝐮 , 𝑡 𝐿-edik komponens időbeli varianciáját, és értéke 𝑝 𝐮

𝑤 𝐮

. Jelölje 𝑞 ∙

𝜖 azt a rövid hatásidőt,

mely kifejezi az 𝐿-edik idősori komponensre jellemző fehér zajt (röghatás). Ebből a 2 𝐿

1

darab paraméterből megkapjuk az egyes állomások autokorrelációs viszonyait leíró Ѳ 𝐮
𝑝 𝐮 ,𝑞 𝐮

,𝑙

0, … , 𝐿

időbeli paramétereket.

Az egyszerűség kedvéért minden egyes 𝐶

𝜏; 𝑞 𝐮

alapstruktúrát azonos típusú ko-

variancia modellnek tekintettem. A gyakorlatban a hidrográfok maradék komponensének
idősori modellje többnyire kifejezhető a struktúrálatlan fehér zajjal és egy exponenciális struktúrával, azaz az elsőrendű autoregresszív folyamatnak felel meg (Chatfield 2003). Az 𝐿

1

idősori komponenst előállítjuk minden 𝐮 koordinátára.
Az 𝐿
hetjük 2 𝐿

1 darab 𝑝 tetőérték és az 𝐿

1 darab 𝑞 hatásidő paraméter együttesét kezel-

1 kereszt-korreláló realizációként, azaz 𝑃 𝐮 , 𝑄 𝐮 , 𝐮 ∈ 𝐷, 𝑙

0, … , 𝐿 . Ek-

kor a standard tér-időbeli maradék sztochasztikus realizációja:
𝑅 𝐮, 𝑡

𝑃 𝑢 𝑅 𝐮, 𝑡 , 𝐮 ∈ 𝐷, 𝑡 ∈ 𝑇

Ekkor az 𝐮 koordinátára jellemző 𝑅 𝐮, 𝑡 idősori modell kovariancia függvénye:
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(7.36)

𝐶

𝜏; Ѳ 𝐮

𝑝 𝐮 𝐶

𝜏; 𝑞 𝐮 , ahol 𝑝 𝐮

𝑤 𝐮

(7.37)

Ezt követően a 𝑃 𝐮 és 𝑄 𝐮 tetőérték és hatásidő paraméterek az idősori maradékok
alapján térben becsülhetők.
Az standard maradék folyamatok időbeli kovariancia modelljeit egymástól függetlenül,
minden 𝐮𝜶 állomásra meghatároztam. A kapott paramétereket a közöttük fennálló térbeli kovarianciák figyelembevételével, kokrigeltem. Az 𝐿

1 darab tetőérték és hatásidő felhasználá-

sával, minden mintázatlan 𝐮 koordinátára meghatároztam a maradék idősori autokorrelációk
𝐶 𝜏; Ѳ∗ 𝐮

modellparamétereit.

7.3.5. A relatív talajvíz idősorok realizációinak előállítása
A trend és maradék idősorok korrelálatlanok (7.13), tehát egymástól függetlenül előállíthatók. A hidrográfok 𝑧
és a 𝑟

𝐮, 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇 alternatív realizációit a 𝑚

𝐮, 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇 szimulált trend

𝐮, 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇 szimulált maradék becslések összege adja.

A 125 darab, egyenlő valószínűségű 𝑧

𝐮, 𝑡 , 𝐮 ∈ 𝐷, 𝑡 ∈ 𝑇 alternatív realizációiból tér-

ben és időben is előállítható a talajvíz várható értéke. Ugyanezen az elven határozható meg, a
nagyszámú realizáció gridponti eloszlásából egy-egy földrajzi esemény előfordulásának valószínűsége. Mivel az 𝑛 darab 𝐮 , 𝛼 ∈ 𝑛 megfigyelő állomás 𝑧 𝐮 𝑡

hidrográfjai általában adat-

hiányosak, a hiányzó értékek pótlása során figyelembe vehetők a szomszédos 𝐮’ realizációk becsült és mért értékei. Az eljárással az adatpótlás becslési bizonytalansága is meghatározható.
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8. EREDMÉNYEK
8.1. A Duna–Tisza köze talajvíz adatainak feltáró elemzése
Kutatásom első szakasza a Duna–Tisza köze talajvízproblémáinak geomatematikai elemzéséről szólt. A talajvízszint változásának modellezése során 213 darab Duna–Tisza közi talajvízmérő állomás talajvízszint adatait vettem figyelembe (5. ábra). Ez az adatbázis az 1976–
2003 közötti szeptember hónapra vonatkozó, kiugró értékek által nem módosított, az adott hónapra leginkább jellemző mediánokat tartalmazta. A kutakon a vizsgált időintervallumban folyamatos mérés történt, az adatok között adathiányos kutak nem találhatók. Az adatsorokat a
VITUKI, valamint Rakonczai és Geiger (2006) különféle hibaszűrési eljárásoknak vetette alá.
Az adatbázis a vízszintek mellett tartalmazza a megfigyelőállomások földrajzi koordinátáit, valamint a kút környezetében a felszín tengerszint feletti magasságát. Az elemzések részletei az
alábbi dolgozatokban találhatók: Fehér (2007, 2008, 2011, 2015a).
A vizsgált területet keleten a Tisza, nyugaton a Duna határozta meg. A terület északi határát a
rendelkezésre álló adatok alapján jelöltem ki. Noha földtani szempontból a talajvízváltozás nem ismer
határokat, a terület déli határát – a vajdasági adatok hiánya miatt – az országhatárnál húztam meg.
Vizsgálatomban megkülönböztettem az abszolút (tengerszint feletti magasság) és a relatív
(felszín alatti mélység) talajvízszintet. Gyakorlati szempontból az abszolút vízszintből következtethetünk a talajvíz áramlására, és annak környezethez való viszonyára (elszivárgás, odaáramlás). Ezzel szemben a relatív talajvízszintnek környezeti szempontú vizsgálatok során (tájváltozás, ökológiai adottságok, építészet) van jelentősége.
8.1.1. Az abszolút talajvízszintek feltáró elemzése
A matematikai statisztika módszereivel elvégezhető számítások, a feltáró alapadat-elemzés
során elkövethető hibák, illetve a feltáró elemzés elmulasztása rontja a mérési eredmények kiértékelésének megbízhatóságát (Bárdossy et al 2002).
Az elemzés során az 1976–2003 évekre meghatározott szeptemberi átlag talajvízszinteket
elemeztem, majd ezeket a továbbiakban egy-egy adott évre vonatkozó statisztikai mintaként
értelmezem. A box-plot elemzés például rámutatott, hogy az 1443-as törzsszámú Rém községben található kút a vizsgált időintervallumban rendszeresen kiugró értéket mutat. A kiugró és
extrém értékeket a statisztikai gyakorlatban legtöbbször érdemes a további vizsgálatok során
kizárni, ellenben olyan értékkel van dolgom, amelynek hatása a további vizsgálatok pontosságát
a rendelkezésre álló kutak nagy számának köszönhetően szignifikánsan nem befolyásolja. Úgy
döntöttem, hogy a fenti kutat nem zárom ki, mivel a talajvíz süllyedése által leginkább érintett
terület egyik megbízható adatforrásáról van szó.
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Az egyes időpontokhoz tartozó megfigyelések adatpáronkénti összehasonlítása alapján a
talajvízcsökkenés a magasabb térszínt jobban érinti. A statisztikai minták standard ferdeség értéke, a P-P diagramok és a Kolgomorov-Smirnov teszt alapján az egyes évekhez tartozó minták
nem normál eloszlásúak. A P-P diagramok alapján három eltérően viselkedő kútcsoport különíthető el. Az első csoportot a 79–95 méteres talajvízszintet mutató kutak alkotják. A második
csoport 95-től nagyjából 110 méterig terjed, és a 110 méter feletti talajvízszintek jelölik ki az
utolsó csoportot. Az egyes minták legjobban a Largest Extreme Value eloszláshoz illeszkednek,
azonban a Kolgomorov-Smirnov próba P-értéke ekkor is 0,01–0,02 közötti igen gyenge illeszkedést mutatnak. A hisztogramok két modust mutatnak. Az eloszlás fő modusát (80–110 méter)
a Duna- illetve Tisza-völgyi kutakban mért talajvízszintek adják. A mellékmódus a hátsági kutak adataiból tevődik össze. A mellékmódus jelentősen befolyásolja az elméleti eloszlások illeszkedését.
A Wilcoxton-féle rang próba alapján (P=0,38 – 0,40) az egyes évek szeptemberi mediánjaihoz tartozó talajvíz-regisztrációk érték szerint sorba rendezett mintáinak mediánja és az összesített minta mediánja 95%-os szignifikancia szinten statisztikai szempontból megegyezik. Lényeges azonban megjegyezni, hogy a statisztikai minták összehasonlítása során a domborzati hatás
kitakarja a nagyságrendileg kisebb tényleges talajvízváltozás hatásait. A Wilcoxton-féle rang
próba alapján tehát azt vonhatjuk le, hogy a talajvízkutak nagyon hasonlóan reagálnak az egyes
évek hidrometeorológiai hatásaira. Ez ugyanakkor téves következtetés, ami csak annak köszönhető, hogy a csökkenés által leginkább érintett, kisszámú hátsági kút statisztikai mintára való hatása nem szignifikáns.
Az adatsorok között fennálló korreláció 𝜌 ≅ 0,98 körüli, így az adatsorok között fennálló
kapcsolat 95%-os szignifikanciaszint mellett statisztikailag szignifikáns. A kapcsolat legerősebben dupla reciprokos formában fejezhető ki (M2. melléklet).
A 2003 szeptemberi talajvízszintek az 1976-os megfigyelések alapján egyes kutak esetében
3,5 métert meghaladó hibával határozhatók meg, a nemlineáris összefüggésre hagyatkozva. A
legjobb regressziós egyenlet kilenc kút esetében mutatott jelentős eltérést a becsült és megfigyelt adatok között.
A Q-Q diagram szoros lineáris kapcsolatot mutat a felszín és az egyes évekhez tartozó
adatsorok között. Az 1976-os és 2003-as időszak közötti vízszint változásának mértéke a tengerszint-feletti magassággal egyenesen arányos (6. ábra). Azonban míg a 130 méteres felszínmagasságig az 1976-os adatok és a felszín közötti kapcsolat linearitása megmarad, addig a
2003-as talajvízszintek esetében a magasabb területeken a kapcsolat bizonytalanná válik, következésképpen a hátsági kutakat eltérő mértékben érinti a szárazabbra forduló időszak.
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A felszín tengerszint feletti magassága és az 1976-os valamint 2003-as talajvíz
idősorok közötti kapcsolat összehasonlítása
A kutak területi helyzete alapján a „dupla reciprokos” regressziós egyenletekbe nem illeszkedő (std. rezidum > 2) értékek többsége DNY-on és ÉK-en helyezkedik el (7. ábra).

Az 1976 és 2003 közötti szeptemberi medián talajvízszintek felszínnel vett legerősebb
korrelációt mutató, regressziós egyenletébe nem illő abszolút (A) és relatív (B)
talajvízszint értékeinek 28 időpontra vonatkoztatott aránya
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8.1.2. Az abszolút talajvízszintek feltáró variográfiája
A relatív talajvízkészletek feltáró alapadat-elemzése az M3 mellékletben található. Az abszolút talajvízszintek variográfiáját több korábbi tanulmányomban is elemeztem (Fehér 2008,
2011, 2015a, Fehér és Rakonczai 2012), így jelen fejezetben – terjedelmi korlátok miatt – a
részletes elemzések tapasztalatait csupán tézisszerűen van alkalmam összefoglalni.
A kúthálózat sűrűsége a hátsági területen ritkább, következésképpen alulreprezentált a
Duna- illetve Tisza-völgyi területekkel szemben (M4. melléklet). A domborzat és az egyes talajvíz momentumok mintái közötti erős korrelációkból következik, hogy az egyes időpontok
abszolút talajvízszintjeihez tartozó variogramok és a kutak tengerszint feletti magasságainak
variogramjai kvázi azonosak.
A tapasztalati félvariogramok 105° és 85° között megjelenő fő folytonossági irányt mutatnak. Ennek lehetséges oka a mintaterület középső részén elhelyezkedő hátsági forma geometriája. A másik fő folytonosság 135°-os irányban jelentkezett. Feltételezésem szerint ez esetben
a terület délies (az Alföld természetes lejtése) és keleties (a Duna–völgy mintegy 20 méterrel
magasabban fekszik a Tisza-völgynél) lejtésének hatására jelentkező trendek kombniációja.
Bár van egybeesés, de nem bizonyítható, hogy a Duna egykori folyásiránya vagy a domináns
szélirány hatásáról lenne szó. Kisebb, néhány km-es léptékű – Mucsi et al (2013) által, a Tisza
szőregi övzátonyán kimutatott – fluviális jellegű felszínformákra visszavezethető folytonosságok jellemzésére a rendkívül ritka mérőhálózat miatt nincs lehetőség.
A DDM-5-ből medián alapján számított 1000 méteres felbontású domborzatmodell tapasztalati félvariogramja némileg eltér a kutakhoz tartozó felszínmagasságok variogramjától (8A és
8B ábra). A domborzat és a talajvízszint közötti rendkívül erős korreláció következtében, az
abszolút talajvízszint adatok alkalmazásával szemben a domborzatmodellből felállított félvariogram modellt akár megbízhatóbbnak is tekinthetjük, a hátsági terület alulmintázottsága
miatt (Xu et al 1992, Almeida 1993, Almeida és Journel 1994, Journel 1999, Xianlin és Journel
1999, Shmaryan és Journel 1999, Goovaerts 2000, Fehér és Rakonczai 2012, Fehér 2015a, Geiger 2015a).
A fentiek alapján kijelenthető tehát, hogy a domborzat a becslés léptékében nagyságrendileg nagyobb hatással van az abszolút talajvíz szintjére, mint más, talajvizet befolyásoló hatások.
Elgondolkodtató, hogy a domborzatmodell reprezentatívabb félvariogramjának felhasználása a talajvíz tengerszint feletti értékeinek interpolációjában megbízhatóbb térbeli becslést
eredményezhet-e, mint a talajvíz adatokra felállított félvariogram alkalmazása. Mindezek alapján adódik a kérdés, hogy vajon a kizárólag talajvíz-megfigyelésekből elkészített variogramok
(Kohán és Szalai 2014), vagy a DDM variogramja alapján végzett megfigyelő-hálózat optimalizáció adja-e a megbízhatóbb optimális területi kútelrendeződést.
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A kutakhoz tartozó felszínmagasságokból (A), és az 1 km felbontású DDM adatokból
(B) számított tapasztalati félvariogram felszínek.
Ugyanakkor, ha a domborzat felülír minden egyéb talajvízszintet befolyásoló hatást az általam vizsgált km-es léptékben, akkor a relatív talajvízszint geostatisztikai alapú térbeli interpolációja értelmét veszítené. A feltáró elemzések mégis felhívják a figyelmet a domborzaton kívüli
egyéb tényezők térben trendszerű hatásaira. Ezek a tényezők a magasan fekvő területeken jobban
éreztetik hatásukat.
8.1.3. A relatív talajvízszintek feltáró variográfiája
Mivel a domborzat hatása teljes mértékben kitakarja a vízkészleteket módosító egyéb tényezők hatását, ezért a feltáró variográfiát a talajvíz felszíntől mért mélységeire, az ún. relatív
talajvízszintekre is elvégeztem (M5. melléklet). Az 1976 és 2003 közötti időszakra Cressie
(1985) elméletét MATLAB környezeben programozva 28 félvariogram modellt állítottam elő,
automatikusan. Tapasztalataim alapján a Gauss modell eredményezi a legkisebb súlyozott
négyzetes illesztési hibát. A relatív talajvízszintek variogram paraméterei közvetlen összefüggést mutatnak a talajvízkészletek alakulásával. A 100–130° irányultságú fő folytonosság minden esetben 48–51 km hatástávolságú. A talajvíz mélységének növekedésével, a röghatás modell hatása csökken. Ebből arra következtettem, hogy magasabb vízállások esetén a kisléptékű
zavaró hatások jobban érvényesülhetnek, hiszen a talajvíz közelebb van a felszínhez. Ezzel
szemben mélyebb vízszint esetén a környezeti hatások kevésbé zavarók, a talajvíz kisebb heterogenitást mutat, térbeli struktúrája jobban modellezhető. A szárazabb években megnyilvánuló,
konstans NyÉNy irányú folytonosságnak lehet némi köze a gravitáció (domborzat) által vezérelt talajvízáramláshoz, de inkább az attól való relatív eltérülésként értelmezhető. Ez egybeesik
az 8.1.2. fejezetben tárgyalt 135°-os folytonossággal, ám a domborzat trendszerű hatása relatív
vízszintek esetén nem játszik közvetlen szerepet. Ez esetben sokkal valószínűbbnek tartom az
üledékek konnektivitásának szerepét.
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A tapasztalati félvariogram modell másodlagos struktúrája nagyon fontos információt hordoz! Ennek hatástávolsága a talajvízkészletek függvényében 20–40 km között mozog, és egyértelműen a talajvíz gravitációs áramlásának hatására vezethető vissza. A Duna–Tisza köze
aszimmetrikus keresztmetszete következtében magasabb talajvízszint esetén a nyugati, kavicsosabb összetételű, meredekebb lejtőn az áramlás felgyorsul (NyDNy folytonosság), míg alacsonyabb vízszintek esetében a vízgyűjtőhatártól nyugatra eső vízkészletek mennyisége sokkal
gyorsabban kiürül, megnövelve a heterogenitást. A hátságról leszivárgó vízkészletek csökkenésének hatására a keleti, lankásabb, kisebb szemcseméretű oldalon sokkal lassabban növekszik meg a heterogenitás, mivel a leszivárgó talajvíz mennyisége időben jobban eloszlik. A
legszárazabb években a KDK irányú folytonosság válik szignifikánssá (M5. melléklet).
8.2. Egy- és többváltozós interpolátorok adathiány-érzékenysége
Az egyes interpolátorok technikai jellemzőit korábbi tanulmányunkban (Fehér és
Rakonczai 2012, Fehér 2015a) részletesen kifejtettem.
A különféle eljárások adatponti hibáinak felhasználásával térben vizsgáltam az interpolációs visszabecslések várható pontosságát. Az eljárások közel azonos képet festettek a területről:
legkevésbé visszabecsülhető területeknek minden eljárás a talajvízcsökkenés által leginkább
érintett homokhátsági, magasabb területeket jelöli meg. Itt 10 m körüli becslési hibákat is kimutattam, az alkalmazott eljárástól függetlenül. Ez a gyakorlatban két dolgot jelent:
(1) ha a hátsági területeken létesített kutak idősora hiányos, az a talajvíz állapotának hibás
térbeli becslését eredményezi;
(2) a terület monitoring hálózata a megismerésre vonatkozóan feltételezésem szerint nem
tekinthető reprezentatívnak.
Az egyváltozós interpolátorok átlagos abszolút hibája (MAE) az 1976–2003
időszak LOOCV kereszt-validációja alapján, a Duna–Tisza közén, az abszolút és relatív
talajvízszinteket vizsgálva
Abszolút talajvízszintek [m]
Rendes krigelés
Multi- Quadratic RBF
Thin-Plate-Spline RBF
Inverse Distance Weighting

1,95
2,00
2,10
5,19

Relatív talajvízszintek [m]
Inverse Distance Weighting
Rendes krigelés
Multi-Quadratic RBF
Thin-Plate-Spline RBF

0,87
0,94
1,39
1,81

A becslés pontosságát jelentősen befolyásolja a mérőhálózat sűrűsége. Az alacsonyabb fekvésű részeken a mérőhálózat jóval sűrűbb. Itt a klasszikus interpolációk legjobb esetben az abszolút talajvízszintet átlagosan 2 𝑚, a relatív talajvízszintet átlagosan 1 𝑚 körüli pontossággal
képesek becsülni.
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Az interpolációk sokéves átlagos hibája (2. táblázat) alapján az abszolút talajvízbecslések
pontatlanabbnak tűnnek. Ennek hátterében a jóval nagyobb értéktartományon (77 𝑚 és 138 𝑚
között) végrehajtott interpoláció áll, szemben a relatív talajvízszintek (0 𝑚 és 15 𝑚) közötti
értéktartományával. Ezen kívül az abszolút talajvízszintek magukban hordozzák a felszín, mint
nagyléptékű trend területi változását. Megjegyzem, hogy még a relatív talajvízszintek 1 𝑚é𝑡𝑒𝑟
körül mutatkozó átlagos interpolációs hibája is sokfelé nagyobb a talajvíz átlagos éves ritmusának amplitúdójánál. Következésképpen, az egyszerű interpolációk alulmintázott területeken
korlátozottan alkalmasak a hiányos talajvíz idősorok pontos visszabecslésére (M6 melléklet).
Relatív talajvízszintre az IDW adja a legkisebb hibát, ám az abszolút talajvízszint meghatározásában nagyon gyenge teljesítményt nyújt. A rendes krigelés és a radiális bázisfüggvények
ezzel szemben az abszolút és a relatív talajvízszint becslések során is hasonlóan teljesítenek.
Úgy vélem, ennek módszertani okai vannak, mivel:
‐ a klasszikus inverz távolsággal vett súlyozás a gravitációs modell elméletét implementálja, azaz a gridponttól távol eső adatponti értékek is szerepet kapnak a becslési érték
kialakításában. A geostatisztikai értelemben vett hatástávolságon kívüli pontokhoz rendelt súlyok a becsült értéket a lokális átlag helyett a globális átlag felé torzítják.
‐ a geostatisztika a variogram hatástávolságával egzakt módon meghatározza, mely adatpontok szerepeljenek a becslésalkotásban, ezáltal a becsült gridponthoz közel eső értékeket hangsúlyozza, a hatástávolságon kívülieket kizárja.
A rendes krigelés alkalmazása mellett szól továbbá, hogy
‐

számításigénye jóval kisebb, mint a radiális bázisfüggvényeké,

‐

képes kezelni a mérőállomások egyenetlen térbeli elhelyezkedését, valamint

‐

megfelelő geostatisztikai alapú paraméterezéssel (a variogram modellekkel) a becslés
alapponti hibája tovább csökkenthető.

Az egyváltozós interpolációk döntő többsége nem képes figyelembe venni a talajvíz szintjét befolyásoló módosító tényezők térbeli kapcsolatrendszerét. A kizárólag talajvízadatokból
történő interpoláció sok esetben csak olyan homogén környezetben sikeres, ahol a hatótényezők
befolyása a tér minden pontjában konstans. A globális félvariogram modellel (Pannatier 1996)
és a lokálisan változó félvariogram modellel (Szabó et al 2004, 2012 Boisvert et al 2009, 2011)
a krigelés számos lehetőséget nyújt a kovariancia viszonyok összetettebb, ezáltal sok esetben
valósághűbb leképezésére.
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A többváltozós eljárások futtatása a GSLIB függvénykönyvtár felhasználásával történt. Az
eredmények kiértékelését Surfer-ben végeztem el. Az eljárások számításigénye miatt az interpoláció felbontását 1000 méterben határoztam meg. Ehhez az 5 m felbontású domborzatmodell
területi mediánértékeit vettem figyelembe.
A becslési hibák kereszt-validációs kiértékelése alapján a regionális regressziós egyenleten
alapuló módszer 1,5 méteres, ennek regressziós maradékok geostatisztikai modellezésével a
SKlm módszer 84 cm-es adatponti hibát szolgáltat. A lokális regresszión alapuló KED 1,48
méteres alapponti hibát produkál (3. táblázat). Összehasonlításként, a geodéziai alapon előállított legpontosabb hazai domborzatmodell vertikális pontossága 70-80 cm az Alföldön (Király
2004, Winkler et al 2006, Szatmári J. et al 2011)!
Többváltozós talajvíz interpolációk átlagos abszolút hibája a Duna–Tisza közén
az 1976–2003 interpolált értékek alapján
Eljárás
SKlm
Regresszió
KED
MM-2
MM-1
LMC

Becslési hiba (m)
0.84
1.40
1.48
2.36
2.73
3.25

A regresszió alapú interpolátorok kitűnő teljesítménye a domborzat és az abszolút talajvízszint között fennálló erős determinisztikus kapcsolatnak (ρ

0.95) tudható be (M6. melléklet).

Mindazonáltal a talajvízre az 5. fejezetben részletezett „megfoghatatlannak tűnő” sztochasztikus hatások érvényesülnek. A térbeli becslés szignifikáns regionális korrelációs kapcsolatokra
történő kizárólagos korlátozása ugyanakkor pontosan ezen kapcsolatok mintaterületen belüli
heterogenitását hagyja figyelmen kívül, még akkor is, ha ezek az eljárások szolgáltatják a legkisebb alapponti hibát produkáló becsléseket.
Ezzel szemben a három vizsgált kokrigelésen alapú módszer a domborzatot, mint „térbeli
mintázatot” veszi számításba. Ezt nem szigorú függvénykapcsolatok, hanem a domborzat és a
talajvízszintek autokorrelációja alapján hajtja végre. Ennek köszönhető, hogy a kokrigelési interpolátorok által kapott képek nagyjából a domborzatot reprodukálják, de pontosságuk az egyváltozós eljárásokhoz hasonló nagyságrendű. A hagyományos kokrigelés 3,5 métert meghaladó
becslési hibája a legszembetűnőbb, annak ellenére, hogy a szakirodalom alapján ez veszi legjobban figyelembe az egyes változók közötti kovarianciát (Xu et al 1992, Almeida 1993, Almeida és Journel 1994, Journel 1999, Xianlin és Journel 1999, Shmaryan és Journel 1999). A
Markov típusú becsléseknél a variogram modell előállítása leegyszerűsödik: MM1 esetén a talajvíz, MM2 esetén a domborzat variogram modellezését igényli (7.2, 8.3. fejezet, M8 melléklet).
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A Markov 2 modell a másik két kokrigelési sémánál kisebb, 2,5 méter körüli adatponti
hibákat mutat. Ennek oka, hogy a Markov 2 modell a DDM tapasztalati variogramjából indul
ki. A domborzat félvariogramjának előállításához több ismertnek vélt érték áll rendelkezésre,
ezért a nagyléptékű kovarianciaviszonyokat képes jobban leképezni. A DDM-ből előállított félvariogram ezért vélhetően megbízhatóbb, a csekély számú abszolút talajvíz adat alapján felállítható félvariogramnál (8. ábra).
8.3. A rekurzív szekvenciális szimulációk sémáinak értékelése
Az abszolút talajvíz és a domborzat közötti 𝜌

0.98, 𝑃

0.05 erős korrelációnak kö-

szönhetően a kereszt-variogramok és a talajvíz megfigyelések variogramjai dinamikusan számíthatók a domborzatmodell variogramjából (Shmaryan és Journel 1999):
‐ A Markov 1 típusú modell azon a megállapításon alapul, hogy a legközelebbi másodlagos
adat kitakarja az azonos attribútumhoz tartozó, távolabbi másodlagos adatok hatását (Almeida 1993, Almeida és Journel 1994), Elegendő a becsülni kívánt tulajdonság variogramját modellezni, mivel a változók közötti korreláció meghatározza a kereszt-variogram modelljét.
‐ A Markov 2 típusú modell alaptézise szerint a másodlagos adat térben sűrűbb mintázottsága megbízhatóbb variogram modellt eredményez (Journel 1999, Xianlin és Journel
1999), amennyiben arról nagyságrendileg több adat áll rendelkezésre.
A feltáró vizsgálatok alapján a Duna–Tisza közi mintaterület abszolút talajvízszintjének
modellezésére a Markov 2 típus tartom alkalmasabbnak (7.1, 7.2. és 8.2. fejezet, M3 és M5
melléklet). Ezzel szemben, ha a valós idejű talajvízbecslés végrehajtására egy korábbi talajvíz
gridet alkalmazunk, és jelentősen eltérnek a két időponthoz tartozó variogram modellek akkor
érdemesebb a legfrissebb adatok variogramjával számolni (Fehér és Rakonczai 2012). Ez gyengébb a talajvíz–domborzat korreláció, kisebb relief heterogenitás illetve a relatív talajvízszintek
becslése során fordulhat elő.
8.3.1. Közvetlen szekvenciális gaussi koszimuláció
Az eljárás során az egyes 𝑡 időpontban rendelkezésre álló talajvíz adatokat egymástól függetlenül használtam fel és DDM-mel pontosítottam a szimulációt. A modellezés lépései:
1. Az azonos 𝑡 időpontból származó talajvíz adatok előfeldolgozása:
1.1. Cella alapú csoportbontó eljárással optimalizáltam a minta hisztogramját (Deutsch et
al 1999, Pryz és Deutsch 2003, Geiger 2012). (Lásd: M2. melléklet)
1.2. Hisztogram simítást végeztem a csoportbontási súlyok alkalmazásával (Deutsch 1996).
1.3. Normal Score transzformációt hajtottam végre az adatokon.
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2. Elvégeztem a Normal Score adatok szekvenciális gaussi koszimulációját a DDM felhasználásával, mely során előállítottam 𝑆

125 darab realizációt (Deutsch és Journel 1998).

3. Az adatok utófeldolgozása:
3.1. A kapott realizációk inverz Normal Score transzformációjával megkaptam az egyes
𝑍

𝐮, 𝑡 talajvíz realizációk gridponti értékeit.

3.2. A realizációk összevonásával előállítottam a várható érték, ill. medián típusú becslések,
konfidencia-intervallumok, és küszöbérték indikátorok térképeket (Geiger 2012a).
8.3.2. Közvetlen rekurzív talajvíz modell
Az eljárás abban különbözik az előzőtől, hogy a 2. lépésben a Normal Score adatok szekvenciális gaussi koszimulációját a 𝑡

𝑝 időpont várható értékének Normal Score becslése

alapján végeztem a domborzat időpontonkénti betáplálása helyett.
Geiger (2015) eljárása szerint kizárólag a kiindulási időpontban vonjuk be a DDM-et a
talajvíz becslésbe, majd minden további talajvíz grid becsléséhez a szomszédos időpontra már
megbecsült állapotokat használjuk fel segédadatként. Ezáltal előállítható a talajvíz gridek rövid
memóriájú láncolata. Az algoritmus alapja a krigelési interpolátorok adatponti kitakaró hatása
(screening effect). Ez jelen esetben gyakorlatilag azt jelenti, hogy a két évvel korábbi talajvíz
állapota semmilyen információt nem hordoz a jelenlegi helyzetre, amennyiben rendelkezésre
áll egy frissebb mérés egyazon koordinátára.
8.3.3. Rekurzív modellezés a DDM-mel történő újrakalibrálással
A talajvíz direkt- és a domborzatmodellel alkotott kereszt-variogramja szignifikáns röghatás komponenst tartalmaz. A rekurzív módú alkalmazás során ezért bizonyos számú szimulációs lépést követően a kapott becslések kontúrjai a domborzatmodellhez képest egyre inkább
elmosódnak. A gyakran előforduló hiányos adatsorok tovább rontják a kapott realizációk képét,
ezért ezeket az adatokat valahogyan pótolni kell.
Ezúttal a 8.3.1 fejezetben ismertetett eljárás 2. lépése a következőképpen alakul:
(1) A 𝑡

𝑝 időpontra elvégzem a talajvíz koszimulációját a domborzatmodellel.

(2) A 𝑡

𝑝-re kapott diszkrét becslés várható érték típusú becslését használom fel segédadat-

ként a 𝑡 valós idejű adatok koszimulációjához.
Amennyiben a valós idejű adatok hosszabb időn keresztül hiányosak, az adathiány biztosabban becsülhető, mint az eddig tárgyalt módszerekkel, mivel egyrészt a domborzathoz rögzített becslést eredményez, másrészt a valós idejű adatok és a korábbi időpillanat autokorrelációját reprodukálja.
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8.3.4. A talajvíz rekurzív szekvenciális koszimulációja
Az alkalmazott sémák kiértékelése során összehasonlítottam:
‐

a 2003-as évre kapott várható érték típusú térképeket és konfidencia-intervallumokat,

‐

az 1976 és 2003 között bekövetkezett talajvíz változások adatokból kiszámított és a szimulációk gridponti adatértékeinek eloszlásait, valamint

‐

a talajvíz tényleges változásának mértékét.

Úgy tűnik, hogy a domborzatmodellel egyenként szimulált gridek (9A. ábra) és domborzatmodellel újrakalibrált rekurzív modell (9C. ábra) jól visszaadja a domborzat kontúrjait. Ezzel
szemben a rekurzív módon, egymásból előállított talajvízmodell 28 lépés után sokkal homályosabb képet eredményez (9B. ábra).

A 2003-as évre előállított talajvízszintek kizárólag a DDM-re hagyatkozva (A),
rekurzív módon (B), és a DDM ismételt kalibrálásával, rekurzív módon (C)
A szekvenciális gaussi szimulációk megbízhatóságát a térbeli direkt- és kereszt-kovarianciák leképezésének jósága határozza meg. Mindez lényegesen „torzulhat” a 28 lépéses becsléssorozat eredményeként. A modell integritását az alapadatok és a szimulált értékek keresztvalidációjával ellenőriztem (10. ábra).
A kiindulási adatok és a három vizsgált eljárás 𝑆

125 becsült realizációjának eloszlása

szignifikáns különbséget mutat. Mindez annak ellenére, hogy minden időpontban a domborzat
hatása jelenik meg az abszolút talajvízszintek félvariogram modelljeiben (8.1.2 fejezet).
A domborzattal történő közvetlen koszimulációk jól visszaadják a kiindulási eloszlást
(10A. ábra). Azaz a DDM és a talajvízszintek közötti kereszt-variogramot jónak tekinthetjük.
A talajvízszintek rekurzív előállításának eredményeként a megfigyelt és szimulált értékek eloszlása fokozatosan eltávolodik egymástól. Ez végső soron egy torzult képet ad a 28. rekurzív
lépés eredményeként. Ez két okra vezethető vissza:
‐ egyrészt, a koszimuláció során segédadatként a 𝑡

𝑝 időponti realizációk gridponti el-

oszlásának nevezetes értéke alapján (medián, átlag) történik,
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‐ másrészt a variogram egy szórás típusú mennyiség, mely önmagában is hordoz bizonyos
simító hatást.
A harmadik megközelítés esetén a 𝑡

𝑝 segédadatok előállítássa a DDM figyelembevé-

telével történik, így a domborzat hatása sokkal markánsabban jelentkezik. A domborzat, 𝑡 és
𝑡

𝑝 gridpontok közötti mintázatbeli (szöveti) kapcsolatot a kollokált kokrigelés azon termé-

szete biztosítja, hogy segédadatként az egyazon 𝐮 gridpontok értékeit használja fel csupán.

A tapasztalt és szimulált talajvízváltozás értékek gyakorisági eloszlásának
kereszt-validációja kizárólag a DDM-re hagyatkozva (A) rekurzív módon (B), és a DDM
ismételt kalibrálásával, rekurzív módon (C)
A tényleges talajvízszint változás térképezése a megfelelő gridek egymásból történő kivonásával áll elő. Ez a lépés is elvégezhető realizációnként vagy összevont adatokkal (medián,
átlag). Ez esetben arra voltam kíváncsi, hogy a három eljárás hogyan örökli a domborzati hatást,
továbbá a talajvízszint süllyedést térben ténylegesen hogyan képezik le.
A 11A. ábrán látható, hogy a diszkrét, domborzaton alapuló koszimulációnál a domborzat
túlértékelődik, a vízszintváltozások sávosan jelennek meg az egyes területeken.
A rekurzív módon végzett szimuláció-sorozat földrajzilag értelmezhetetlen eredményt ad:
a domborzat hatása egyáltalán nem rajzolódik ki, ellenben a térkép szövete a folyamatos torzulás következtében teljesen szétesik (11B. ábra).
A két módszer ötvözésével rekurzív módon végzett becslés az előbbieknél sokkal részletgazdagabb térképet eredményez. Itt a domborzat hatása markánsan kirajzolódik. A talajvízsülylyedés térbeli mintázata sokkal kifinomultabban jelenik meg, mint a domborzattal végrehajtott
közvetlen koszimuláció során (11C. ábra),
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1976–2003 között végbement talajvízváltozás szimulált képe a DDM-re
hagyatkozva (A), rekurzív módon (B), és a DDM ismételt kalibrálásával, rekurzív
módon (C)
Végül az 1976 és 2003 közötti számított adatponti talajvízszint-változás és a talajvízszintváltozás térképek kereszt-validációjával bizonyosodhatunk meg arról, hogy melyik módszer
nyújtja a legjobb készletváltozás térképet. A domborzatmodell felhasználásával végrehajtott
diszkrét koszimuláció nagyon gyengén reprodukálja az eredeti statisztikai eloszlást. Látszik,
hogy csak érintőlegesen képes közelíteni a tényleges talajvízszint változást (12A. ábra). A rekurzív szimulációk sorozataként kapott vízszintváltozás-térkép statisztikai eloszlása teljesen eltér a számított talajvízszint-változás értékektől (12B. ábra).

A tapasztalt és szimulált talajvízváltozás értékek kvantiliseinek keresztvalidációja kizárólag a DDM-re hagyatkozva (A), rekurzív módon (B) és a DDM
ismételt kalibrálásával, rekurzív módon (C)
A domborzattal történő ismételt kalibráció eredményeként kapott becslés eloszlása adja
vissza leginkább az adatponti talajvízszint-változás eloszlását. A magasabb térszíneken a vízszintváltozást azonban bizonyos mértékben ez az eljárás is alábecsli (12C. ábra)!
Végül érdemes összehasonlítani a talajvízkészletek időbeli alakulását a különféle talajvízbecslési eljárások esetében (13. ábra). Az összehasonlítás kedvéért az elemzést kibővítettem két
további, széles körben alkalmazott módszer eredményeivel. A rendes krigelés szinte minden
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térinformatikai szoftvercsomag része, melynek fő előnye a nagyon jó csoportbontó tulajdonsága, hátránya a krigelésre jellemző simító hatás (Fehér és Rakonczai 2012). A másik ilyen
eljárás a segédadatok nélkül végrehajtott szekvenciális gaussi szimuláció (Fehér és Rakonczai
2012, Mucsi et al 2013).
A készletelemzés alapján a kezdeti időszakban az eljárások nagyon hasonló időbeli lefutású
eredményt adnak. A rendes krigelés és az egyváltozós szekvenciális gaussi szimuláció valamivel alacsonyabb, a domborzatmodellel végzett direkt és rekurzív szimulációk a többi eljárásnál
magasabb vízkészleteket becsülnek.
A sorozatok 1990–1991-ig közelítőeg együtt mozognak, majd egy jelentősebb törés következik. Ennek hatására a közvetlen rekurzív talajvíz szimuláció fokozatosan növekvő mértékben
kezdi túlbecsülni a vízkészletet.

A talajvízkészletek alakulása az időben: rekurzív módon a DDM ismételt
kalibrálásával (A), rekurzív módon (B), kizárólag a DDM-re hagyatkozva (C),
egyváltozós szekvenciális gaussi szimulációval (D), és rendes krigeléssel (E)
A rendes krigelés és az egyváltozós szekvenciális gaussi szimuláció a többi eljáráshoz képest mindvégig alulbecsli a vízkészletcsökkenést. Ennek oka a vízszintcsökkenés által kevésbé
érintett hátsági területek ritkább mintázottsága lehet. A kutak területi arányát a domborzatmodell és a kereszt-variogram figyelembevételével a DDM-alapú diszkrét koszimulációk sorozata
és a rekurzív, domborzatmodellel újrakalibrált koszimuláció megfelelően képes korrigálni.
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8.4. A talajvízkészletek alakulása és dinamikája a Duna–Tisza közén
A Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékén futó, a
klímaváltozás alföldi tájakra gyakorolt hatásának kutatásaihoz kapcsolódva felmerült az igény
a talajvíz térbeli és időbeli adatbázisának létrehozására. Ennek keretében feladatom volt különféle talajvízbecslési eljárások vizsgálata, fejlesztése és egy egységes talajvíz-adatbázis elkészítése. Az adatbázis alapján a későbbiekben számos, természetföldrajzi következtetésre jutottunk,
melyek Rakonczai János témavezetőm MTA doktori értekezésének szerves részét képezik. A
vízkészletek változásának vizsgálatakor felhasználtuk a megelőző évtizedben végzett kutatások
tapasztalatait, ami az alábbiakat jelentette:
‐ a rendelkezésünkre álló (hivatalos) adatbázist alapos kritikai elemzésnek vetettük alá,
‐ a hiányos tér- (és esetenként időbeli) adatsorokat a korábbi 7.2, 8.1. és 8.2. fejezetekben
bemutatott részletes geostatisztikai elemzéseknek vetettük alá,
‐ és mivel a kutatás fő célja a klímaváltozás vízkészletekre gyakorolt hatásainak mennyiségi elemzése volt, így a vizsgált területeken a vízfolyások zavaró hatását minimalizálni
szerettük volna A vizsgálati területeket ezért a nagy folyók nagyvizeit meghaladó magasságú területekre szűkítettük.
8.4.1. Egységes talajvíz-adatbázis kialakítása
A kutatáshoz az Alföld teljes területéről, az 1930 és 2017 között rendelkezésre álló, havi
átlagos talajvízszinteket használtam fel. Az adatokat a VITUKI olyan formában szolgáltatta,
hogy igazgatóságonként három fájlt kaptam: (1) a kutak koordinátáit, (2) a kutak perem- és
terepmagasságára, valamint a kútmélységre vonatkozó adatokat, valamint (3) a kutakban mért
vízszinteket. Az adatok a VITUKI központi adatbázisából, ömlesztve érkeztek. Az adatokat
OpenOffice Calc-ban rendszereztem, Visual Basic nyelven írt automatikus feldolgozással.
A rendszerezett adatokon hibaszűréseket végeztem. Előfordultak karakterelütések, adatkeveredések, és adathiányok. Az adattáblákat megfelelő formátumúra konvertáltam, majd importáltam egy MS Access adatbázisba. A megfelelő adatbázis-kapcsolatok létrehozását követően
az abszolút és relatív talajvízszintek számítása, valamint ArcEngine segítségével földrajzi koordináták alapján a kutak interaktív, területi alapú leválogatása vált lehetővé.
A talajvíz idősorokban egyes esetekben szokatlan ugrások mutatkoztak, melyek oka a
VITUKI adatdigitalizálása illetve az adatbázis-exportálása és az ömlesztett adatok rendszerezése során bekövetkező adatkeveredés volt. A hibás adatsorokat vízügyi megfontolások alapján
Szalai József segítségével értelmeztük. Mérlegeltük, hogy ténylegesen problémás kutakról vagy
szakmailag magyarázható esetekről van-e szó. Az így elvégzett adatrendszerezések után, csak
a megbízhatónak tekinthető adatállományt használtuk fel az értékelésekhez.
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8.4.2. A talajvíz alakulásának vizsgálata az Alföldön
A készletbecslések során négy, gyengén stacionáriusnak tekintett és vízügyi szempontból
is karakterisztikus területet különítettem el. Ezek: a Duna–Tisza köze, a Körös–Maros köze, a
Nyírség, valamint az Északi-középhegység előtere. A Nagykunság, a Hortobágy, a Körös-vidék
területét nem vizsgáltam, mivel talajvízállásukat sokszor vízügyi döntések határozzák meg (pl.
öntözés, csatornahálózat vízállása).
Az abszolút talajvízszintek meghatározására a rekurzív szekvenciális gaussi koszimulációt
alkalmaztam, oly módon, hogy minden megelőző időpont becslése során felhasználtam a domborzatmodellt (7.3. fejezet). Mivel a legtöbb kútról 2000 körül áll rendelkezésre mérés, ezért a
becsléseket 2000. január 1-től időben a múlt, illetve a jelen felé haladva végeztem.
A modellezés a négy mintaterületen egymástól függetlenül, a helyi heterogenitási viszonyok alapján történt. A szimulációk egyszerű krigeléssel, Markov 2 modellel, gyenge stacionaritást feltételezve, 1

1 𝑘𝑚 felbontással7 futottak le. A 1015 időpont (1931-2017) talajvíz-

becslése által megkívánt automatizálást a Golden Software Scripter segítségével értem el. Időpontonként 125 realizációt8 állítottam elő, melyek gridponti eloszlásából minden időpillanatban
meghatároztam a medián típusú becsléseket és a konfidencia-intervallumokat. A kapott eredményeket Golden Software Surfer kompatibilis gridekként tároltam. A Scripterben ezáltal a
különféle gridkalkulációkat és térképes ábrázolásokat nagyon rugalmasan tudtam előállítani.
8.4.3. Eredmények összefoglalása
A vizsgálat első, 2010-ig terjedő időszakának földtudományi eredményei Rakonczai
(2013) akadémiai doktori dolgozatának szerves részét képezik. Az elemzéseket jelen dolgozatban 2017-ig is elvégeztem mind a négy mintaterületre. Terjedelmi korlátok miatt ezúttal a
Duna–Tisza-közét helyezem előtérbe.
A Duna–Tisza köze kapcsán rámutattunk a talajvízszint-változások és a tengerszint feletti
magasság szoros kapcsolatára. A talajvíz a Homokhátságon csakis a csapadékból kap utánpótlást, majd a gravitációnak köszönhetően az alacsonyabb térrészek felé áramlik. A csapadék
egyre kedvezőtlenebb éven belüli eloszlására, mennyiségi csökkenésére a talajvíz magassági
szintenként eltérő ütemben reagál. Rámutattunk, hogy a talajvízprobléma a hátsági régióban
már az 1980-as évek második felében kiteljesedett, míg az alacsonyabb területeket csak fokozatosan kezdte érinteni (14. ábra).

7
Hengl (2006) eljárása alapján az ideális gridfelbontás 723 méter. Az 1000 méteres felbontás melletti döntésemet a rendelkezésre álló számítási és adattárolási kapacitások alapvetően befolyásolták.
8
Az ideális realizációszám meghatározása a realizációnövekmény és az adatponti értékek varianciájának növekménye alapján történt. Döntésem alapján, 125 realizáció esetén a vizsgálati terület kevesebb, mint 1%-án növekszik a gridponti variancia 1 cm-t meghaladó mértékben.
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Az 1971–1975-ös időszakhoz viszonyított talajvízszint süllyedés kapcsolata a
tengerszint-feletti magassággal a Duna–Tisza közén.

A gridek lehetőséget nyújtottak a talajvíz hosszabb idejű területi változékonyságának elemzésére. Területegységenként fél- és negyedéves intervallumok varianciáját vizsgáltuk (15. ábra)9:
Megállapítható, hogy a Duna–Tisza közén a leginkább kiegyenlített a talajvízjárás egyrészt
a legalacsonyabb, másfelől a hátság legmagasabb területein mutatkozik. Ennek oka az alacsony
részeken a felszín alatti odaáramlás, a legmagasabb részeken pedig a nagyon mélyre süllyedt
talajvíz külső hatásokkal szembeni (igen kicsi) érzékenysége. Az átmeneti zónában a vízszint
változékonyságának mértéke a magasabb régióban jóval nagyobb, mint az alacsonyabb területeken. Ennek feltételezhető oka a nagyobb felszín alatti elfolyás (a felszíni nagyobb lejtésével
összefüggésben).
A sztochasztikus szimuláció medián-típusú becslései alapján meghatároztam az 1950–
2017 között jellemző átlagos talajvízszintet. Ezt követően az egyes időpontok becsült talajvízszintje és az átlagos talajvízszint különbségeként megkaptam a pillanatnyi vízkészleteket. A 16.
ábra alapján a legnagyobb mértékű talajvízkészlet változás a Duna–Tisza közén mutatkozott.
Az 1950–1980 között viszonylag stabil talajvízkészleteihez képest a 2003-as és 2009-es évekre
a vízhiány számításaink szerint meghaladhatja a 8 km3-t10. A vízkészletek időben késlekedve
követik a csapadékos időszakokat.

A féléves intervallum során a változékonyságot az egymást követő szeptemberi és márciusi, illetve márciusi és
szeptemberi vízszintkülönbségek abszolút értékének számtani átlagaként kapjuk. Negyedéves intervallum esetén
a változékonyság az egymást követő március – június – szeptember – december – következő március, abszolút
változásértékek átlagaként áll elő.
10
Mivel nem áll rendelkezésre a mintaterületre egységes 3D porozitás adatbázis, ezért a kalkulációk során Marton (2009) nyomán egységesen 30% (aktív) porozitásértékkel számoltam.
9
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A talajvízállások környezeti hatásokkal kapcsolatos érzékenysége a Duna–
Tisza közén (m/negyedév, illetve m/félév).

A talajvízkészlet eltérése illetve a csapadék kétéves mozgóátlagának eltérése a
sokéves átlagtól a Duna–Tisza közén (1950–2010).
Magassági zónánként megvizsgáltam a fajlagos (1 km2-re vonatkoztatott átlag) vízkészletváltozást. Ennek meghatározásához a pillanatnyi vízkészletek gridponti értékeit a domborzatmodell alapján, magassági zónákhoz rendeltem és átlagoltam az adott zóna területével (17.
ábra).
A tájegységre összegzett mennyiségi értékelések, az imént bemutatott környezeti érzékenységhez hasonló eredményt mutattak. A legkisebb fajlagos talajvízkészlet-csökkenés a legalacsonyabb területeken ment végbe. Első pillanatban meglepőnek tűnhet, hogy a legnagyobb
vízkészlet-csökkenés nem a legmagasabb területeken mutatkozik. Ennek oka az (ahogyan ko79

rábban is utaltunk rá), hogy a mélyebben elhelyezkedő talajvízszint lassabban reagál a csapadékmennyiség csökkenésére, és a talajvízszint lejtése is kisebb ezeken a részeken). A legjelentősebb vízszint csökkenés a magasabb helyzetű (140-150 m tszf.) átmeneti zónában mutatható
ki. A hátság közepéről erre a területre az utóbbi időszak csökkenő csapadékmennyiségének
eredményeképpen kevesebb hozzáfolyás érkezik, mindemellett a talajvíz eláramlásának sebessége a nagyobb lejtőszög miatt nem változott.
Megállapítható, hogy 120 méter felett egy-két szokványosnál csapadékosabb év hatására
sem áll vissza az 1950–1980-as évek természetes talajvízszintje. Hosszabb száraz időszak esetén a fokozatos kiürülés miatt a magasabb területek felől az alacsonyabb területek felé fokozatosan csökken az utánpótlódás, ami az alacsonyabban fekvő területeken időben késleltetve jelenik meg. A mély talajvízű központi területekkel ellentétben, a hátságperemi területek tartós
csapadék esetén nagyon gyorsan képesek regenerálódni. Ez a csapadék mellett a hátság központi részéről történő hozzáfolyásnak köszönhető. A felszín alatti talajvízmozgások hatását jól
mutatta például a 2010-es nagyon csapadékos időszak, amikor az alsó átmenti zónában a felszínre szivárgó talajvíz komoly belvízi elöntéseket okozott.

A fajlagos talajvízkészlet változása a Duna–Tisza közi homokhátság területén
magassági szintek szerint tagolva (referencia időszak: 1961–1965).

A fent vázolt módszertant felhasználva összevetettem a Duna – Tisza köze vízkészletváltozását az Alföld három további, eltérő karakterisztikájú tájegységének vízkészletével. Az adatokz a 1960–2017 közötti időszak elemzését tették lehetővé (18. ábra). Az elemzés során viszonyítási alapként a teljes időszak átlagát tekintettem. Minden tájegység vízkészlete együttmozog
a csapadékkal. A Dél-Tiszántúl és az Északi középhegység előtere esetében csak kisebb időszakos változások (legfeljebb 1,5 km3 vízhiány) tapasztalhatók. Itt a felszín alatti áramlások
lehetővé teszik a vízkészletek magasabb területek felöli gravitációs pótlódását. Ezek mértéke
tájegységenként az 1,5 km3-t nem haladják meg, és jól tükrözik a csapadékviszonyok alakulását. A Nyírség és a Duna – Tisza köze jóval érzékenyebb a csapadékhiányra. Látható, hogy a
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csapadékos és szárazabb időszakok váltakozása a Duna–Tisza közi hátság vízkészletében sokkal gyorsabban mutatkozik. Itt egy-egy szárazabb vagy nedvesebb év akár 2-3 km3-es készletingadozást válthat ki. A Nyírségben trendszerű, folytonos változás mutatkozik.

A talajvízkészletek alakulása 1960 – 2017 között, az Alföld négy tájegységén:
Duna–Tisza köze (A), Nyírség (B), Tiszántúl déli része (C), Északi-khg. előtere (D)

8.5. Térben korreláló idősorok sztochasztikus szimulációja dél-alföldi területen
Jelen fejezetben a relatív talajvízszint 2005 és 2015 közötti alakulását térben korreláló idősorokként modellezem. Kyriakidis és Journel (2001a, 2001b) légköri szennyeződés-modelljének alapötletét módosítva elvégeztem az adatok tér- és időbeli együttes sztochasztikus szimulációját. A talajvíz megfigyeléseket felbontottam a hosszabb idejű mintázatokat kifejező
„trend” és az ennél mind térben, mind időben nagyobb frekvenciájú, „maradék” komponensre.
Máris megjegyzem, hogy annak eldöntése, mi számít egy adathalmaz trendjének, amennyiben
szignifikáns modell közül kell választani, a modellalkotó szubjektív döntésén alapul. A trend
és maradék komponens szétválasztása ezt a döntést tükrözi. A trendet értelmezhetjük térbeli,
időbeli vagy együttes tér- és időértelemben.
A 7.1, 8.2. fejezet SKlm eljárásával rámutattam, hogy a relatív talajvizek interpolációja
kisebb adatponti hibát eredményez. Ezt a tapasztalatot felhasználva az abszolút talajvízre vonatkozó térbeli trend térképezését a relatív talajvízszintek alkalmazásával helyettesítem. A relatív talajvízszintet az abszolút talajvíz felszíntől való távolságaként, azaz „maradékaként” értelmeztem:
𝑍 𝐮

𝐷𝐷𝑀 𝐮

𝑅𝐭 𝐮 , 𝑡 ∈ 𝑇

(8.1)

Kutanként képezhető, gridpontonként pedig becsülhető egy-egy relatív talajvízszint idősora:
𝑅 𝑢 → 𝑍𝐮 𝑡
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(8.2)

Az így kapott idősorok sztochasztikus jellegűek, azaz mutatnak bizonyos fajta szabályosságot, ám emellett a lokális zavarokat is magukban foglalják. Az idősorok modellezését a hibavariancia minimalizálásával végeztem el. A kapott trend paraméterek sztochasztikus jellegűek,
azaz várható értékük és valószínűségi eloszlásuk ismert (Dimitrakopoulos és Luo 1994, 1997,
Kovács F. és Turai 2014). A paraméterek egyrészt a talajvíz polinomiális trendjeit, másrészt a
meghatározott periodicitásokhoz tartozó rendszeres, harmonikus ingadozásokat tükrözik. A paraméterek térbeli korrelációi kifejezik a talajvizet kialakító háttértényezők összességére fennálló térbeli-időbeli kölcsönhatásokat.
A maradék komponens kisebb léptékű, gyorsan változó intenzitású, helyi hatásokat tükröz.
8.5.1. A felhasznált adathalmaz jellemzése
A kutatás során az ATIVIZIG területén elhelyezkedő, országos talajvíz megfigyelő törzshálózat 𝑁

207 darab kútjának adatsora állt rendelkezésre. Az adatokat 1-3 napos gyakori-

sággal, részben manuálisan, részben digitálisan mérték A vizsgálatot a 2005 január – 2015 április közötti 10 éves időszakra végeztem el.
A monitoring állomások térben elszórtan, jól lefedik a vizsgálati területet. Az átlagos vízmélység 72 cm és 726 cm között alakult. A legmélyebb vízállások a Homokhátság területén, a
felszínhez legközelebb a Dorozsma–Majsai belvízi öblözetben, valamint Orosházától nyugatra
mutatkoznak. A mérések száma az elméletileg lehetséges 3790 mérési időponthoz viszonyítva
382 és 3779 között alakult (19. ábra). A kutak döntő többségéről legalább háromnaponta, 1/3áról naponta áll rendelkezésre mért adat. A mérések száma és a földrajzi elhelyezkedés között
nincs összefüggés.

A kutak térbeli helyzete és a rendelkezésre álló mérések darabszáma az
ATIVIZIG működési területén 2005 és 2015 között
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A térség talajvíz idősorainak hosszúidejű mintázataival kapcsolatban számos tanulmány
készült. Az utóbbi időben végzett periodicitás-vizsgálatok alapján, a Duna–Tisza közén a kutak
97%-a éves periódust, 87,4%-a 5 éves periódust, 69%-a 11 év körüli periódust mutat (Kovács
J. et al 2004a, 2004b, 2005). A Tiszántúl alacsonyabban fekvő területein a kutak döntő többsége éves, nagyjából fele 5 illetve 11 éves periódusok jellemzők (Kovács J. et al 2011a, 2011b).
Az Északi-középhegység előterében (Kovács F. és Turai 2004a, b, 2014a, b) az éves periódus
egyértelműen kimutatható, továbbá 7 és 11 éves időszakok jelentkeznek.
Az idősorok domináns és egyértelműen értelmezhető komponense az éves periodicitás,
amit Ubell (1954) a talajvíz felhalmozódási és kiürülési ciklusaival magyaráz. A hosszabb, 5
és 11 éves periodicitások lehetséges oka Kovács F. és Turai (2004a, b, 2014a, b) szerint az
Északi-középhegység előterében a lehulló csapadékmennyiség többéves üteme. A 14–17 éves
vagy ennél hosszabb periodicitások (Rétháti 1975, 1977a, b, Rónai 1985) a kutak kisebb részén
mutatható ki, és a menetgörbék szórását szignifikánsan alacsonyabb mértékben fedik le.
A kimutatott periodicitások egybeesnek néhány jól ismert klimatológiai tényező sokéves
kvázi-periodicitásával. Matyasovszky (2013) akadémiai doktori értekezésében a Ponta Delgada-i és a reykjavíki tengerszinten mért több, mint egy évszázados légnyomás idősorok periodicitásával kapcsolatban a Kvázi kétéves oszcillációt (30 hónapos periodicitás), az Észak Atlanti Oszcillációt (4,7 éves periodicitás) hatásaira utal. Személyes konzultációm során Kovács
J. a 11 év körüli periodicitás lehetséges magyarázataként a naptevékenység intenzitását, a 18
év körüli periodicitás okaként az un. Szárosz ciklust, a Nap, a Hold és a Föld egymáshoz viszonyított helyzetének gravitációs hatásának ciklusát említi. A klimatikus tényezők és a talajvízszint domináns periodicitásai tehát összefügghetnek. A tényezők közötti kapcsolatok következetes bizonyításával a hazai szakirodalomban azonban nem találkoztam.
Mivel a talajvíz több éves kvázi-periodicitásai csak az idősorok egy-egy szakaszán tapasztalhatók, a hosszabb periódusok pedig sok esetben elmaradnak, így az idősorok összességére
keresett legjobb közös modell felállítása során ezeket elhagytam. Ezt úgy gondolom, hogy több
évtizedes hosszúságú idősorok esetén is megtehetjük, ha a fontosabb periodicitások csak időszakosan mutathatók ki. A trenddel egyfajta nagyléptékű regionális hatást áll szándékomban
kifejezni. Úgy gondolom, hogy a különféle periódusok megjelenését valamilyen lokális léptékű
tényező vagy a regionális áramlási rendszer helyi anomáliája módosíthatja.
Egy idősor lényegében trend, periodikus és rezidum komponensek „összege”. Ha ebből
egy szignifikáns periódust kihagyunk, akkor a modell hiányos lesz. Másfelől a le nem modellezett periódusok átcsoportosíthatók a rezidum komponensbe. Ha a trend modell által le nem
fedett periodicitás szignifikáns, akkor a rezidum idősor autokorrelációs függvénye hullámzó
alakzatot vesz fel, így azonnal korrigálható a probléma.
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Mivel a jelen vizsgálat tárgyát 10 év hosszúságú adatsorok képezik, ezért:
‐

az 5 év körüli és azt meghaladó periódusok polinomiális formában,

‐

az 5 év alatti periódusok pedig harmonikus függvényekkel modellezhetők.

A szakirodalom egyértelműen rámutat a kutak 1, 5 és 11 éves ciklusaira, ám mivel vizsgálatom tárgyát egy 10 éves időszak képezi, így elegendő az éves periódusokat modelleznem.
Hazánkban számos kísérlet történt a talajvíz különféle környezeti tényezők matematikai
kombinációjaként történő meghatározására (Kozma 2013, Kozma et al 2013, Kovács A. et al
2015, Szűcs et al 2016). A környezeti tényezők bonyolult visszacsatolási mechanizmusai miatt
az ilyen modellek sokszor csak kisebb, néhány km-es lépték esetén tartják meg érvényességüket. Az alkalmazott eljárás alaphipotézise, hogy az idősorok eltérő mértékben ugyan, de magukban hordozzák a talajvizet befolyásoló tényezők összességének hatásait, melyek összefüggéseinek explicit ismerete ezáltal nem szükséges. Az ilyen intenzitásváltozás kifejezésére három alternatív trend modell megközelítést mutatok be:
(1) pusztán polinomiális és harmonikus függvények kombinációját (Kovács F. 2014),
(2) a megfigyelésekből tapasztalati alapon számítható standard medián modellt (20. ábra),
(3) a GRACE műholdas gravimetriai adatokat segédadatként felhasználva.
A fentiek közül a GRACE adatok és a matematikai függvények adottak. A standard medián
idősor előállítását három lépésben végeztem:
1. minden egyes hidrográfot elosztottam a hidrográf mérési értékeinek szórásával,
2. a kutanként meghatározott standardizált értékeket mérési időpontonként, a mérések mediánja alapján összeadtam,
3. a kapott elméleti hidrográfra harmonikus lineáris függvényt illesztettem, mely kifejezi
a talajvíz átlagos évek közötti alakulását.
Az így kapott standard medián idősor (20. ábra) jól mutatja az éves periodicitás és a csapadék éves szerepének változó hatásait. Az idősorok standard mediánját tekintve az éves periodikus feltöltődési időszakokon túl jelentős készletnövekedés mutatható ki 2006-ban és 2010ben. A hosszútávú trend azonban arra utal, hogy e két hidrometeorológiai esemény sem képes
a készletek tartós állapotát biztosítani.
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A 2005–2015 időszakra vonatkozó relatív talajvízszintek standard medián
transzformációjával kapott elméleti hidrográf (fekete) illetve az arra illesztett lineáris
harmonikus modell (kék)
A három vizsgált megközelítés a ténylegesen megfigyelt hidrográfokra több-kevesebb illesztési hibát eredményez. Az illesztési paraméterek és a rezidum idősorok kutanként meghatározhatók, az illesztési hibák térben regionalizálhatók. Végső soron elvégezhető a térben korreláló idősorok becslése (21. ábra).

A talajvíz becslésének menete a térben korreláló idősorok algoritmusával
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8.5.2. Polinomiális-harmonikus trend illesztése
A talajvíz adathalmaz egészére első lépésben egységes Normal Score transzformációt hajtottam végre (Deutsch és Journel 1998). A sztochasztikus szimulációt minden esetben az így
előállt Normal Score térben végeztem el, az eredményeket pedig az eredeti adattérbe viszszatranszformált adatokon mutatom be.
Feladat annak a paraméteres trend modellnek a meghatározása, mely a transzformált adathalmaz bármely 𝐮 idősorát a legkisebb rezidum mellett képes reprodukálni. Cél tehát a rezidum idősor varianciájának minimalizálása.
A vizsgált időszakban az idősorok döntő többsége csökkenő lineáris trendet mutat. Néhány
hátsági kúttól eltekintve minden idősoron szignifikánsan megjelenik 2009–2011 között egy
anomália. Hasonlóképpen az éves periodicitás a 207 kútból 199-ben szignifikáns. A vizsgált
kutakon lineáris (elsőfokú polinomiális) és magasabb fokú polinomiális függvényekkel alapvetően néhány cm eltérésű illesztési hibákat (𝑅𝑀𝑆

43

2 𝑐𝑚) kapunk (4. táblázat). Mivel a

polinom fokának növelése nem eredményez szignifikáns rezidum csökkenést, ezért a két paramétert igénylő lineáris modell alkalmazása mellett döntöttem.
Különféle idősori trend modellek illeszkedésének pontossága
Komponens szám
RMS hiba (cm)
Polinom Fourier Modell nélkül Átlag modell
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0
0
0
1
1
1
2
2
2

47,0
44,5
55,4
43,9
41,2
54,1
43,9
41,2
53,9

19,3
18,3
17,4
17,6
16,6
15,8
17,2
16,3
15,9

Md modell
19,2
18,3
17,5
17,6
16,6
15,8
17,2
16,3
15,9

A modellillesztés során a talajvíz lineáris trendjét és éves periodicitását vettem figyelembe:
𝑚 𝐮 ,𝑡
𝑏 𝐮

𝑏 𝐮 𝑡

𝑏 𝐮 𝑓 𝑡

𝑏 𝐮

∙ cos

2𝜋
𝑡
365,25

𝑡 ∈𝑇
𝑏 𝐮

∙ sin

2𝜋
𝑡
365,25

(8.3)

𝑚 𝐮 ,𝑡 ,𝑖 ∈ 𝑇
ahol 𝑏 𝐮
𝑏 𝐮

az illesztett időbeli trend tengelymetszetéhez (2005. január 1.) tartozó érték;

a modell meredekség a talajvízszint hosszútávú lineáris változását fejezi ki.
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A𝑏 𝐮
𝑎 𝐮

és 𝑏 𝐮

együtthatókból kifejezhetjük az egyes idősorok éves periódusának

amplitúdó és 𝜙 𝐮

fázis értékeit (Chatfield 2003, Kovács F. és Turai 2014):

𝑎 𝐮

𝜙 𝐮
ahol az 𝑎 𝐮
𝜙 𝐮

𝑏 𝐮

tan

(8.4)

𝑏 𝐮
𝑏 𝐮
𝑏 𝐮

(8.5)

amplitúdó értéke az éves periódusok 𝐮 -ban tapasztalt talajvízjátékaként, a

fázis pedig a trend által meghatározott talajvízszint éves csúcsához tartozó nap sorszá-

maként értelmezhető. Mindkét mutató a teljes 10 éves időperiódusra vonatkoztatott átlagos értékként értelmezendő, ám egyes éveken belül ezektől jelentős eltérések mutatkoznak.
Az egyes monitoring állomások 𝑓 trend tagjainak 𝑏 𝐮

együtthatóit állomásonként a

lineáris legkisebb négyzetek módszerével határoztam meg. A trendek kutanként eltérő illesztési
hibával illeszkednek az idősorokra. Az illesztések közül néhány egyedi esetet a későbbiekben
részletesebben is megvizsgálok (22. ábra).
Speciális esetben az idősoron a periodicitás nem mutatkozik. Ekkor a harmonikus tagok
súlyértékeként nulla közeli értéket kapunk, ám ettől még a trend modell szignifikáns marad. A
szignifikancia abban az esetben szűnik meg, ha egy kút idősora nem stacionárius. Ilyen esettel
nem találkoztam, mivel az adatszolgáltatótól eleve szűrt adatokat kaptam.
A 2010 körüli rendkívül csapadékos időszak hátterét és jellemző talajvízjárásait Szalai
(2012) és Szalai et al (2012) részletesen értékeli. A hirtelen megemelkedő talajvíz, és az azt megelőző illetve követő időszak extrém alacsony vízállásai nagyon nehezen fedhetők le a fenti paraméteres modellel. A 10 éves trend modellezése során minden egyes megfigyelés azonos súllyal
szerepel, azonban mivel nagyszámú megfigyelés áll rendelkezésre minden egyes idősorra, így a
trendillesztés kisszámú kiugró értékre igen robusztusan viselkedik. Ez azonban nem jelenti, hogy
huzamosabb adathiányok esetén is helyes illesztést kapunk (22. ábra). Az illesztések szignifikancia vizsgálata választ adhat a hosszabb adathiányok visszabecslésének hatékonyságára.
Az alternatív modellek illeszkedésvizsgálatára a gyakorlatban az Akaike- és a Bayes-féle
információ-kritérium alkalmazható. Ilyen mutatókat nem vizsgáltam, mivel az illesztett paraméterek számának növekedésével a paraméterek egyre heterogénebb térbeli eloszlást mutatnának. Ha a paraméterek számát növeljük, akkor lokálisan egyre jobb illeszkedés érhető el, ám
végső soron a krigelés alkalmazása válik lehetetlenné.
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Az idősorok illeszkedését vizuálisan ellenőriztem. Jelen esetben a fő vizsgálati tényezők (a
meredekség, a talajvízjáték és a legmélyebb talajvízszinthez kapcsolódó átlagos időpont) ezekkel a megkötésekkel határozható meg. A 21. ábrán látható, hogy az illesztéseket korlátozott
pontossággal sikerült elvégezni. A 𝑏 komponenspárok közötti korreláció nem szignifikáns
(𝜌

0.45 ∀𝑏 , 𝑃

0.05) (5. táblázat).

A polinomiális-harmonikus illesztéssel meghatározott trendtagok között fennálló
korreláció mértéke
b1
b2
b3

b2

b3

b4

-0.43

0.45
-0.45

0.04
0.39
-0.27

Néhány jellegzetes talajvíz idősorra illesztett trendfüggvény: polinomiálisharmonikus matematikai eljárással (jobb) valamint a medián modellel (bal).
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8.5.3. Standard medián trend illesztése
Az előző fejezetben rámutattam, hogy az egyszerű lineáris és harmonikus tagok nem képesek hatékonyan lekövetni a klimatikus tényezők intenzitásváltozására visszavezethető, hirtelen talajvíz változásokat. Ebben a fejezetben abból indulok ki, hogy a nagyéptékű időbeli trendet befolyásoló tényezők eltérő mértékben, de minden egyes idősoron megjelennek.
Az elemzés kezdetén az egyes 𝑧 𝐮 , 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇

idősorokat egymástól függetlenül stan-

dardizáltam és normalizáltam. A mérőhálózat egyes 𝑡 időpontokra mért értékeinek összességét
statisztikai mintaként kezeltem. Ebből előállítottam a hidrográfok összességének medián idősorát (20. ábra). Az átlag a kiugró értékekre érzékenyebben reagál, vizsgálataim alapján a mediánnal összevetve valamivel rosszabb, kevésbé robusztus illesztést eredményez. A medián idősor a rendelkezésre álló hidrográfok többségére transzformációkkal (nyújtás, fáziseltolás, adatérték-eltolás, forgatás) sokkal hatékonyabban illeszthető, az előző fejezetben bemutatott matematikai függvényeknél. Feladat ekkor a megfelelő transzformációs függvényparaméterek meghatározása egymástól függetlenül minden egyes 𝐮 állomásra:
𝑚 𝐮 ,𝑡
𝑏 𝐮

𝑏 𝐮 𝑓 𝑡
𝑏 𝐮 𝑀𝑑 𝑡
𝑏 𝐮
𝑏 𝐮

𝑡 ∈𝑇
𝑏 𝐮 𝑡

2𝜋
𝑡
12
2𝜋
𝑡
∙ sin
12

∙ cos

(8.6)

𝑚 𝐮 ,𝑡 ,𝑖 ∈ 𝑇
ahol:
‐

𝑏 𝐮

‐

𝑀𝑑 𝑡 jelöli a 19. ábrán látható medián hidrográf 𝑡 időponthoz tartozó értéket.

‐

A medián komponenst

jelöli a kútra jellemző y tengely menti eltolást,

o 𝑏 súllyal az y tengely mentén nyújtunk,
o 𝑏 𝐮

kifejezi a medián modell origó körüli elforgatását,

o 𝑏 𝐮

és 𝑏 𝐮

pedig a fáziseltolásért és a talajvíz amplitudó korrigálásáért

felel (az x-tengely mentén).
Az elemzés során magasabb rendű polinomiális trendeket is vizsgáltam. Az illesztési hibákat a paraméterek számának növelése szignifikánsan javította. Az RMS hibában 2 𝑐𝑚 javulás
volt megfigyelhető lokálisan, ám a kapott paraméterek térbeli autokorrelációja magasabb paraméterszám esetén nem volt modellezhető (4. táblázat).
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Az egyes monitoring állomások 𝑓 trend tagjainak 𝑏 𝐮

együtthatóit állomásonként a

nem lineáris legkisebb négyzetek módszerével (Gauss-Newton algoritmussal) határoztam meg.
A kapott sztochasztikus természetű paraméterek várható értékét determinisztikusnak tekintem,
így a paraméterek eloszlásával nem foglalkozok.
8.5.4. Modellilleszkedések értékelése
A 21. ábrán részletesebben is bemutattam néhány jellegzetes idősor lefutását. Látható, hogy
az illesztett trend modellek hasonlítanak a kiindulási idősorokra, azonban a függvények illesztése nem minden esetben sikeres. Ilyenkor a kutak környezete (23. ábra) egyes esetekben szignifikánsan befolyásolja az idősor lefutását. A lokális hatások térbeli térképezése ugyanakkor
nem cél a trendmodellek illesztése során!

Az illesztés hatékonyságának illusztrálására példaként bemutatott kutak
helyzete (2434 – Kecskemét, 2379 – Csanytelek és 2321 – Hódmezővásárhely)
A 2434-es számú (Kecskemét-belváros) kút 1952. július 1. óta üzemel, 2000. augusztus
23-án peremmagasságát mintegy 30 cm-rel megemelték az addigi 116,92-ről 117,26 cm-re, peremtől számított mélysége azóta 686 cm. A kutat ebben az időben nem „helyezték át”, így a
környezete nem változhatott szignifikánsan. A kutat 2010 szeptemberében a Dataqua projekt
keretében digitális távmérő eszközzel szerelték fel. Az idősort megvizsgálva feltűnik, hogy a
2005-ben mért talajvízállások alapján a vízszint eredetileg sokkal közelebb lehetett a felszínhez,
majd hosszabb adathiányt követően egy mélyebb állapotból induló folyamatos adatsor rajzolódik ki. Az illesztés során kiugrónak tapasztalt értékek egyáltalán nem szokatlanok: 2000 előtt
stabilan 200 cm (felszíntől számítva 170 cm) körüli értékek jellemzők. A jobb átláthatóság érdekében a VITUKI-tól származó havi átlagos vízmélységeket a kútperemtől, míg az ATIVIZIG-től származó napi felbontású adatokat a felszíntől mérve ábrázolom (24. ábra). A trendillesztés tehát elsősorban a lefedett 10 éves periódus tartósan domináns folyamatait emeli ki, azaz
a megállapított trend paraméterek érvényessége, ezáltal a trend paraméterek alapján végzett
időbeli extrapoláció hibás eredményre vezet. Mindamellett erre a trend modell illesztési hibája
(𝑅𝑀𝑆

67 𝑐𝑚) alapján is következtethetünk.
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További érdekesség, hogy a talajvíz csak azután kezdi mutatni a nagyléptékű trend mintázatát, miután 150 cm-re megközelíti a felszínt. Végül kiderült, hogy ez esetben egy építkezés
miatti aktív vízcsökkentés torzította az idősor lefutását.
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A 2434 számú kút menetgörbéje két különböző adatforrás alapján.
A 2379-es számú (Csanytelek) kút 2010 végéig nagyon jól közelíti a nagyléptékű trendfüggvényt, ezt követően azonban hirtelen 80 cm-rel csökken a talajvíz szintje. Érdekesség, hogy
az idősor alakja még ekkor is szinte egybeesik a nagyléptékű trend modell alakjával, azaz a
csapadék feltételezhetően ugyanolyan mértékben táplálja a talajvízszintet, mint korábban.
2012–2013 telén visszatér a nagyléptékű trendből megállapítható szinthez, ami a kút környezetében valamilyen mesterséges beavatkozásra (belvízmentesítés, csatornaépítés, a közeli halastavak vízszintjének változtatása) enged következtetni (Kozák P. személyes közlése alapján).
A 2321-es hódmezővásárhelyi kút „zavartalan működést” mutat, melynek két oka van.
Egyfelől a Maros hordalékkúp kiáramlási területe, tehát a természetes talajvíz utánpótlódása a
térségben folyamatos. Másfelől a kút a Vásárhelyi-puszta természetközeli állapotban maradt
térségében, antropogén hatásoktól messze helyezkedik el.
8.5.5. A polinomiális és a medián-modell alapú illesztések összehasonlítása
A medián modell illesztése a megfigyelt értékek 2/3-án 20 cm pontossággal, mintegy 4/5én pedig 40 cm alatti pontossággal elvégezhető, 𝑃

0.05 szignifikancia-szinten (M8 mellék-

let). A harmonikus és lineáris tagokkal a mért értékek csupán fele reprodukálható 40 cm alatti
illesztési hibával. Az összes állomást figyelembe véve a talajvíz idősorok 56%-a fedhető le az
alkalmazott medián alapú trend modellel.
A trend modell egyes esetekben az idősor szórását 25% alatt képes csökkenteni. Vélhetően
a talajvíz lokális módosító tényezőinek szignifikáns jelenlétét tapasztaljuk. Ilyenkor a globális
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trend alakzat intenzitása rendkívül alacsony, azaz a rezidum komponens határozza meg a kút
térségének talajvíz-viszonyait. Megjegyzem, hogy rezidum részaránya és a területi beépítettség
között szignifikáns kapcsolat nem mutatkozik.
A 𝑏 együtthatók között fennálló korrelációs koefficiens értékek (6. táblázat) alapvetően
alacsonyak, de nem elhanyagolhatók, különösen a 𝑏 𝑏 és 𝑏 tagok között.
A standard-medián idősor felhasználásával meghatározott függvényillesztési
együtthatók között fennálló korrelációs kapcsolat erőssége
𝒃𝟏
𝒃𝟎
𝒃𝟏
𝒃𝟐
𝒃𝟑

-0.01

𝒃𝟐
-0.46
0.07

𝒃𝟑
0.47
0.09
-0.48

𝒃𝟒
0.16
-0.02
0.22
-0.07

8.5.6. Műholdas gravimetriával támogatott trend-modellezés lehetősége
Az előző fejezetben bemutattam, hogy a talajvíz változások trendje kisebb-nagyobb időbeli
eltolódással a kutak döntő többségén jól azonosítható alakzatot követ. A medián alapú modell
az ATIVIZIG vizsgált idősorainak összességét figyelembe véve, a trendmintázat szórásának
56%-át képes kezelni. A medián alapú trendfüggvény megbízhatósága annál jobb, minél sűrűbb
térbeli és időbeli mérésből állítjuk elő. Egy megfigyelő-hálózat fenntartása azonban nagyon
költséges. Adja magát a kérdés, hogy a nagyléptékű időbeli trend hogyan helyettesíthető.
A NASA által 2002-ben indított GRAVIMETRY RECOVERY & CLIMATE EXPERIMENT küldetés
(Wahr et al 1998, Sun 2013) havonta szolgáltat 1°-os, azaz hazánk esetében 100 km feletti
térbeli felbontású gravimetriai adatokat. Ezt felhasználva vizsgáltam, hogy vajon a mérőállomások adataitól függetlenül nyerhetünk-e ki olyan információkat, melyekből a kutak trend modelljei, paraméteresen rekonstruálhatók.
Figyelembe vettem, hogy a rezidum idősorok hatásideje jellemzően meghaladja a fél évet.
Stacioner körülményeket feltételezve a talajvíz variabilitása műholdas gravimetriával jól közelíthető (25. ábra), ám az éves ingadozások nagyon tompítva jelentkeznek. Az eljárás tehát véleményem szerint nem képes a medián modell szerepét betölteni.

A standard-normál medián modell idősora és a standard-normál GRACETellus adatsor összehasonlítása a mintaterületen
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Jobb felbontású gravimetriai adatokból talán pontosabb eredményeket kaphatnánk. Ekkor
a manuális mérőállomásokon a ma még rendszeres háromnaponkénti leolvasás helyett kontroll
méréseket kellene csupán végezni. A folytonos mérést azokon a kutakon ésszerű fenntartani,
melyek trendmodelljének illesztése huzamosabban nagy hibákkal végezhető csak el. A folytonosan nem megfigyelt kutakon bizonyos időközönként kontroll méréseket kellene végezni, illetve akár a kutak költséges létesítése és fenntartása nélkül, mondjuk egy georadarral elvégezhetők lennének a szükséges kalibrációk a tér bármely pontjában.
Uddameni et al (2017) nagyléptékű, ám a hazainál jóval ritkább monitoring hálózaton a
műholdas és megfigyelt adatokat sikerrel kalibrálták. Noha a hazai viszonyok között eddig még
az általuk bemutatott módszer nem tűnik alkalmazhatónak, de reménykedhetünk benne, hogy a
2020-ig tervezett GRACE–II misszióban egy jóval pontosabb lézeres távolságmérő technológia, és a tervezett alacsonyabb röppálya pontosabb eredményeket fog szolgáltatni.
8.5.7. A trend szimulációja a standard medián trendparaméterekből
Miután a hidrográfok lineáris trend modelljét leíró 𝑏 paramétereket a (8.6) alapján meghatároztam, azokra főkomponens analízist végeztem. A térbeli becsléseket az így kapott 𝑥 𝒖𝜶
komponensekre végeztem el. Az előzőleg már ismertetett módon 125 darab realizációt állítottam elő az öt főkomponensre. Ehhez 156 x 106 geometriájú, 1

1 𝑘𝑚 felbontású griden11

szekvenciális gaussi szimulációt alkalmaztam (Deutsch és Journel 1998). Az egyes faktorok
variogram paramétereit (tetőérték, röghatás, hatástávolság), kereszt-validációval állítottam elő
(Deutsch és Journel 1998). Az előállt 125

5 darab 𝑋 főkomponens realizáció eredményei-

nek inverz transzformációját követően 125 darab realizációt kaptam minden egyes 𝑏 komponensre. A 𝑏 komponenseket a (10.7) egyenletbe helyettesítve előállíthatók:
(1) bármely mintázatlan 𝐮 koordináta hidrográfjának azonos valószínűségű trend realizációi,
(2) továbbá a talajvíz időbeli trendtől függő térbeli eloszlásának bármely 𝑡 időponthoz tartozó, azonos valószínűségű térbeli realizációi (26. ábra).

Az optimális gridméretet a mintavételi pontok térbeli struktúrája valamint a félvariogram hatástávolsága alapvetően meghatározza. Hengl (2006) eljárása alapján az optimális gridfelbontás 686 méter, kompatibilitási okok
miatt azonban kerek felbontásérték mellett döntöttem. A felbontás változtatásával az eljárás számítási ideje négyzetes mértékben változik. Azaz a bemutatott 1 km-es felbontású szimuláció futásideje 7 nap, míg 500 méteres
felbontás esetén a futásidő 28 nap lett volna.
11
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Az öt főkomponens egy-egy véletlenszerűen kiválasztott realizációjából előálló
faktorok, melyek alapján előállítható a talajvíz becsült állapota a mintaterületre
A fenti ábrán a 2009. október 12-i extrém alacsony és a 2011. március 24-i extrém
magas talajvízállású időszak becsült realizációját ábrázolja az ATIVIZIG területén.

8.5.8. A standard medián modell rezidum idősorainak sztochasztikus szimulációja
A rezidumok szimulációja során előállítottam az idősorokon mutatkozó, a trend által nem
magyarázott, feltételezhetően lokális léptékű, egyedi folyamatok azonos valószínűségű realizációit. Minden 𝐮 mintázatlan koordinátára elő kellett állítanom az 𝑅 𝐮, 𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇 standard rezidum idősort. A becslés során a térbeli kapcsolatrendszert, az egyes 𝐮 koordinátákra megállapított 𝐶 𝜏; Ѳ 𝐮

kovariancia modellek adják. A rezidum idősorok előállítására a szekvenciális

gaussi szimulációt alkalmaztam (Deutsch és Journel 1998).
A szimulált 𝑅 𝐮, 𝑡 rezidum realizációk térben és időben is korrelálnak. Az időbeli korrelációt az idősorokra egyenként autokovariancia modelleket kaptam meg. Az időbeli korrelációt
leíró Ѳ∗ 𝐮 paraméter vektor egyes tagjainak térbeli interpolációja során figyelembe vettem a
kereszt-korrelációs viszonyokat. Az 𝑅 𝐮, 𝑡
tetőérték és 𝐶

idősori komponensek térbeli becslését az 𝐶

𝐡

𝐡 hatástávolság figyelembevételével hajtottam végre.

Egy kiválasztott 𝐮 koordináta standard rezidum idősorának sztochasztikus szimulációjához
az 𝐮’ koordináták standardizált rezidum realizációiból indultam ki. A térbeli-időbeli maradék realizációkat 1D rezidum idősorok szimulációjaként állítottam elő (Kyriakidis és Journel 2001a,
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2001b). A rezidum idősorok autokorrelációjának paramétereihez tartozó bizonytalansággal részletesen nem foglalkoztam (ahogyan a függvényillesztés sztochasztikus természetével sem).
A rezidum térben változó szerepét az állomásokban meghatározható 𝑟 𝐮 , 𝑡 maradék hidrográfok 𝑠 𝐮

varianciáinak térbeli eloszlása jól mutatja (M7 melléklet és 27C. ábra).

Az elemzés következő lépése a rezidum idősorok autokorrelációjának meghatározása. A
207 standardizált rezidum idősor autokorrelációját az összes monitoring állomásra, egy röghatás és egy exponenciális struktúra felhasználásával modelleztem:
1

𝐶

𝛾 𝜏; Ѳ 𝐮
1

ahol 𝑞 𝐮
ket, illetve 𝑡
talmazza a 𝑝 𝐮

és 𝑝 𝐮
𝑡

𝑝 𝐮

1.0

𝑝 𝐮

exp

3
𝑞 𝐮

(8.7)

jelöli az 𝐮 idősori hatásidőt (időbeli hatástávolságot) és tetőérté-

𝑡’ jelöli az időbeli szeparációs távolságot. A Ѳ 𝐮
tetőérték komponenst és a 𝑞 𝐮

paraméter vektor tar-

hatástávolság komponenst, melyek szám-

szerűsítik 𝐮 -ban a sztochasztikus jellegű időbeli változékonyság hányadát.
Az ismeretlen Ѳ 𝐮 paraméter vektor becslésére minden mintázatlan 𝐮 koordinátára rendes
kokrigelést végeztem, így megkaptam a gridponti időbeli autokorrelációt kifejező paramétereket, minden 𝐮 koordinátára. Ugyanígy meghatároztam az 𝑟 𝐮, 𝑡

ismeretlen rezidum idősorok

𝑠 ∗ 𝐮 szórásait. Az időbeli paraméter mezők térbeli félvariogram modelljeit kereszt-validációval állítottam elő. A kapott paraméter mezők a 26. ábrán láthatók.
A maradék idősorok a mintaterület túlnyomó részén alacsony 𝑠 értéket mutatnak, azaz a
lokális trend modellek ezeken a területeken nagyobb arányban képesek lefedni a hidrográfok
időbeli változékonyságát. Változékonyabb rezidum idősorok főleg a Tisza mentén, kisebb részben a Homokhátság területén helyezkednek el. Ez alátámasztja azt a felvetésemet, hogy egyrészt a Tisza-völgy talajvízkészlete folyamatos utánpótlást kap a magasabb területekről, így
döntően nem változik. A mélyebb elhelyezkedésű hátsági talajvizek a klimatikus hatásokra kevésbé érzékenyek, mivel a beérkező csapadékot a talaj száraz felsőbb rétegei „megkötik”. A
minél alacsonyabb hatásidő érték artra utal, hogy amint a lokális trend komponenst eltávolítjuk,
az eredményül kapott rezidum nagyjából véletlenszerűen alakul.
A talajvíz sztochasztikus komponense a terület döntő részén legalább fél év, ami magyarázható a talajvíz éves periodicitásával, ugyanakkor rámutat arra, hogy a becslés szempontjából
fél éves felbontású adatokkal a talajvíz szintje viszonylag jól meghatározható, ha rendelkezésre
áll a mérőhálózattól független standardizált trend modell – pl. egy eddigieknél nagyobb térbeli
felbontású gravimetriai adathalmaz.

95

A szimulációhoz felhasznált idősori hiperparaméterek (tető [cm], hatásidő
[nap]) illetve a standard maradék komponens szórásértékei (2005–2015 között) a
mintaterületen

Következő lépésben a maradék idősorokat térbeli koordinátánként kezeltem. A standard
maradék hidrográfok sztochasztikus szimulációjával előállt 125 realizáció. Így minden mintázatlan 𝐮 gridpont minden 𝑡 időpillanatára kaptam 125 darab standardizált értéket. Az eredeti
adatdimenzió értékeit az 𝑆 ∗ 𝐮 szórás grid megfelelő gridponti értékének szorzataként kaptam.
Az eljárás eredményeként minden térbeli koordinátára előáll 125 darab szimulált 𝑅

𝐮𝛂 , 𝛼 ∈

𝐮 rezidum idősor. Ebből 3790 időpillanatra 125 darab egyenlő valószínűségű 𝑅

𝑡 ,𝑡 ∈ 𝑇

maradék grid nyerhető ki (28. ábra).

A maradék komponens egy-egy szimulált realizációja a mintaterületen, extrém
alacsony és extrém magas talajvízszintnél, a 2005–2015 közötti időszakban
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8.6. Talajvízkészletek alakulása a Dél-Alföldön
Meghatároztam az 125 szimulált idősor lokális várható értékét, becslési bizonytalanságát.
Ezen felül megállapítottam annak valószínűségét, hogy két kiválasztott időpontban a talajvíz
mélysége mekkora valószínűséggel haladja meg a 2 métert.
Az eredmények illusztrálására két extrém állapotot választottam. A talajvíz 2009. október
11-én szélsőségesen alacsonyan, 2011. március 24-én rendkívül magasan állt (34. ábra). 2009ben a Tisza jobb partján és a Körös-szögben viszonylag magas talajvízszint jellemző. A mély
talajvízszintű területek térbeli kiterjedése 2011 márciusára lecsökkent (34A, B. ábra), amint az
várható is volt, a már egy éve tartó extrém csapadékos időszaknak köszönhetően. A 33C, D. ábrán
térben ábrázoltam, hogy mekkora valószínűséggel süllyedt a talajvíz szintje 2009 októberében és
2011 márciusában 2 méter alá. A vártaknak megfelelően a 2 métert meghaladó talajvízszint valószínűsége 2011-ben (34D. ábra) összességében jóval kisebb, mint 2009-ben (34C. ábra).
A napi talajvízkészletek alakulását a fenti becslések alapján számszerűsítettem12 és összevetettem az adott évben hullott csapadékkal. A felhasznált csapadékmennyiségeket az Integrált
Vízháztartási Tájékozatók éves lehullott csapadékösszegeit bemutató térképekről származnak,
és a diagram alján olvashatók. (29. ábra). Az időjárási körülmények és a talajvíz alakulása közötti kapcsolat nagyon jól kirajzolódik.
A vizsgált 2005–2015-ös időszak hidrometeorológiai szempontból rendkívül érdekesen
alakult. Kezdeti időszakban a csapadék alulmúlta a sokéves megszokott mennyiséget, ami a
vizsgált területen a talajvízkészletek lassú kiürülését eredményezte. Az ezt követő rendkívül
csapadékos időszak (2010-ben a sokéves csapadékmennyiségnek mintegy 1,7-szerese, átlagosan 900–1000 mm hullott Magyarországon). Az extrém csapadékos időjárás következményeként lehetővé vált a vízkészletek bizonyos mértékű visszatöltődése. Az ezt követő extrém szárazság hatására (a 2011-es év – a 2000-es év mellett – az elmúlt száz év legszárazabb éve Magyarországon a maga átlagos 404 mm-ével) a talajvízkészletek lassan visszaálltak a 2009-es
szintre. Láthatjuk, hogy a csapadékosabb 2013–2014-es években a vízkészletek ismét megközelítették a 2011 év eleji extrém magas szintet.

Mivel nem áll rendelkezésre a mintaterületre egységes 3D porozitás adatbázis, ezért a kalkulációk során egységesen 30% porozitásértékkel számoltam.

12
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A talajvízkészletek becsült alakulása a mintaterületen 2005–2015-re vonatkozó
10 éves területi átlagához viszonyítva, a 95%-os konfidencia-intervallumokkal.
A polinomiális-harmonikus 𝑏 trend paraméter kifejezi a talajvíz 2005 és 2015 közötti átlagos alakulásának ütemét (a trend meredekségét) (30A. ábra). A teljes vizsgált területre a 𝑁
207 monitoring állomás szimulált adatai alapján a relatív talajvíz 10 éves csökkenésének átlagos üteme 2.88 𝑐𝑚/é𝑣. Ennek valószínűsíthető oka a hidrometeorológiai és antropogén hatások együttesében keresendő (Rakonczai és Fehér 2014, 2015). A talajvízcsökkenés a megelőző
40 évben elsősorban a magasabb reliefű területeket érintette.

A talajvíz változásának átlagos üteme (A) (cm/év) és a talajvíz csökkenés
bekövetkeztének valószínűsége (B) a 2005–2015-ös időszakban a mintaterületen

Tapasztalataink alapján a vizsgált 10 éves időszakban a csökkenő tendencia folytatódott a
mintaterületen, azonban a hosszútávú trendek azt az érdekességet mutatják, hogy a csökkenés
döntően inkább az átmeneti és az alacsonyabb területeket érinti. A 30B. ábra azt szemlélteti, ,
hogy a talajvíz milyen valószínűséggel mutat csökkenő trendet (𝑏

0). A terület döntő részén

(elsősorban a Tisza-völgyhöz közeledve illetve a Maros-hordalékkúp DK-i részén) nagy bizonyossággal csökkenés mutatkozik. Ebből egyrészt következtethetünk arra, hogy a klímaváltozás evapotranszspirációból adódó talajvízszint csökkentő hatása a magasabb területeken jelentős mértékben csökkent, miközben a hátság felől lefolyó vízkészlet már nem képes fenntartani
az alacsonyabb fekvésű területek sokéves vízszintjét.
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A 10 évre vonatkozó trend matematikai értelemben mind az extrém csapadékos 2010-es,
mind a rekord száraz 2011-es év hatását a teljes időszakra viszonyítva átlagoltan veszi figyelembe. Elképzelhető, hogy a talajvíz helyenként tartósan, mintegy 0,5-1 méterrel megemelkedett a talajvízcsökkenés által leginkább érintett homokhátság egyes részein. A csökkenő talajvíz
trend annak ellenére nagyon jól kirajzolja a mintaterület DK-i részét elfoglaló Maros hordalékkúp alakját, hogy a becslés során nem használtam domborzatmodellt. A Homokhátságnál tapasztaltakhoz hasonlóan ez a térrész is egy magasabb tájegység alacsonyabban elhelyezkedő
területe, ám ezesetben a felszín alatti hozzáfolyás tápterülete a mintaterületen kívül van.
A Tisza mentén helyenként extrém meredek, döntően csökkenő trendet tapasztalunk, ami
a folyó tartósan alacsony vízállásával függ össze, mivel korábban voltak tartósabb árvizek, ami
miatt időnként volt kiáramlás a folyóból. Az utóbbi évtizedben alacsony és rövidebb árvizeket
figyelhettünk meg, így a folyó menti területek talajvizet leszívó hatása határozottabb a hátság
felöl (31. ábra). Az elmúlt 10 évben csak két alkalommal, 2006-ban és 2010-ben áradt meg
tartósabban a folyó, de matematikailag ezek az események (4-5 hónapnyi adat) a hosszútávú
trendet szignifikánsan nem befolyásolták.

A folyók áradásának (A) és tartósan alacsony vízállásának (C) talajvízszintmódosító hatása az átlagos talajvízáramlásra (B)

Sokfelé lokálisan olyan meredeken csökkenő vagy emelkedő trend mutatkozik, amit a környező kutak hidrográfjai egyáltalán nem indokolnak. Ezek feltételezhetően tartós, antropogén
hatások következményei. A másik eshetőség, hogy a kút olyan porózus környezetben fekszik,
amelyet olyan impermeábilis közeg övez, ami a magasabb területek felől extrém csapadékos
időszakban érkező, talajvizet visszaduzzasztja, ezáltal hirtelen talajvíz emelkedést eredményez.
Lehetséges okként érdemes még megemlíteni az elmúlt időszakban EU direktívaként végrehajtott szennyvízelvezetést, bár ennek hatása esetenként hosszabb időtávon jelentkezhet.
Következő lépésben megvizsgáltam a hidrográfok 2005–2015 évre vonatkozó átlagos vízjátékát. A kutak a Tisza mentén mutatják a legjelentősebb, 50 cm-t meghaladó átlagos éven
belüli ingadozást (32. ábra). A Maros hordalékkúpra valamivel kisebb, a Homokhátság központi területeire pedig minimális vízjáték jellemző. A lokálisan kimutatható anomáliák (Kunfehértó, Harkakötöny – Szank, Kiskunfélegyháza – Pálmonostora – Csengele, Békéssámson,
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Szentes – Derekegyház, Eperjes) valamilyen kis léptékű, lokális hatásokat jelezhetnek. Lényeges, hogy az így kapott értékek 10 éves átlagra vonatkoznak, éves szinten azonban hidrográfonként a trendtől jelentős eltérések lehetnek (32A. ábra).
Az átlagos vízjáték a vizsgált terület döntő részén 10 cm-es pontossággal meghatározható,
ugyanakkor a legnagyobb és a legalacsonyabb bizonytalanságot is a Tisza mentén tapasztaljuk.
Az alacsony bizonytalanságú területek Szeged környezetében és attól délre, az egész ország legmélyebb területén található hidrográfok. Ezekre elképzelhető, hogy a Törökbecsei duzzasztó által
szabályozott tiszai vízállás hathat. Szegedtől északra, valamint Pálmonostora és Csengele térségében viszont a konfidencia-intervallumok nagy becslési bizonytalanságot jeleznek (32B. ábra).

A talajvízkészletek 2005–2015-ös időszakra vonatkozó becsült átlagos
vízjátéka (A) és a 95%-os konfidencia-intervallumhoz tartozó becslési bizonytalanság
(B) a mintaterületen

A 10 éves idősorok alapján, a trend által meghatározott talajvíz csúcsok időpontja döntően
március-április folyamán mutatkozik (33A. ábra). Ez azonban szignifikáns bizonytalansággal
(1-2 hónap) párosul, és az aktuális év hidroklimatológiai viszonyainak függvényében, évrőlévre változhat (33B. ábra). Lokálisan több helyen jelennek meg szignifikánsan eltérő csúcsok,
ami időszakos lokális hatásokra: belvízi elöntésre, öntözésre utalhat.

A talajvízkészletek 2005–2015-ös időszakra vonatkozó becsült átlagos
csúcsértékének időpontja (A) és a becslés bizonytalansága (B) a mintaterületen
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A 29. ábra tanulsága szerint a talajvízkészletek 2009. október 12-én álltak a legalacsonyabb
szinten és 2011. március 24-én tárolódott a legtöbb talajvíz. E két időpont talajvíztérképét ábrázolja az 34. ábra. 2009-ben szélsőségesen alacsony talajvíz a mintaterület nyugati oldalán, a
Homokhátság területén jól kirajzolódik. A legmagasabb vízszint nem a Tisza mentén, hanem a
Homokhátság és a Tisza között félúton áll be. Ennek két okát valószínűsítem:
(1) a Tisza vízelvezető csatorna szerepét tölt be, környezetében megcsapolja a vízkészleteket,
(2) a Homokhátság felől gravitációs módon távozó vizek itt képesek pótolni a vízhiányt. A
keleti oldal magasabb vízszintjei ugyanígy betudhatók felszín alatti feláramlási területeknek.

A 125 darab összevont realizáció alapján szimulált talajvízszintek várható
értéke 2009. október 12-én (A) és 2011. március 24-én (B), valamint a két métert
meghaladó mélységű talajvíz előfordulásának valószínűsége ugyanezen időpontokban
(C) illetve (D) a mintaterületen.

A 2011-es állapotok legalább annyira érdekesen alakulnak. A homokhátság területén a szárazabb évekhez viszonyítva 2 méteres emelkedést tapasztalunk. Az ATIVIZIG működési területének nagy részén a talajvíz az 1 méteres mélységnél közelebb kerül a felszínhez. Végső soron
2011-ben a Homokhátság talajvízmélysége eléri az optimális 2-3 méteres mélységet, míg máshol mezőgazdasági szempontból káros helyzet (belvíz) áll elő.
A magasabb talajvíz a Tisza és a Maros egykori medreinek térbeli mintázatára hasonlít.
Feltételezhetően a permeábilis mederüledékeknek köszönhető, jobb felszín alatti konnektivitás
következtében.
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8.7. Talajvízmérő hálózat optimalizációja a térben korreláló idősorok módszerével
A vízügyi gyakorlat több, mint fél évszázada mintegy 1500–2000 törzskúttal méri a talajvíz
változásait. A kutak vázlatos tájékoztatást adhatnak a talajvízkészletek változásairól, illetve a
hasznos információt szolgáltatnak a vízkárok elleni védekezéshez. A vízügyi szakemberek számára már régebb óta nyilvánvaló, hogy a jelenlegi kútszám nem elegendő a változások kellő
pontosságú értékelésére. Az utóbbi években ezért több elképzelés született a kúthálózat bővítésére, ezek azonban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Mivel az új kutak telepítésének és üzemeltetésének jelentős költségigénye van, ezért fontos elvárás, hogy a kútbővítések
száma korlátozott legyen, viszont ezek jelentősen növeljék a térbeli információk pontosságát.
Kutatásainkat megismerve az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) felkért bennünket, hogy
a mérőhálózat optimalizációja érdekében végezzünk egy előzetes értékelést (Mezősi et al 2017).
Mivel tudtuk, hogy a hazai mérőhálózat elhelyezkedése térben nagyon egyenetlen, a mintaterületeket úgy választottuk ki, hogy abban legyen egy ritka és egy sűrű mérőhálózat. Ezen
kívül szempont volt, hogy a mintaterületek hidrogeológiai és domborzati szempontból is különbözzenek. Ilyen szempontok alapján választottuk vizsgálati területnek a Nyírséget és a Szigetközt, mint két szélsőséget. Tekintettel arra, hogy a dolgozatom elsősorban a Dél-Alföld vizsgálata, ezért a fenti kutatást kiegészítettem az ATIVIZIG területére kapott eredményekkel. A
Nyírség a domborzati változatossága ellenére ritka mérőhálózattal (kb. 50 km2-re jut egy észlelő
kút) rendelkezik. A Duna–Tisza közi hátsághoz hasonlóan a talajvízkészlete csak csapadékból
pótlódik, ezen túlmenően jelentős antropogén befolyásoltság alatt áll. A Szigetköz ezzel szemben főként a Bős–nagymarosi vízlépcsőhöz kapcsolódó hatások értékelése miatt igen sűrű mérőhálózattal (2-3 km2/kút), kisebb domborzati változékonysággal jellemezhető, ahol a talajvíz
a felszíni vizekkel is szoros kapcsolatban van (bármely pontja legfeljebb 2-3 km-re van valamilyen vízfelülettől. Itt a hálózat tervezésekor figyelembe vették a talajvíz áramlási irányát is,
így a kutak sűrűsége miatt szinte mérnöki pontosságú becslésekre nyílik lehetőség. Geostatisztikai értelemben, a Szigetközben egyfajta túlmintázással van dolgunk: a nagyléptékű heterogenitás a sűrű kúthálózat adatai miatt kiátlagolódik (6. fejezet).
A széles körben elterjedt variogram alapú mintavételezés alkalmazása egyik mintaterületen
sem indokolt, mivel a kutak sűrűsége meghaladja az anizotróp variogram hatásterülete alapján
indokolt sűrűséget (Füst és Geiger 2010, Hatvani et al 2012, 2014).
Az OVF felkérésére mindkét területre tervezési programot készítettem, ami a bővítés és
ritkítás geostatisztikai következményeit modellezi. A vizsgálat során a Nyírségből 149, a Szigetközből 319 törzsállomás és üzemi kút adatsora állt rendelkezésre. Az optimalizációt mindkét
területre, a területi sajátosságok ismeretében készítettem el. A kutak adatait az OVF ömlesztve
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szolgáltatta, így azokból egységes adatbázist kellett felállítani, a megfelelő adatszűrésekkel és
ellenőrzésekkel (8.1, 8.4 fejezet).
Az 1998–2013 közötti időszakot vizsgáltuk. Az időszakban két extrém magas vízállás figyelhető meg 1999–2000-ben és 2010–2011-ben, melyeket extrém alacsony talajvízállások
öveztek. A választott időszak ezáltal alkalmas a talajvízállás szélsőségeinek lefedésére is.
Az elemzés során célunk a talajvízkutak optimális elhelyezkedésének vizsgálata volt. Elméletünk szerint a térben optimálisan elhelyezkedő kutak számának függvényében változik a
sztochasztikus szimuláció becslési bizonytalansága (Geiger 2012, Khan et al 2015a, 2015b,
Ansah-Sah 2015). A kútstruktúra átalakítására az OVF az alábbi követelményeket támasztotta:
‐

Határozzuk meg, hogy egy megkívánt becslési bizonytalanság elérése hány darab kút
optimális elhelyezésével lehetséges. A bővítés a hatásterületi ellipszis figyelembevételével, a nagy becslési bizonytalanságú területekre történtjen.

‐

Ne próbáljuk meg úgy átalakítani a kúthálózatot, hogy változatlan számú kút térbeli
struktúráját módosítjuk. Ennek gyakorlati oka, hogy a kutak megszüntetése és létesítése
is azonos nagyságrendű költséggel járna.

‐

Költségoptimalizáló célzattal vizsgáljuk meg, hogy a kutak számának csökkentése milyen mértékben hat a térbeli becslési bizonytalanság alakulására. Ennek meghatározása
érdekében állítsuk fel a kutak fontossági rangsorát az alapján, hogy egy-egy kút elhagyásának hatására mennyire növekszik a becslési bizonytalanság területi részaránya.

A kutak fontosságának értékelése és rangsorolása a kereszt-validációval egyidőben, az
egyes kútstruktúrák becslési bizonytalanságának számszerűsítése alapján történt meg.
A kutak becsült talajvíz-idősora, a térben korreláló idősorok módszertana alapján rendelkezésre áll, bármely tetszőlegesen megválasztott térbeli koordinátára. A szintetikus idősorok
választott koordinátára történő behelyettesítésével meghatározható a pillanatnyi becslési bizonytalanság a kútszám függvényében, bármely időpontban.
Az elemzés során kapott eredmények döntéshozatali szempontból szubjektíven értelmezhetők. A kúthálózat bővítésének üteme a rendelkezésre álló pénzügyi források alapján tervezhető. Az egyes térben korreláló kutak idősorainak redundanciája alapján egyfajta kútrangsort
határoztam meg. A kútstruktúra változásának függvényében továbbá vizsgáltam, hogy a gridponti becslési bizonytalanság a terület mekkora hányadában képes egy-egy meghatározott bizonytalansági szintnél pontosabb becslést adni.
A kútszám és a térbeli bizonytalanság függvényében meghatároztam továbbá az átlagos
gridponti becslési bizonytalanságot, mely alapján becslést adtam a talajvízkészletek alakulásának becslési bizonytalanságára. A vízkészletek hibahatárok közé szorított nyomon követése,
illetve a becslés bizonytalanságának meghatározása az OVF egyik jövőbeli stratégiai.
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A becslési bizonytalanság alapján történő optimalizáció a közeljövőben sztochasztikus
módban futtatni tervezett numerikus modellek bemeneti adathalmazának mutatószámaként is
értelmezhető. Az OVF törekedni kíván a minél kisebb becslési bizonytalanság elérésére, minél
kevesebb kút fenntartása mellett (Lábdy személyes közlése).
Vizsgálataim szerint a Szigetköz geostatisztikai szempontból túlmintázást mutat: a kutak
fele is képes 17,5 cm-es becslési bizonytalanságot biztosítani a terület 95%-án. A becslési bizonytalanság 50 kút elhagyásával szignifikánsan nem változik (35. ábra). Ez a megállapítás
azonban nem jelenti azt, hogy bizonyos hidrológiai alkalmazások speciális adatigényét vagy a
jog által támasztott igényeket, egy mainál kisebb kútszámmal működtetett megfigyelőhálózat
azonos pontosságot lenne képes biztosítani.

A becslési konfidencia-intervallum átlagos szélessége (szürke tartomány),
valamint az adott küszöbértéket meg nem haladó becslési bizonytalanságú gridpontok
aránya (színes vonalak) a Szigetközben, a kutak számának függvényében.
A Nyírség esetében a becslési bizonytalanság a kúthálózat kismértékű bővítésével jelentős
mértékben csökkenthető. A potenciális kutak helyének kijelölését geostatisztikai és szakértői
alapon is végrehajtottuk. Mindkét vizsgálat rámutatott, hogy 25 új kút kialakításával legalább
1 méterrel, további 25 kút esetében akár 2 méterrel is csökkenthető átlagosan a becslési bizonytalanság (36. ábra).
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A becslési konfidencia-intervallum átlagos szélessége (szürke tartomány),
valamint az adott küszöbértéket meg nem haladó becslési bizonytalanságú gridpontok
aránya (színes vonalak) a Nyírségben a kutak, számának függvényében.
A Nyírséghez viszonyítva az ATIVIZIG területén kisebb bizonytalansággal határozható
meg a talajvíz szintje. Ez elsősorban a kisebb relief-különbségnek köszönhető. Itt a becslési
bizonytalanság a kúthálózat kismértékű bővítésével jelentős mértékben csökkenthető. Mindkét
vizsgálat rámutatott, hogy 9 új kút kialakításával a terület 95%-án biztosítható a 1.5 méteres
becslési bizonytalanság (36. ábra).

A becslési konfidencia-intervallum átlagos szélessége (szürke tartomány),
valamint az adott küszöbértéket meg nem haladó becslési bizonytalanságú gridpontok
aránya (színes vonalak) az ATIVIZIG minteterületén a kutak, számának függvényében.
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9. ÖSSZEFOGLALÓ
A rendelkezésre álló vízkészletek optimális felhasználása a 21. század egyik nagy kihívása.
Hazánkban a talajvíz a mezőgazdasági termelés fontos feltétele, és mennyiségi változásai alapján kutatásaink során rámutattunk, hogy mindemellett a klímaváltozás egyik fontos környezeti
indikátorának is tekinthető. A csapadékmennyiség szélsőségei a talajvízszint változásaiban
ugyan letompulva jelentkeznek, de jól követik annak trendjét. A mezőgazdaság és a vízügyi
gyakorlat számára fontos, hogy ezekről a változásokról minél pontosabb ismeretekkel rendelkezzenek. A több, mint fél évszázados talajvízészlelő törzshálózat jelentős térbeli hiányosságokat mutat, és az ennek felhasználásával készült eddigi értékelések számos szakmai hibát tartalmazhatnak. Mindemellett azt tapasztaljuk, hogy érdemben az így készült adatok hibájának
becslését is mellőzik az elemzések során.
Kutatásaim eredményeit két csoportba sorolhatjuk. Egyrészt módszertani fejlesztéseket és
geostatisztikai elemzéseket végeztem, majd ezekre alapozva földtudományi, hidrológiai értékeléseket készítettem.
Legfontosabb módszertani és geostatisztikai eredményeim:
1.

Az abszolút talajvízszintek esetén rámutattam, hogy a domborzati hatás kitakarja a

vízkészlet-változások térbeli folytonosságra és statisztikai eloszlásra gyakorolt hatását. A trendmentesnek vélt relatív talajvízszintek variogram-paraméterei és a hidrometeorológiai tényezők
között kapcsolatot mutattam ki. Megállapítottam, hogy az 500-1000 méteres vizsgálati léptékben a talajvíz regionalizált változóként viselkedik.
2.

Rámutattam, hogy a mérőhálózat egyenetlen térbeli struktúrája, valamint az adathiá-

nyok nem megfelelő kezelése az eredmények hibás matematikai-statisztikai értelmezéséhez vezethet, ami gyakorlati szempontból a vízkészlet-változás hibás térbeli és időbeli becslését eredményezi. Ezen felül az egyes területek vízszint-értékei eltérő mértékben jelennek meg a statisztikai mintában, ami hatással van a geostatisztikai eljárások paraméterezésére. A különféle széles
körben elterjedt és kevésbé ismert interpolátorok adathiány érzékenysége alapján rámutattam,
hogy bár a regionális regresszión alapuló SKlm eljárás szolgáltatja a legkisebb adatponti hibát,
a Duna–Tisza köze hátsági területeinek alacsonyabb reprezentáltsága miatt erre nem érdemes
támaszkodni. Az egyszerű kokrigelés a talajvíz térbeli heterogenitását fő és segédváltozó együttes lokális kovariancia viszonyai alapján képes kezelni.
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A kollokált kokrigelés alkalmazása egyfelől leegyszerűsíti a variogram modellezést, másfelől a segédadat túlsúlyozottságát megfelelően képes kezelni. A fenti megfontolások, illetve a
kereszt-validációs hibák alapján a kokrigelés Markov 2 modellje mutatkozik leginkább alkalmasnak a talajvíz tengerszint feletti magasságának interpolációjára.
3.

Rámutattam, hogy a talajvizet térben extrém folytonos lefutás jellemzi, áramlásának

állandó tényezője a gravitáció és a földtani környezet. A csapadék és a talajvíz lokálisan kapcsolata nagy térbeli és időbeli léptékben vizsgálva nem változik szignifikánsan. Lokálisan azonban kis léptékű, térben heterogén természeti és antropogén hatások befolyásolják a talajvízszintet. Ezen tényezők összességét figyelembe véve a szekvenciális gaussi szimulációt alkalmaztam. A választott eljárás lehetővé tette a kisléptékű heterogenitások beépítését a modellbe. A
szimuláció továbbá a valószínűségi típusú döntéshozatali feladatok szempontjából, azonos valószínűségű, alternatív becsléseket szolgáltat. Az alternatív becslések csomóponti értékei reprodukálják mind a megfigyelések hisztogramját, mind pedig a felhasznált félvariogram modellt.
4.

A szekvenciális gaussi szimuláció gridponti statisztikai eloszlásából kapott konfiden-

cia-intervallum-változásának vizsgálata alapján megállapítottam, hogy 125 realizáció előállítása elegendő mindkét vizsgálati területen a konfidencia intervallum 95%-os szignifikancia
szint melletti meghatározására.
5.

A több szimulációs struktúra eredményeinek összehasonlítása alapján az abszolút ta-

lajvízszinteket a legeredményesebben rekurzív koszimulációval tudtam előállítani, a domborzatmodell visszatáplálása mellett. Ekkor a pillanatnyi vízszintre, és a vízkészletváltozásra kapott eredményekről egyaránt elmondható, hogy a szimuláció térbeli eredményei megfelelőek,
mind pedig a matematikai alapon számított alapponti és gridponti értékek reprodukálja a megfelelő statisztikai eloszlásokat. Elméleti alapon rámutattam, hogy adathiányok kezelésében a
rekurzív koszimulációk: a relatív talajvízszintek időben változó variográfiájához a Markov 1
modell, míg az abszolút talajvízszintek és a domborzat együttes szimulációja esetén a Markov
2 modell használható hatékonyan.
6.

Kidolgoztam a relatív talajvíz-idősorok szekvenciális gaussi szimulációját, melyben

az idősorok alakját kifejező paramétereket tekintettem regionalizált változóknak. Az idősorok
függvényekkel való közelítése során rámutattam, hogy van egy olyan közös elméleti idősor
alakzat, melynek felhasználásával az idősorokra jobb függvényillesztés érhető el, mint amit
puszta matematikai függvényekkel elérhetünk. A fent említett elméleti idősor alakzatot kismértékben közelíti a NASA GRACE küldetése által szolgáltatott műholdas gravimetriai adatsor,
ám ennek alkalmazása a kis területi és időbeli felbontás és gyakori adathiányok miatt a gyakorlatban egyelőre problémás.
107

7.

A térben korreláló idősorok módszertanát felhasználva elkészítettem a Dél-Alföld napi

felbontású relatív talajvízkészleteinek térbeli és időbeli adatbázisát. Ezt követően a terület kúthálózatát területileg optimalizáltam. Az optimalizációhoz az adatbázisból egy-egy térbeli koordinátára kinyerhető szintetikus idősorokat használtam fel. Az eredményeim alapján 9 jól megválasztott új kút segítségével a terület 95%-án 150 cm-es becslési bizonytalanság érhető el.
A talajvízváltozások földtudományi következményei
8.

A havi medián abszolút talajvízszintek alapján a kidolgozott rekurzív sztochasztikus

eljárással elkészítettem a Duna–Tisza közi talajvízkészletek területi és időbeli becsült értékeinek adatbázisát az 1950–2017-es időszakra. Az adatbázis várható érték típusú adatait felhasználva elemeztem a vízkészlet időbeli és térbeli alakulását, a vízszintcsökkenés ütemét. Továbbá
meghatároztam a vízszint átlagos éven belüli és magassági szintek alapján mutatkozó területi
változékonyságát.
9. Napi felbontású adatok alapján, a térben korreláló idősorok módszerével a dél-alföldi
mintaterületre előállítottam a relatív talajvízkészletek területi és időbeli becslését tartalmazó
adatbázist. Az adatbázist felhasználva valószínűségi alapú becslést adtam a vízkészlet-változás
időbeli alakulására és éves ütemére, a 2005–2015-ös időszakra. Becslést adtam arra, hogy a
mintaterületen belül mekkora valószínűséggel állt be vízszintcsökkenés a vizsgált időszakban.
10. A talajvízkészletek magassági szintenkénti meghatározása alapján kimutattam a felszín alatti lefolyás szerepét. A tartósan aszályos évek során, a magasabb területeken a talajvíz
mennyisége jobban csökken. Kimutattam az is, hogy azokon a területeken, ahol külső területek
felől lehetőség van felszín alatti vízpótlásra (pl. a Maros hordalékkúpja), ott a klímaváltozás
kedvezőtlen hatása kevésbé érvényesül mindaddig, amíg az aszályos évek mellett vannak szélsőségesen csapadékos időszakok is. Ezen túlmenően az Alföld három további területére is elkészítettem a vízkészletek időbeli változásának alakulását. Így az általam kidolgozott értékelési
módszer lehetővé tette a különböző földrajzi adottságú területeken a talajvízkészletek klímaváltozással kapcsolatos érzékenységének feltárását is.

108

10. ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ
In light of climate change, which can hardly be described as a "supposition" any longer,
the sustainable and optimal utilization of the available water resources constitutes one of the
key geo-political challenges of the 21st century at a global (IPCC 2014, Rakonczai 2018), continental (EU-VKI 2004) and national (Láng et al. 2007) level alike.
Shallow groundwater is an important environmental indicator of climate change in Hungary. Although extreme weather conditions can be detected in groundwater level changes to a
moderate extent, the latter follow the trends of the former quite closely. Practical applications
in agriculture and water management require as precise awareness of such changes as possible.
The drastic drop of groundwater level in the Danube-Tisza Interflow in Hungary in the 80’s
induced interdisciplinary research of an unprecedented scale (Pálfai 1994, Rakonczai 2011).
Thanks to the basin nature of the Hungarian Great Plain and its groundwater observation network of an extraordinary areal density in global comparison, there are significant findings available to us today (Tóth 2006). Following the turn of the Millennium, the drastic increase in the
performance of computers, the advancement of geo-information technology and the ever growing complexity of environmental models gave new momentum to research.
Groundwater research of a geo-information technological approach can be classified as
follows in Hungarian literature:
‐

the analysis of the characteristics of groundwater time series (Kovács J. et al. 2004a, b,
2011a, b, Kovács F. 2014a, b, Kovács F. and Turai 2004, 2014, Hatvani et al 2014) and

‐

analyses related to the spatial pattern of groundwater depth (Bódis 2001, Geiger 2006b,
2015, Geiger and Mucsi 2005, Molnár 2009, Mucsi et al. 2004, 2013, Kohán 2014).
However, the actual change to groundwater is the result of contemporaneous spatial and

temporal interactions. All these factors demand various approaches to modelling at different
scales. The fact that the time series of the observation network are non-continuous, this leading
to continuous changes to spatial coverage, presents an additional challenge. Accordingly, earlier observations may contain some technical errors. It is also problematic that water management practice applies interpolations but the estimation uncertainty of the coverages developed
cannot be determined.
The real-time digital sensors project groundwater level modelling taking two different approaches: (1) fast, real-time estimations in a significant lack of data and (2) slower, a’posteriori
estimations describing the temporal characteristics of time series much more precisely.
The impact of the positional energy of groundwater on its flow calls for the consideration
of the elevation model as auxiliary data, which makes the determination of spatiotemporal relations even more complicated.
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My research findings can be divided into two categories. First, I performed methodological
developments and geostatistical analyses, then I prepared earth science and hydrological evaluations based on them.
Methodological developments and geostatistical analyses
1.

I found that groundwater behaves as a regionalized variable when studied at a scale of

500–1000 m. I pointed out that, in the case of absolute groundwater levels, the effect of the
elevation screened out the impact of groundwater resource changes on spatial continuity and
statistical distribution. I revealed a relationship between the hydrometeorological factors and
the variogram parameters of relative groundwater levels, which had been considered to be free
of trends.
2.

I demonstrated that the uneven spatial structure of the observation network and the

inappropriate handling of data gaps might give rise to an incorrect mathematical-statistical interpretation of the findings, which could practically lead to an erroneous estimation of the
change in water resources over time and across space. Moreover, there is a difference in the
weight of representation of the water level values of the individual areas in the statistical
sample, which in turn has an impact on the parameterising of geostatistical applications. I
showed based on the missing data sensitivity of various widely used and lesser-known interpolators that it was the SKlm approach based on regional regression which produced the least
data-point errors, it was not worth relying on it with regard to the lower rate of representation
of ridge areas in the Danube-Tisza Interfluve. Simple cokriging is capable of managing the
spatial heterogeneity of groundwater based on the local covariance relations between primary
and auxiliary variables. With the application of collocated cokriging, the construction of the
variogram model can be simplified on the one hand and, the overrepresentation of auxiliary
data in estimations, which is typically the case with other classical bivariate geostatistical
approaches, can be avoided on the other hand. In light of the foregoing considerations and crossvalidation errors, the cokriging model of Markov 2 type seems to be most suitable for the interpolation of the elevation of the groundwater table above sea level.
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3.

I pointed out that groundwater is characterized by extreme spatial continuity, with gra-

vity and the geological environment being the constant factors of its flow. The local relationship
between precipitation and groundwater level does not change significantly on a large spatial
and temporal scale. However, groundwater level is influenced by small scale, spatially heterogeneous natural and anthropogenic effects locally. Considering all these aspects, I decided to
apply sequential Gaussian simulation. The procedure chosen allowed the incorporation of
small-scale heterogeneities in the model. Furthermore, simulation also provides equiprobable
alternative estimations for making decisions under uncertainty. The sets of grid node values
from the individual alternative estimations honour both the histogram of the data set observed
and the semivariogram model considered.
4.

I established based on the change of the confidence interval of the statistical distribu-

tion derived from the grid note values of the sequential Gaussian simulation that the estimation
of 125 realisations was sufficient for determining the confidence interval in both areas subject
to my study at a significance level of 95%.
5.

I found based on the comparison of the results of the three different simulation structu-

res that absolute groundwater levels could be estimated most effectively by the application of
a recursive cosimulation structure, with the backfeeding of the elevation model. In this case,
the spatial results generated by the simulations are accurate in respect of both the actual water
level and the change to water resources and the base point and grid node groundwater change
values represent the appropriate statistical distributions. I theoretically pointed out that, in case
the cosimulations are used with non-complete dataset, then: in the case of relative groundwater
levels, where the spatial continuity is temporally varying, it was the Markov 1 model and in the
case of the joint simulation of absolute groundwater levels and elevation, it was the Markov 2
model which could be applied.
6.

I developed a sequential Gaussian simulation algorithm for relative groundwater le-

vels, considering the parameters describing the shape of the time series as regionalized valuables. While approximating hydrographs with functions, I showed that there was a special joint
theoretical time series pattern the use of which allows us a significantly better fitting of the
function for the time series compared to the application of mere mathematical functions. The
theoretical time series pattern mentioned above shows slight similarities to the shape obtainable
from the gravimetric satellite data series supplied by mission GRACE of NASA. However, low
spatial and temporal resolutions and the frequent missing of data make the practical application
of gravimetry-based modelling is quite problematic for the time being.
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7.

I prepared the daily resolution database of relative groundwater levels on the Southern

Hungarian Great Plain based on the methodology of the spatiotemporally correlated time series.
This was followed by the spatial optimization of the observation network of wells in the area. I
considered for the optimization synthetic time series derived for the selected spatial coordinates
from the above-mentioned database. In light of my findings, 9 properly selected new wells
could ensure an estimation uncertainty of 150 cm on 95% of the study area.
Geographical consequences of groundwater changes
8.

I compiled the database of areal and temporal estimates for ground water levels in the

Danube-Tisza Interfluve for the period of 1950–2017 by the application of the recursive stochastic approach developed based on monthly median absolute groundwater levels. The spatiotemporal tendencies of groundwater resources and the rate of groundwater discharge were
evaluated based on E-type estimations. I also calculated the mean inter-annual fluctuation of
the groundwater level, as well as its variability according to elevation zones.
9.

I produced based on daily resolution data a database containing the spatiotemporal

estimation of relative groundwater resources for the operational area of the Lower Tisza District
Water Directorate by the application of the spatially correlated time series approach. I made a
probability-based estimate regarding the temporal change to water resources and its annual rate
in the period of 2005–2015 by using the database. I also estimated the likelihood of a water
level drop in the study area during the period under survey.
10. I revealed the role of underground runoff based on the estimation of groundwater resources by elevation zones. During drought years, groundwater resources discharge faster in
higher areas. I also showed that in the areas where water could be replenished from nearby areas
(e.g. the sediment cone of river Maros), the negative effects of climate change were less pronounced as long as there were periods of extremely high precipitation in between years of
drought. Furthermore, I estimated the change to water resources in three additional areas of the
Great Plain, which in turn made it possible for me to explore, by applying the evaluation method
developed, the sensitivity of groundwater resources to climate change in areas with diverse
geographical settings.
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11. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Rakonczai Jánosnak,
aki mindvégig hitt abban, hogy ez a dolgozat egyszer elkészül. Az elmúlt évek során a közös
munkából nagyon sok motivációt merítettem, a szakmai tapasztalatai nagyban segítették, hogy
a kutatásaim olyan irányba forduljanak, mely igazodik a környezeti kutatások igényeihez.
Szeretném megköszönni Dr. Geiger Jánosnak, hogy folyamatosan fenntartotta bennem a
geostatisztika iránti kiváncsiságot.
Köszönöm Szalai Józsefnek, hogy megosztotta velem évtizedes tapasztalatait a talajvízkutatás kapcsán. A talajvíz adatok összegyűjtése, értelmezése, rendszerezése során nyújtott segítsége nélkül ez a dolgozat nem készülhetett volna el.
Hálás köszönettel tartozom a VITUKI az ATIVIZIG és az OVF munkatársainak a talajvízadatokért, hasznos információkért és segítségért. Köszönöm a BME- Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszékének, illetve Szabó János Adolfnak, hogy betekintést nyerhettem az osztott
paraméterű sztochasztikus környezeti modellezés kulisszatitkaiba.
Továbbá szeretném megköszönni az SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék dolgozóinak és a volt doktorandusz pajtásoknak az évek során nyújtott támogatásukat.
Végül köszönöm családomnak és barátaimnak a bizalmat, a folyamatos bíztatást és segítséget, amit a dolgozat elkészítése során kaptam.
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14. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
ATIVIZIG:

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

DDM:

Digitális domborzatmodell

FSCK:

Hagyományos kokriglés, Full Simple Cokriging

IDW:

Inverz távolságsúlyozás, Inverse Distance Weighting

IVHT:

Integrált Vízháztartási Tájékoztató

KED:

Krigelés külső trenddel, Kriging with an External Drift

LMC:

A koregionalizáció lineáris modellje, Linear Model of Coregionalization

MAE

Átlagos abszolút hiba, Mean Absolute Error

MÁFI:

Magyar Állami Földtani Intézet

MM1:

Markov 1 Modell

MM2:

Markov 2 Modell

MQ:

Multi Quadratic Spline

OK:

Rendes krigelés, Ordinary Kriging

OVF:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

RBF:

Radiális bázisfüggvény

SCK:

Egyszerű kokrigelés, Simple Cokriging

SGS:

Szekvenciális gaussi Szimuláció

SK:

Egyszerű krigelés, Simple Kriging

SKlm:

Egyszerű krigelés a helyi várható értékkel, Simple Kriging with local means

SZTE – TFGT:

Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

TAKI:

Az MTA Talajtani Kutatóintézete

TPS:

Thin Plate Spline

VKI:

Víz Keretirányelv
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15. MELLÉKLETEK
M1. A csapadék évszakos megoszlása
a Duna–Tisza közén és a Dél–Tiszántúlon

Csapadéktöbblet [mm]
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M1.1.

A fajlagos csapadékmennyiség 20 éves mozgóátlagának eltérése az 1970-2000es évek átlagától a Duna–Tisza közén 1955-2015 között

M1.2.

A fajlagos csapadékmennyiség 20 éves mozgóátlagának eltérése az 1970-2000es évek átlagától a Dél–Tiszántúlon 1955-2015 között
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M2: Reprezentativitás vizsgálat

M2.1.

A talajvízkutak tengerszint feletti elhelyezkedése és a domborzat tengerszint
feletti magasságának területi részaránya

M2.2.
A Duna–Tisza köze egyes jellemzőinek hisztogramjai: ténylegesen rendelkezésre álló domborzatmodell (A); a kutak felszínmagassága (B), a poligonális csoportbontással
kapott (C); a cella alapú csoportbontással kapott (D)
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M3. A Duna–Tisza köze abszolut talajvízszintjeinek statisztikai elemzése 213 kút 19762003 közötti szeptemberben mért adatainak mediánja alapján

Felszin
2003
213
213
105.32 101.63
100.37 97.44
94.24
104.41 100.81
103.55 100.03
105.25 101.56
203.35 174.10
14.26 13.19
0.14
0.13
0.08
0.07
0.98
0.90
1.14
1.13
15.00 13.89
0.11
0.11
7.95
7.69
14.55 13.59
82.24 79.13
144.32 137.20
62.08 58.07
95.42 92.24
114.09 109.71
18.67 17.47
93.18 90.52
123.30 117.17
30.12 26.65
0.75
0.68
4.48
4.05
‐0.31 ‐0.45
‐0.94 ‐1.35
Felszin
1989
Count
213
213
Average
105.32 102.10
Median
100.37 97.62
Mode
92.32
Geometric mean
104.41 101.26
Harmonic mean
103.55 100.45
5% Winsorized mean 105.25 102.03
Variance
203.35 181.29
Standard deviation
14.26 13.46
Coeff. of variation
0.14
0.13
Gini coefficient
0.08
0.07
Standard error
0.98
0.92
Geometric std dev.
1.14
1.14
5% Winsorized sigma 15.00 14.20
Mean abs. dev.
0.11
0.11
MAD
7.95
7.84
Sbi
14.55 13.85
Minimum
82.24 78.94
Maximum
144.32 137.20
Range
62.08 58.26
Lower quartile
95.42 92.66
Upper quartile
114.09 110.54
Interquartile range
18.67 17.88
1/6 sextile
93.18 90.53
5/6 sextile
123.30 117.27
Intersextile range
30.12 26.74
Skewness
0.75
0.69
Stnd. skewness
4.48
4.14
Kurtosis
‐0.31 ‐0.42
Stnd. kurtosis
‐0.94 ‐1.26
Count
Average
Median
Mode
Geometric mean
Harmonic mean
5% Winsorized mean
Variance
Standard deviation
Coeff. of variation
Gini coefficient
Standard error
Geometric std dev.
5% Winsorized sigma
Mean abs. dev.
MAD
Sbi
Minimum
Maximum
Range
Lower quartile
Upper quartile
Interquartile range
1/6 sextile
5/6 sextile
Intersextile range
Skewness
Stnd. skewness
Kurtosis
Stnd. kurtosis

2002 2001 2000 1999
213
213
213
213
101.77 102.13 102.15 102.56
97.64 97.96 98.09 98.61
94.82
100.95 101.31 101.31 101.74
100.17 100.53 100.51 100.96
101.70 102.05 102.07 102.50
175.24 175.75 180.23 175.44
13.24 13.26 13.42 13.25
0.13
0.13
0.13
0.13
0.07
0.07
0.07
0.07
0.91
0.91
0.92
0.91
1.13
1.13
1.14
1.13
13.93 13.97 14.14 13.96
0.11
0.11
0.11
0.11
7.72
7.82
7.94
7.54
13.64 13.68 13.87 13.64
78.85 79.25 79.84 79.79
137.40 137.60 137.80 138.38
58.55 58.35 57.96 58.59
92.48 93.06 92.71 93.50
109.91 110.19 110.77 110.57
17.43 17.13 18.06 17.07
90.60 90.80 90.51 91.36
117.14 117.10 117.13 117.07
26.54 26.30 26.62 25.71
0.68
0.67
0.66
0.67
4.02
4.01
3.95
3.98
‐0.46 ‐0.47 ‐0.51 ‐0.47
‐1.38 ‐1.41 ‐1.51 ‐1.39
1988 1987 1986 1985
213
213
213
213
102.16 102.42 102.27 102.25
97.60 97.85 97.69 97.58
101.30
100.49
102.12
183.81
13.56
0.13
0.07
0.93
1.14
14.37
0.11
7.89
13.97
79.28
138.15
58.87
92.71
110.81
18.10
90.47
117.65
27.18
0.69
4.12
‐0.43
‐1.28
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101.56
100.74
102.35
185.51
13.62
0.13
0.07
0.93
1.14
14.32
0.11
7.97
14.03
79.44
139.20
59.76
92.92
111.10
18.18
90.62
118.43
27.81
0.69
4.14
‐0.42
‐1.24

101.40
100.57
102.22
186.64
13.66
0.13
0.07
0.94
1.14
14.44
0.11
7.82
14.05
79.17
138.93
59.76
93.05
110.90
17.85
90.41
118.58
28.17
0.70
4.17
‐0.41
‐1.22

101.38
100.56
102.19
186.04
13.64
0.13
0.07
0.93
1.14
14.41
0.11
7.81
14.01
78.81
138.91
60.10
92.90
110.73
17.83
90.42
118.68
28.26
0.71
4.21
‐0.39
‐1.18

1998 1997 1996 1995
213
213
213
213
102.11 102.06 102.21 101.85
98.10 97.85 97.99 97.51
93.76
101.30 101.24 101.39 101.03
100.52 100.45 100.61 100.25
102.05 102.00 102.15 101.77
174.78 175.57 175.50 175.40
13.22 13.25 13.25 13.24
0.13
0.13
0.13
0.13
0.07
0.07
0.07
0.07
0.91
0.91
0.91
0.91
1.13
1.13
1.13
1.13
13.93 13.98 13.98 13.94
0.11
0.11
0.11
0.11
7.66
7.79
7.62
7.70
13.61 13.67 13.67 13.65
79.27 79.55 79.27 77.79
137.92 137.82 137.80 137.92
58.65 58.27 58.53 60.13
92.82 92.82 93.02 92.57
110.10 110.01 110.32 110.26
17.28 17.19 17.30 17.69
90.86 90.74 90.88 90.48
116.92 116.94 116.90 116.68
26.06 26.20 26.02 26.20
0.67
0.68
0.67
0.68
4.02
4.02
4.01
4.03
‐0.46 ‐0.48 ‐0.47 ‐0.44
‐1.37 ‐1.42 ‐1.40 ‐1.30
1984 1983 1982 1981
213
213
213
213
102.18 102.24 102.69 102.55
97.41 97.46 97.96 97.87
93.45
101.30 101.36 101.81 101.66
100.47 100.52 100.97 100.82
102.12 102.14 102.60 102.47
188.02 189.50 190.79 191.46
13.71 13.77 13.81 13.84
0.13
0.13
0.13
0.13
0.07
0.07
0.07
0.08
0.94
0.94
0.95
0.95
1.14
1.14
1.14
1.14
14.49 14.48 14.53 14.54
0.11
0.11
0.11
0.11
8.05
8.11
7.97
8.02
14.13 14.19 14.23 14.25
78.76 78.94 79.35 79.23
139.06 139.43 140.06 139.98
60.30 60.49 60.71 60.75
92.75 92.68 93.05 92.90
110.70 110.96 111.48 111.28
17.95 18.28 18.43 18.38
90.34 90.33 90.73 90.55
118.81 118.92 119.00 119.18
28.47 28.59 28.27 28.63
0.71
0.71
0.70
0.70
4.20
4.21
4.18
4.20
‐0.41 ‐0.41 ‐0.42 ‐0.42
‐1.22 ‐1.21 ‐1.25 ‐1.25

1994
213
101.81
97.51
94.49
100.98
100.19
101.73
176.93
13.30
0.13
0.07
0.91
1.14
13.98
0.11
7.67
13.69
78.30
137.82
59.52
92.50
109.99
17.49
90.32
116.73
26.41
0.69
4.09
‐0.44
‐1.30
1980
213
102.56
98.06

1993 1992 1991
213
213
213
101.69 101.79 102.16
97.24 97.41 97.78
92.17
100.86 100.96 101.32
100.07 100.17 100.53
101.59 101.68 102.04
177.45 177.88 178.62
13.32 13.34 13.36
0.13
0.13
0.13
0.07
0.07
0.07
0.91
0.91
0.92
1.14
1.14
1.14
13.98 14.02 14.02
0.11
0.11
0.11
7.69
7.54
7.55
13.72 13.71 13.76
77.96 78.21 78.68
137.62 137.35 137.32
59.66 59.14 58.64
92.42 92.56 92.84
109.61 110.05 110.53
17.19 17.49 17.69
90.16 90.26 90.56
116.75 116.93 117.02
26.59 26.67 26.46
0.69
0.69
0.69
4.11
4.14
4.10
‐0.43 ‐0.43 ‐0.44
‐1.29 ‐1.30 ‐1.31
1979 1978 1977
213
213
213
102.54 102.78 102.68
98.21 98.32 98.22

1990
213
101.81
97.37
94.22
100.96
100.16
101.70
180.48
13.43
0.13
0.07
0.92
1.14
14.12
0.11
7.66
13.81
78.68
137.12
58.44
92.46
110.22
17.76
90.19
117.30
27.11
0.70
4.17
‐0.43
‐1.27
1976
213
102.71
98.48

101.68
100.83
102.48
191.01
13.82
0.13
0.08
0.95
1.14
14.53
0.11
8.15
14.23
79.15
139.66
60.51
92.97
111.27
18.30
90.68
119.35
28.67
0.69
4.14
‐0.43
‐1.29

101.66
100.81
102.46
191.41
13.84
0.13
0.08
0.95
1.14
14.57
0.11
8.12
14.21
79.24
139.66
60.42
93.06
111.29
18.23
90.76
119.50
28.74
0.70
4.18
‐0.42
‐1.26

101.81
100.96
102.64
193.46
13.91
0.14
0.08
0.95
1.14
14.68
0.11
7.96
14.28
79.30
139.94
60.64
92.94
111.54
18.60
90.99
119.93
28.94
0.70
4.16
‐0.44
‐1.30

Statisztikai alapmutatók összefoglalása
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101.90
101.06
102.72
191.60
13.84
0.13
0.08
0.95
1.14
14.59
0.11
8.21
14.26
79.44
139.74
60.30
93.21
111.65
18.44
90.94
119.64
28.70
0.69
4.13
‐0.44
‐1.32

101.79
100.93
102.63
194.07
13.93
0.14
0.08
0.95
1.14
14.72
0.11
8.19
14.33
79.40
139.98
60.58
92.88
111.52
18.64
90.95
119.79
28.84
0.70
4.18
‐0.42
‐1.26

M3.2.

M3.3.

Kiugró és extrém értékek (Box plot)

Talajvíz-megfigyelések Q-Q diagramja
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2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976

2003
1.00
1.00
.88
.81
.24
.88
1.00
.81
.97
1.00
1.00
1.00
.99
1.00
.99
.97
.74
.97
.97
1.00
1.00
.42
.74
.97
.97
.65
.81
.65

2002
1.00
1.00
.97
.97
.35
.97
1.00
.97
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.88
1.00
1.00
1.00
1.00
.57
.93
.99
.99
.81
.93
.81

2001
.88
.97
1.00
1.00
.88
1.00
1.00
1.00
.99
.93
.74
.81
1.00
.74
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.99
.99
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Kolmogorov‐Smirnov próba
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
.81 .24 .88 1.00 .81 .97 1.00 1.00 1.00 .99 1.00 .99 .97 .74 .97 .97 1.00 1.00 .42 .74 .97 .97 .65 .81 .65
.97 .35 .97 1.00 .97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 .57 .93 .99 .99 .81 .93 .81
1.00 .88 1.00 1.00 1.00 .99 .93 .74 .81 1.00 .74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .74 1.00 1.00 1.00 1.00 .88 .74 .97 1.00 .74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .97 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
.74 1.00 .74 .65 .81 .35 .29 .20 .29 .74 .20 .74 .74 .97 .65 .81 .57 .35 1.00 .93 .93 .74 .99 .93 .81
1.00 .74 1.00 1.00 1.00 1.00 .97 .74 .88 1.00 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .88 .99 1.00 .99 1.00 1.00 .99 1.00 1.00 1.00 1.00 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .81 1.00 1.00 1.00 1.00 .93 .65 .74 1.00 .65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .97 1.00 .99 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .93 1.00 1.00 .93 1.00 1.00 .99 1.00 1.00 1.00 1.00 .74 .97 .97 1.00 .88 .97 1.00
.88 .29 .97 1.00 .93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .74 .99 .99 1.00 1.00 .42 .81 .93 .99 .81 .81 .81
.74 .20 .74 .88 .65 .93 1.00 1.00 1.00 .93 1.00 .93 .93 .65 .93 .88 .97 1.00 .35 .65 .88 .88 .49 .65 .49
.97 .29 .88 .99 .74 1.00 1.00 1.00 1.00 .93 1.00 .99 .99 .81 1.00 .99 1.00 1.00 .49 .93 .93 .97 .74 .81 .88
1.00 .74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .93 .93 1.00 .93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
.74 .20 .88 .99 .65 .93 1.00 1.00 1.00 .93 1.00 .93 .88 .57 .93 .88 .99 1.00 .35 .65 .88 .88 .57 .65 .49
1.00 .74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .93 .99 1.00 .93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .74 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .93 .99 1.00 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .97 1.00 .99 1.00 .99 .74 .65 .81 1.00 .57 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .65 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .93 1.00 1.00 .93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .81 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .88 .99 1.00 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .97 1.00 1.00 1.00 .99 1.00 1.00
1.00 .57 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .97 1.00 1.00 .99 1.00 1.00 .99 1.00 1.00 1.00 1.00 .81 .99 1.00 1.00 .97 .99 .93
.97 .35 .99 1.00 .99 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 1.00 1.00 1.00 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 .57 .97 1.00 1.00 .88 .93 .93
.88 1.00 .93 .88 .97 .74 .42 .35 .49 .93 .35 .93 .93 1.00 .88 .97 .81 .57 1.00 1.00 1.00 .99 1.00 1.00 .97
1.00 .93 1.00 1.00 1.00 .97 .81 .65 .93 1.00 .65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .93 1.00 1.00 .99 .97 .93 .88 .93 1.00 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .74 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .88 .97 1.00 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .99 1.00 1.00 1.00 .88 .81 .49 .74 1.00 .57 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .97 .88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .93 1.00 1.00 1.00 .97 .81 .65 .81 1.00 .65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 .93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .81 1.00 1.00 1.00 1.00 .81 .49 .88 1.00 .49 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .93 .93 .97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

M3.4. Kolmogorov-Smirnov próba

2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976

Mann‐Whitney U
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
1.00 .86 .56 .61 .31 .59 .66 .54 .76 .85 .98 .91 .60 .93 .64 .65 .48 .61 .61 .70 .69 .37 .48 .47 .49 .35 .41 .40
.86 1.00 .67 .72 .38 .70 .76 .64 .90 .97 .89 .97 .70 .94 .77 .77 .57 .71 .72 .82 .80 .44 .57 .57 .59 .42 .50 .50
.56 .67 1.00 .98 .61 .98 .90 .95 .77 .69 .57 .64 .97 .64 .91 .92 .86 .97 .96 .85 .88 .69 .86 .85 .88 .68 .77 .77
.61 .72 .98 1.00 .59 .98 .94 .93 .83 .74 .63 .71 .98 .68 .94 .96 .82 .99 .99 .91 .93 .66 .82 .80 .84 .64 .72 .73
.31 .38 .61 .59 1.00 .57 .53 .64 .43 .38 .32 .35 .57 .35 .56 .56 .72 .60 .60 .53 .54 .90 .74 .76 .73 .94 .82 .84
.59 .70 .98 .98 .57 1.00 .93 .91 .79 .70 .60 .66 1.00 .65 .92 .94 .84 .98 .99 .89 .90 .67 .84 .83 .86 .66 .76 .75
.66 .76 .90 .94 .53 .93 1.00 .84 .85 .78 .66 .74 .93 .72 1.00 1.00 .78 .95 .95 .94 .97 .62 .77 .76 .80 .60 .70 .69
.54 .64 .95 .93 .64 .91 .84 1.00 .70 .63 .53 .60 .91 .59 .86 .87 .92 .92 .92 .82 .83 .74 .91 .91 .93 .73 .84 .82
.76 .90 .77 .83 .43 .79 .85 .70 1.00 .91 .78 .86 .78 .83 .86 .85 .65 .82 .81 .91 .90 .51 .66 .64 .69 .50 .59 .59
.85 .97 .69 .74 .38 .70 .78 .63 .91 1.00 .86 .95 .69 .93 .78 .78 .58 .72 .72 .84 .81 .45 .59 .58 .61 .43 .52 .51
.98 .89 .57 .63 .32 .60 .66 .53 .78 .86 1.00 .91 .58 .93 .67 .66 .49 .61 .62 .72 .71 .38 .50 .48 .50 .35 .44 .43
.91 .97 .64 .71 .35 .66 .74 .60 .86 .95 .91 1.00 .65 .98 .73 .72 .54 .67 .67 .78 .77 .42 .54 .52 .55 .41 .48 .47
.60 .70 .97 .98 .57 1.00 .93 .91 .78 .69 .58 .65 1.00 .65 .93 .94 .83 1.00 1.00 .89 .91 .66 .83 .82 .84 .64 .74 .74
.93 .94 .64 .68 .35 .65 .72 .59 .83 .93 .93 .98 .65 1.00 .70 .70 .53 .66 .65 .74 .73 .41 .52 .50 .54 .38 .46 .44
.64 .77 .91 .94 .56 .92 1.00 .86 .86 .78 .67 .73 .93 .70 1.00 .99 .77 .93 .94 .94 .98 .62 .76 .75 .79 .59 .68 .68
.65 .77 .92 .96 .56 .94 1.00 .87 .85 .78 .66 .72 .94 .70 .99 1.00 .77 .94 .95 .94 .97 .61 .76 .76 .78 .60 .68 .70
.48 .57 .86 .82 .72 .84 .78 .92 .65 .58 .49 .54 .83 .53 .77 .77 1.00 .83 .83 .74 .76 .82 .98 .96 .99 .79 .89 .88
.61 .71 .97 .99 .60 .98 .95 .92 .82 .72 .61 .67 1.00 .66 .93 .94 .83 1.00 .99 .89 .91 .66 .81 .80 .82 .64 .73 .72
.61 .72 .96 .99 .60 .99 .95 .92 .81 .72 .62 .67 1.00 .65 .94 .95 .83 .99 1.00 .88 .92 .67 .81 .80 .84 .64 .74 .74
.70 .82 .85 .91 .53 .89 .94 .82 .91 .84 .72 .78 .89 .74 .94 .94 .74 .89 .88 1.00 .96 .58 .72 .71 .73 .57 .65 .64
.69 .80 .88 .93 .54 .90 .97 .83 .90 .81 .71 .77 .91 .73 .98 .97 .76 .91 .92 .96 1.00 .60 .75 .73 .76 .58 .67 .66
.37 .44 .69 .66 .90 .67 .62 .74 .51 .45 .38 .42 .66 .41 .62 .61 .82 .66 .67 .58 .60 1.00 .82 .84 .81 .96 .92 .93
.48 .57 .86 .82 .74 .84 .77 .91 .66 .59 .50 .54 .83 .52 .76 .76 .98 .81 .81 .72 .75 .82 1.00 .98 .98 .80 .89 .89
.47 .57 .85 .80 .76 .83 .76 .91 .64 .58 .48 .52 .82 .50 .75 .76 .96 .80 .80 .71 .73 .84 .98 1.00 .96 .80 .93 .91
.49 .59 .88 .84 .73 .86 .80 .93 .69 .61 .50 .55 .84 .54 .79 .78 .99 .82 .84 .73 .76 .81 .98 .96 1.00 .78 .89 .86
.35 .42 .68 .64 .94 .66 .60 .73 .50 .43 .35 .41 .64 .38 .59 .60 .79 .64 .64 .57 .58 .96 .80 .80 .78 1.00 .89 .90
.41 .50 .77 .72 .82 .76 .70 .84 .59 .52 .44 .48 .74 .46 .68 .68 .89 .73 .74 .65 .67 .92 .89 .93 .89 .89 1.00 .97
.40 .50 .77 .73 .84 .75 .69 .82 .59 .51 .43 .47 .74 .44 .68 .70 .88 .72 .74 .64 .66 .93 .89 .91 .86 .90 .97 1.00

M3.5.

Mann-Whitney próba
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2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976

2003
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2002
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.45
0.00
0.63
0.00
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2001
0.00
0.00
1.00
0.31
0.00
0.25
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.63
0.00
0.01
0.11
0.00
0.60
0.82
0.03
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2000
0.00
0.00
0.31
1.00
0.00
0.23
0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.87
0.00
0.07
0.22
0.00
0.20
0.57
0.10
0.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1999
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.43
0.01
0.01
0.00
0.67
0.16
0.43

1998
0.00
0.00
0.25
0.23
0.00
1.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
0.02
0.15
0.00
0.72
0.47
0.03
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1997
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.45
0.79
0.00
0.10
0.50
0.23
0.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

M3.6.

1996
0.00
0.00
0.03
0.25
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
0.05
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1995
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.51
0.00
0.03
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1994
0.00
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.51
1.00
0.00
0.20
0.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Wilcixton‐féle előjeles rang próba
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.63 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.63 0.00 0.01 0.11 0.00
0.00 0.00 0.87 0.00 0.07 0.22 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.85 0.00 0.02 0.15 0.00
0.00 0.00 0.01 0.00 0.45 0.79 0.00
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00
0.00 0.20 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.22 0.00
0.00 0.69 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.10 0.00 0.65 0.66 0.00
0.00 0.00 0.68 0.00 0.04 0.35 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1986
0.00
0.00
0.60
0.20
0.00
0.72
0.10
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.12
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1985
0.00
0.00
0.82
0.57
0.00
0.47
0.50
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
1.00
0.00
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1984
0.00
0.00
0.03
0.10
0.00
0.03
0.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.65
0.66
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1983
0.00
0.00
0.27
0.48
0.00
0.29
0.71
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.68
0.00
0.04
0.35
0.00
0.01
0.15
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1982
0.00
0.00
0.00
0.00
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.88

1981
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.30
0.65
0.00
0.00
0.00

1980
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
1.00
0.13
0.00
0.00
0.00

1979
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.65
0.13
1.00
0.00
0.00
0.00

1978
0.00
0.00
0.00
0.00
0.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

1977
0.00
0.00
0.00
0.00
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.01

1976
0.00
0.00
0.00
0.00
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
1.00

Wilcoxton-féle előjeles rangpróba

Abszolút Felszin 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
Felszin
1.0000 0.9935 0.9934 0.9929 0.9935 0.9922 0.9925 0.9929 0.9927 0.9929 0.9934 0.9936 0.9938 0.9936 0.9944 0.9945 0.9949 0.9952 0.9952 0.9954 0.9954 0.9956 0.9954 0.9958 0.9957 0.9956 0.9955 0.9961 0.9958
2003 0.9935 1.0000 0.9999 0.9997 0.9995 0.9990 0.9992 0.9994 0.9992 0.9991 0.9994 0.9993 0.9993 0.9991 0.9992 0.9991 0.9990 0.9988 0.9987 0.9985 0.9984 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.9980 0.9981
2002 0.9934 0.9999 1.0000 0.9998 0.9995 0.9992 0.9993 0.9995 0.9993 0.9993 0.9995 0.9994 0.9994 0.9992 0.9993 0.9991 0.9990 0.9989 0.9988 0.9986 0.9985 0.9984 0.9984 0.9984 0.9983 0.9982 0.9981 0.9980 0.9982
2001 0.9929 0.9997 0.9998 1.0000 0.9995 0.9994 0.9995 0.9996 0.9994 0.9993 0.9995 0.9994 0.9994 0.9993 0.9992 0.9992 0.9990 0.9989 0.9988 0.9986 0.9985 0.9984 0.9985 0.9984 0.9984 0.9982 0.9982 0.9980 0.9982
2000 0.9935 0.9995 0.9995 0.9995 1.0000 0.9992 0.9991 0.9993 0.9991 0.9989 0.9992 0.9992 0.9991 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.9988 0.9987 0.9984 0.9983 0.9983 0.9984 0.9984 0.9984 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982
1999 0.9922 0.9990 0.9992 0.9994 0.9992 1.0000 0.9997 0.9996 0.9996 0.9993 0.9994 0.9991 0.9990 0.9992 0.9989 0.9988 0.9986 0.9986 0.9985 0.9983 0.9981 0.9979 0.9980 0.9979 0.9980 0.9977 0.9977 0.9974 0.9976
1998 0.9925 0.9992 0.9993 0.9995 0.9991 0.9997 1.0000 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.9994 0.9993 0.9994 0.9992 0.9991 0.9988 0.9988 0.9987 0.9986 0.9984 0.9982 0.9983 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.9977 0.9979
1997 0.9929 0.9994 0.9995 0.9996 0.9993 0.9996 0.9998 1.0000 0.9998 0.9996 0.9997 0.9995 0.9994 0.9994 0.9993 0.9992 0.9990 0.9990 0.9989 0.9987 0.9986 0.9984 0.9985 0.9984 0.9984 0.9982 0.9982 0.9980 0.9982
1996 0.9927 0.9992 0.9993 0.9994 0.9991 0.9996 0.9998 0.9998 1.0000 0.9997 0.9996 0.9995 0.9993 0.9995 0.9993 0.9992 0.9990 0.9990 0.9988 0.9987 0.9986 0.9984 0.9985 0.9984 0.9984 0.9982 0.9981 0.9979 0.9981
1995 0.9929 0.9991 0.9993 0.9993 0.9989 0.9993 0.9996 0.9996 0.9997 1.0000 0.9997 0.9996 0.9994 0.9994 0.9994 0.9993 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.9986 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.9981 0.9980 0.9979 0.9980
1994 0.9934 0.9994 0.9995 0.9995 0.9992 0.9994 0.9996 0.9997 0.9996 0.9997 1.0000 0.9998 0.9997 0.9996 0.9996 0.9995 0.9993 0.9992 0.9992 0.9991 0.9989 0.9988 0.9987 0.9987 0.9986 0.9985 0.9984 0.9983 0.9983
1993 0.9936 0.9993 0.9994 0.9994 0.9992 0.9991 0.9994 0.9995 0.9995 0.9996 0.9998 1.0000 0.9998 0.9996 0.9997 0.9996 0.9995 0.9993 0.9993 0.9992 0.9991 0.9990 0.9989 0.9988 0.9988 0.9987 0.9986 0.9985 0.9985
1992 0.9938 0.9993 0.9994 0.9994 0.9991 0.9990 0.9993 0.9994 0.9993 0.9994 0.9997 0.9998 1.0000 0.9997 0.9998 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.9993 0.9992 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.9989 0.9988 0.9987 0.9988
1991 0.9936 0.9991 0.9992 0.9993 0.9990 0.9992 0.9994 0.9994 0.9995 0.9994 0.9996 0.9996 0.9997 1.0000 0.9997 0.9997 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9992 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.9986 0.9988
1990 0.9944 0.9992 0.9993 0.9992 0.9990 0.9989 0.9992 0.9993 0.9993 0.9994 0.9996 0.9997 0.9998 0.9997 1.0000 0.9998 0.9997 0.9996 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.9990 0.9989 0.9989 0.9989
1989 0.9945 0.9991 0.9991 0.9992 0.9989 0.9988 0.9991 0.9992 0.9992 0.9993 0.9995 0.9996 0.9996 0.9997 0.9998 1.0000 0.9998 0.9997 0.9996 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9993 0.9992 0.9991 0.9990 0.9989 0.9990
1988 0.9949 0.9990 0.9990 0.9990 0.9989 0.9986 0.9988 0.9990 0.9990 0.9990 0.9993 0.9995 0.9996 0.9996 0.9997 0.9998 1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9993 0.9993
1987 0.9952 0.9988 0.9989 0.9989 0.9988 0.9986 0.9988 0.9990 0.9990 0.9990 0.9992 0.9993 0.9994 0.9995 0.9996 0.9997 0.9999 1.0000 0.9998 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.9994 0.9993
1986 0.9952 0.9987 0.9988 0.9988 0.9987 0.9985 0.9987 0.9989 0.9988 0.9988 0.9992 0.9993 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.9995 0.9994 0.9994 0.9994
1985 0.9954 0.9985 0.9986 0.9986 0.9984 0.9983 0.9986 0.9987 0.9987 0.9988 0.9991 0.9992 0.9993 0.9993 0.9995 0.9996 0.9997 0.9997 0.9999 1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.9994
1984 0.9954 0.9984 0.9985 0.9985 0.9983 0.9981 0.9984 0.9986 0.9986 0.9986 0.9989 0.9991 0.9992 0.9992 0.9994 0.9995 0.9996 0.9997 0.9998 0.9999 1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.9996 0.9995
1983 0.9956 0.9984 0.9984 0.9984 0.9983 0.9979 0.9982 0.9984 0.9984 0.9984 0.9988 0.9990 0.9991 0.9991 0.9993 0.9994 0.9996 0.9996 0.9997 0.9998 0.9999 1.0000 0.9998 0.9998 0.9998 0.9997 0.9996 0.9997 0.9996
1982 0.9954 0.9984 0.9984 0.9985 0.9984 0.9980 0.9983 0.9985 0.9985 0.9984 0.9987 0.9989 0.9991 0.9991 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997
1981 0.9958 0.9983 0.9984 0.9984 0.9984 0.9979 0.9982 0.9984 0.9984 0.9983 0.9987 0.9988 0.9990 0.9990 0.9992 0.9993 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 0.9998 0.9999 1.0000 0.9999 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998
1980 0.9957 0.9983 0.9983 0.9984 0.9984 0.9980 0.9982 0.9984 0.9984 0.9983 0.9986 0.9988 0.9990 0.9990 0.9992 0.9992 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997 0.9998 0.9998 0.9999 1.0000 0.9999 0.9998 0.9998 0.9998
1979 0.9956 0.9981 0.9982 0.9982 0.9982 0.9977 0.9980 0.9982 0.9982 0.9981 0.9985 0.9987 0.9989 0.9989 0.9990 0.9991 0.9994 0.9994 0.9995 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 0.9998 0.9999 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999
1978 0.9955 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 0.9977 0.9980 0.9982 0.9981 0.9980 0.9984 0.9986 0.9988 0.9989 0.9989 0.9990 0.9993 0.9994 0.9994 0.9995 0.9996 0.9996 0.9997 0.9998 0.9998 0.9999 1.0000 0.9998 0.9998
1977 0.9961 0.9980 0.9980 0.9980 0.9982 0.9974 0.9977 0.9980 0.9979 0.9979 0.9983 0.9985 0.9987 0.9986 0.9989 0.9989 0.9993 0.9994 0.9994 0.9995 0.9996 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 0.9999 0.9998 1.0000 0.9999
1976 0.9958 0.9981 0.9982 0.9982 0.9982 0.9976 0.9979 0.9982 0.9981 0.9980 0.9983 0.9985 0.9988 0.9988 0.9989 0.9990 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9995 0.9996 0.9997 0.9998 0.9998 0.9999 0.9998 0.9999 1.0000
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Regression formula
Double reciprocal
Double square root
Double squared
Exponential
Linear
Log probit
Logarithmic‐X
Logarithmic‐Y square root‐X
Logarithmic‐Y squared‐X
Logistic
Multiplicative
Reciprocal‐X
Reciprocal‐Y
Reciprocal‐Y logarithmic‐X
Reciprocal‐Y square root‐X
Reciprocal‐Y squared‐X
S‐curve model
Square root‐X
Square root‐Y
Square root‐Y logarithmic‐X
Square root‐Y reciprocal‐X
Square root‐Y squared‐X
Squared‐X
Squared‐Y
Squared‐Y logarithmic‐X
Squared‐Y reciprocal‐X
Squared‐Y square root‐X

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
.995 .994 .994 .995 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .995 .995 .995 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996
.994 .994 .993 .994 .993 .993 .993 .993 .993 .994 .994 .994 .994 .995 .995 .995 .995 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996
.992 .992 .992 .992 .991 .991 .992 .992 .992 .992 .993 .993 .993 .994 .994 .994 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .996 .995
.990 .990 .990 .990 .989 .989 .990 .989 .990 .990 .991 .991 .990 .991 .991 .992 .992 .992 .992 .992 .993 .992 .993 .992 .992 .992 .993 .993
.994 .993 .993 .994 .992 .993 .993 .993 .993 .993 .994 .994 .994 .994 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .996 .995 .996 .996 .996 .996 .996 .996
<nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf>
.993 .993 .993 .994 .992 .992 .993 .993 .993 .993 .993 .993 .993 .993 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .995 .995 .994 .995 .995 .995
.993 .993 .992 .993 .992 .992 .992 .992 .992 .993 .993 .993 .993 .994 .994 .994 .994 .994 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .995
.982 .982 .981 .981 .980 .981 .981 .981 .981 .982 .982 .983 .982 .983 .983 .984 .984 .984 .985 .984 .985 .984 .985 .984 .984 .984 .985 .985
<nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf>
.994 .994 .994 .994 .993 .993 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .995 .995 .995 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996
‐.988 ‐.988 ‐.988 ‐.989 ‐.987 ‐.987 ‐.988 ‐.987 ‐.987 ‐.987 ‐.987 ‐.987 ‐.987 ‐.988 ‐.988 ‐.988 ‐.989 ‐.988 ‐.988 ‐.988 ‐.988 ‐.988 ‐.989 ‐.989 ‐.989 ‐.989 ‐.989 ‐.989
‐.983 ‐.982 ‐.982 ‐.982 ‐.981 ‐.981 ‐.982 ‐.982 ‐.981 ‐.982 ‐.983 ‐.983 ‐.983 ‐.984 ‐.984 ‐.984 ‐.984 ‐.984 ‐.985 ‐.985 ‐.985 ‐.985 ‐.985 ‐.984 ‐.985 ‐.984 ‐.985 ‐.985
‐.991 ‐.991 ‐.990 ‐.991 ‐.990 ‐.990 ‐.990 ‐.990 ‐.990 ‐.991 ‐.991 ‐.991 ‐.991 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.993 ‐.993 ‐.993 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.993 ‐.993
‐.987 ‐.987 ‐.987 ‐.987 ‐.986 ‐.986 ‐.987 ‐.986 ‐.986 ‐.987 ‐.987 ‐.988 ‐.987 ‐.988 ‐.988 ‐.988 ‐.989 ‐.989 ‐.989 ‐.989 ‐.989 ‐.989 ‐.990 ‐.989 ‐.989 ‐.989 ‐.990 ‐.989
‐.970 ‐.970 ‐.969 ‐.969 ‐.968 ‐.969 ‐.969 ‐.969 ‐.969 ‐.970 ‐.970 ‐.971 ‐.970 ‐.971 ‐.971 ‐.971 ‐.972 ‐.972 ‐.972 ‐.972 ‐.973 ‐.972 ‐.973 ‐.972 ‐.972 ‐.972 ‐.973 ‐.972
‐.993 ‐.993 ‐.993 ‐.994 ‐.993 ‐.993 ‐.993 ‐.993 ‐.993 ‐.993 ‐.993 ‐.993 ‐.993 ‐.993 ‐.994 ‐.994 ‐.994 ‐.994 ‐.994 ‐.994 ‐.994 ‐.994 ‐.995 ‐.995 ‐.994 ‐.994 ‐.995 ‐.995
.994 .994 .993 .994 .993 .993 .993 .993 .993 .994 .994 .994 .994 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .995 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996
.992 .992 .992 .992 .991 .991 .992 .992 .992 .992 .993 .993 .993 .993 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .995 .994 .995 .995 .995 .994 .995 .995
.994 .994 .994 .994 .993 .993 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .995 .995 .995 .996 .996 .996 .995 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996 .996
‐.991 ‐.991 ‐.991 ‐.992 ‐.991 ‐.990 ‐.991 ‐.991 ‐.991 ‐.991 ‐.991 ‐.991 ‐.991 ‐.991 ‐.991 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.992 ‐.993 ‐.992
.986 .986 .985 .986 .984 .985 .985 .985 .985 .986 .987 .987 .986 .988 .988 .988 .988 .988 .989 .989 .989 .989 .989 .989 .989 .989 .989 .989
.989 .989 .989 .989 .987 .988 .989 .988 .989 .989 .990 .990 .990 .991 .991 .991 .991 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .993 .992
.993 .993 .992 .993 .991 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .993 .993 .993 .993 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .994 .995 .994 .994 .995 .995
.988 .988 .988 .989 .987 .987 .988 .987 .987 .987 .987 .987 .988 .988 .988 .989 .989 .988 .988 .988 .989 .989 .989 .989 .989 .989 .989 .989
‐.978 ‐.979 ‐.978 ‐.979 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.979 ‐.979 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.978 ‐.979 ‐.978 ‐.979 ‐.979 ‐.979
.991 .991 .990 .991 .990 .990 .990 .990 .990 .991 .991 .991 .991 .991 .991 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .993 .992

M3.8.
Az abszolút talajvízszint és felszín tengerszint-feletti magassága között fennálló korreláció erőssége különféle regressziós formulák alkalmazása esetén

TORZSSZAM EOVX
1450
1413
1144
1442
3617
2197
2195
1429
2378
1421
1362
1395
1427
2442
1404

642 147
661 791
670 350
650 937
662 150
722 505
709 762
662 645
728 270
648 983
677 160
646 479
661 096
722 190
668 473

Terep‐
Kiugró és extrém adatok
magasság 1976‐2003 1990‐2003 1976‐1989
67 311
90.42
28
14
14
127 756
101.8
28
14
14
208 630
109.16
28
14
14
89 468
132.66
28
14
14
110 600
95.47
14
13
1
171 558
99.24
18
13
5
177 746
109.34
17
13
4
110 417
144.32
14
13
1
150 990
82.95
23
11
12
117 869
93
24
10
14
189 501
117.57
5
5
0
144 416
95.36
7
4
3
123 834
100.51
17
4
13
119 400
89.2
1
1
0
142 215
100.14
1
1
0
EOVY

M3.9.
Szokatlan kiugró és extrém értékek alakulása az időben és a tengerszint-feletti
magasság tükrében (felhasznált regressziós modell: „double reciprocal”)

𝑌

1

𝑏
𝑋
M3.10: a „double reciprocal” regressziós modell
𝑎
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M4. A Duna–Tisza köze relatív talajvízszintjeinek statisztikai elemzése 213 kút 19762003 közötti szeptemberben mért adatainak mediánja alapján

2003 2002 2001 2000
213 213 213 213
3.70 3.55 3.19 3.17
3.40 3.16 2.78 2.77
2.40
3.35 3.20 2.78 2.85
3.06 2.90 2.41 2.61
3.61 3.45 3.10 3.07
3.57 3.53 3.68 3.20
1.89 1.88 1.92 1.79
0.51 0.53 0.60 0.56
0.24 0.25 0.28 0.25
0.13 0.13 0.13 0.12
1.54 1.56 1.69 1.55
1.56 1.54 1.59 1.40
0.32 0.33 0.39 0.32
0.80 0.71 0.76 0.65
1.30 1.23 1.28 1.05
0.88 0.88 0.46 0.85
15.44 15.52 15.56 15.59
14.56 14.64 15.10 14.74
2.60 2.51 2.13 2.23
4.15 3.97 3.75 3.56
1.55 1.46 1.62 1.33
2.36 2.26 1.88 1.98
4.81 4.61 4.26 4.07
2.45 2.35 2.38 2.09
2.69 2.80 2.81 3.36
16.04 16.69 16.75 20.00
11.55 12.47 12.65 16.84
34.42 37.15 37.70 50.17
1989 1988 1987 1986
Count
213 213 213 213
Average
3.22 3.17 2.90 3.06
Median
2.98 2.90 2.59 2.73
Mode
2.27 2.71 2.10 1.74
Geometric mean
2.90 2.88 2.63 2.80
Harmonic mean
2.62 2.63 2.40 2.59
5% Winsorized mean 3.15 3.09 2.83 2.98
Variance
2.73 2.45 2.29 2.21
Standard deviation
1.65 1.57 1.51 1.49
Coeff. of variation
0.51 0.49 0.52 0.49
Gini coefficient
0.25 0.24 0.25 0.23
Standard error
0.11 0.11 0.10 0.10
Geometric std. dev.
1.57 1.53 1.55 1.50
5% Winsorized sigma 1.44 1.29 1.25 1.23
Mean abs. dev.
0.35 0.33 0.34 0.31
MAD
0.77 0.75 0.71 0.67
Sbi
1.23 1.12 1.07 1.05
Minimum
0.65 0.72 0.81 0.79
Maximum
14.60 14.24 14.14 14.08
Range
13.95 13.52 13.33 13.29
Lower quartile
2.21 2.21 1.98 2.15
Upper quartile
3.74 3.71 3.42 3.59
Interquartile range
1.53 1.50 1.44 1.44
1/6 sextile
1.92 2.00 1.75 1.95
5/6 sextile
4.24 4.12 3.84 3.93
Intersextile range
2.32 2.12 2.09 1.98
Skewness
2.55 2.73 2.91 2.90
Stnd. skewness
15.17 16.25 17.35 17.26
Kurtosis
12.01 13.44 15.37 15.36
Stnd. kurtosis
35.76 40.05 45.79 45.77
Count
Average
Median
Mode
Geometric mean
Harmonic mean
5% Winsorized mean
Variance
Standard deviation
Coeff. of variation
Gini coefficient
Standard error
Geometric std. dev.
5% Winsorized sigma
Mean abs. dev.
MAD
Sbi
Minimum
Maximum
Range
Lower quartile
Upper quartile
Interquartile range
1/6 sextile
5/6 sextile
Intersextile range
Skewness
Stnd. skewness
Kurtosis
Stnd. kurtosis

M4.1.

1999 1998
213 213
2.76 3.21
2.36 2.87
3.48
2.29 2.77
1.89 2.37
2.66 3.11
3.99 3.91
2.00 1.98
0.72 0.62
0.33 0.29
0.14 0.14
1.84 1.72
1.63 1.65
0.46 0.41
0.79 0.84
1.27 1.33
0.33 0.40
15.63 15.67
15.30 15.27
1.65 2.03
3.23 3.71
1.58 1.68
1.31 1.71
3.93 4.31
2.62 2.60
3.00 2.76
17.86 16.44
13.48 12.05
40.17 35.90
1985 1984
213 213
3.07 3.14
2.85 2.91
2.21
2.82 2.89
2.60 2.68
3.01 3.09
2.18 2.12
1.48 1.45
0.48 0.46
0.23 0.23
0.10 0.10
1.51 1.49
1.26 1.24
0.32 0.31
0.77 0.70
1.10 1.08
0.96 0.85
13.98 13.85
13.02 13.00
2.07 2.21
3.56 3.66
1.49 1.45
1.90 1.99
3.97 4.03
2.07 2.04
2.79 2.70
16.63 16.11
14.88 14.31
44.32 42.62

1997 1996
213 213
3.27 3.12
2.93 2.85
2.65
2.87 2.68
2.51 2.29
3.17 3.02
3.70 3.77
1.92 1.94
0.59 0.62
0.27 0.29
0.13 0.13
1.65 1.73
1.57 1.62
0.37 0.41
0.83 0.80
1.27 1.32
0.29 0.47
15.72 15.76
15.43 15.29
2.09 1.94
3.70 3.55
1.61 1.61
1.89 1.67
4.30 4.19
2.41 2.52
2.88 2.79
17.13 16.63
12.86 12.58
38.30 37.49
1983 1982
213 213
3.09 2.63
2.77 2.28
2.35 1.66
2.86 2.37
2.66 2.15
3.02 2.55
1.97 2.01
1.40 1.42
0.45 0.54
0.22 0.25
0.10 0.10
1.47 1.57
1.15 1.14
0.30 0.35
0.65 0.64
1.01 0.99
1.05 0.51
13.74 13.66
12.69 13.15
2.22 1.77
3.60 3.12
1.38 1.35
2.09 1.59
3.89 3.54
1.80 1.95
2.89 3.11
17.24 18.52
16.11 17.92
47.99 53.39

1995
213
3.47
3.23
2.60
3.07
2.71
3.38
3.71
1.93
0.55
0.27
0.13
1.64
1.62
0.37
0.87
1.35
0.69
15.80
15.11
2.32
4.00
1.68
1.99
4.52
2.53
2.63
15.64
11.57
34.47
1981
213
2.78
2.47
1.80
2.54
2.36
2.71
1.84
1.36
0.49
0.23
0.09
1.50
1.12
0.31
0.66
0.97
0.82
13.48
12.66
1.95
3.26
1.31
1.73
3.68
1.95
3.15
18.75
18.64
55.52

1994 1993 1992
213 213 213
3.52 3.64 3.53
3.21 3.34 3.22
3.10
3.16 3.31 3.20
2.85 3.03 2.92
3.43 3.56 3.44
3.41 3.30 3.22
1.85 1.82 1.80
0.53 0.50 0.51
0.25 0.24 0.25
0.13 0.12 0.12
1.57 1.53 1.54
1.56 1.54 1.51
0.34 0.32 0.33
0.79 0.82 0.84
1.25 1.26 1.29
0.67 0.83 0.93
15.62 15.46 15.32
14.95 14.63 14.39
2.45 2.52 2.40
4.00 4.16 4.06
1.55 1.64 1.66
2.24 2.29 2.08
4.55 4.62 4.65
2.31 2.33 2.57
2.73 2.67 2.61
16.28 15.90 15.54
12.25 11.67 11.50
36.48 34.76 34.26
1980 1979 1978
213 213 213
2.76 2.78 2.54
2.47 2.45 2.21
1.65 2.43 1.68
2.52 2.53 2.27
2.31 2.33 2.05
2.70 2.71 2.46
1.91 1.93 1.96
1.38 1.39 1.40
0.50 0.50 0.55
0.24 0.24 0.27
0.09 0.10 0.10
1.52 1.52 1.58
1.15 1.17 1.18
0.32 0.33 0.36
0.71 0.65 0.66
1.00 1.01 1.01
0.73 0.81 0.83
13.31 13.16 13.02
12.58 12.35 12.19
1.91 1.90 1.65
3.27 3.33 3.08
1.36 1.43 1.43
1.70 1.72 1.49
3.58 3.63 3.43
1.88 1.91 1.94
2.97 2.83 2.88
17.71 16.87 17.16
16.64 15.06 15.38
49.56 44.86 45.83

Statisztikai alapmutatók összefoglalása
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1991
213
3.17
2.84
2.52
2.79
2.46
3.08
3.26
1.80
0.57
0.28
0.12
1.65
1.56
0.39
0.86
1.30
0.64
15.08
14.44
2.02
3.71
1.69
1.78
4.19
2.41
2.55
15.21
11.16
33.23
1977
213
2.64
2.34

1990
213
3.52
3.24
3.10
3.21
2.95
3.44
2.83
1.68
0.48
0.23
0.12
1.52
1.46
0.32
0.81
1.24
0.93
14.84
13.91
2.45
4.06
1.61
2.15
4.46
2.31
2.47
14.71
11.11
33.08
1976
213
2.61
2.30

2.42
2.24
2.57
1.65
1.28
0.49
0.23
0.09
1.50
1.03
0.31
0.56
0.91
0.74
12.87
12.13
1.86
3.06
1.20
1.73
3.45
1.72
3.16
18.85
19.18
57.14

2.37
2.17
2.54
1.80
1.34
0.51
0.25
0.09
1.54
1.11
0.33
0.60
0.97
0.82
12.67
11.85
1.77
3.13
1.36
1.65
3.55
1.90
2.86
17.04
15.30
45.58

M4.2.

M4.3.

Kiugró és extrém értékek

Talajvíz-megfigyelések Q-Q diagramja
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2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976

Kolmogorov‐Smirnov próba
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
1.00 .57 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .19 .42 .99 .49 .00 .49 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.57 1.00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .73 1.00 .57 .97 .01 .93 .06 .05 .00 .01 .02 .05 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 1.00 .65 .00 .88 .88 .49 .03 .01 .00 .01 .93 .01 .57 .73 .12 .81 .73 .57 .42 .00 .05 .05 .01 .00 .00 .00
.00 .00 .65 1.00 .00 .24 .35 .12 .00 .00 .00 .00 .42 .00 .16 .65 .02 .81 .81 .42 .93 .00 .01 .01 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .16 .01 .01 .01 .49 .02 .10
.00 .00 .88 .24 .00 1.00 .88 .93 .08 .01 .00 .03 .93 .01 .65 .35 .08 .42 .49 .19 .12 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00
.00 .03 .88 .35 .00 .88 1.00 .35 .06 .05 .00 .03 .88 .01 .97 .93 .08 .57 .49 .73 .42 .00 .01 .00 .01 .00 .00 .00
.00 .00 .49 .12 .00 .93 .35 1.00 .01 .00 .00 .01 .42 .00 .35 .12 .24 .24 .29 .06 .01 .00 .02 .01 .02 .00 .00 .00
.19 .73 .03 .00 .00 .08 .06 .01 1.00 .88 .35 .81 .08 .65 .19 .05 .00 .01 .02 .05 .02 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.42 1.00 .01 .00 .00 .01 .05 .00 .88 1.00 .49 .88 .01 .93 .19 .05 .00 .00 .01 .03 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.99 .57 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .35 .49 1.00 .73 .00 .88 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.49 .97 .01 .00 .00 .03 .03 .01 .81 .88 .73 1.00 .03 1.00 .12 .03 .00 .00 .01 .03 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .01 .93 .42 .00 .93 .88 .42 .08 .01 .00 .03 1.00 .02 .65 .29 .12 .42 .49 .29 .08 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00
.49 .93 .01 .00 .00 .01 .01 .00 .65 .93 .88 1.00 .02 1.00 .06 .02 .00 .00 .00 .01 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.01 .06 .57 .16 .00 .65 .97 .35 .19 .19 .01 .12 .65 .06 1.00 .81 .03 .24 .49 .93 .57 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .05 .73 .65 .00 .35 .93 .12 .05 .05 .00 .03 .29 .02 .81 1.00 .03 .81 .88 1.00 .93 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .12 .02 .00 .08 .08 .24 .00 .00 .00 .00 .12 .00 .03 .03 1.00 .12 .08 .01 .01 .03 .57 .65 .57 .00 .10 .05
.00 .01 .81 .81 .00 .42 .57 .24 .01 .00 .00 .00 .42 .00 .24 .81 .12 1.00 .88 .65 .73 .00 .05 .01 .02 .00 .00 .00
.00 .02 .73 .81 .00 .49 .49 .29 .02 .01 .00 .01 .49 .00 .49 .88 .08 .88 1.00 .65 .24 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00
.00 .05 .57 .42 .00 .19 .73 .06 .05 .03 .00 .03 .29 .01 .93 1.00 .01 .65 .65 1.00 .81 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .01 .42 .93 .00 .12 .42 .01 .02 .01 .00 .01 .08 .01 .57 .93 .01 .73 .24 .81 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .16 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 1.00 .12 .24 .29 .35 .65 .99
.00 .00 .05 .01 .01 .01 .01 .02 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .01 .57 .05 .01 .00 .00 .12 1.00 .81 .97 .01 .42 .19
.00 .00 .05 .01 .01 .01 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .65 .01 .01 .00 .00 .24 .81 1.00 .99 .05 .57 .16
.00 .00 .01 .00 .01 .01 .01 .02 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .57 .02 .01 .00 .00 .29 .97 .99 1.00 .01 .65 .24
.00 .00 .00 .00 .49 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .35 .01 .05 .01 1.00 .03 .42
.00 .00 .00 .00 .02 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .65 .42 .57 .65 .03 1.00 .65
.00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .05 .00 .00 .00 .00 .99 .19 .16 .24 .42 .65 1.00

M4.4.

2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976

Kolmogorov-Smirnov teszt

Mann‐Whitney U
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
1.00 .23 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .09 .18 .75 .23 .00 .32 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.23 1.00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .62 .89 .38 .98 .00 .86 .02 .01 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 1.00 .92 .00 .94 .58 .57 .02 .00 .00 .00 .99 .00 .38 .53 .08 .83 .96 .47 .74 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00
.00 .00 .92 1.00 .00 .99 .61 .51 .01 .00 .00 .00 .95 .00 .40 .55 .04 .71 .97 .48 .85 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .63 .05 .08 .07 .66 .36 .68
.00 .00 .94 .99 .00 1.00 .65 .50 .02 .01 .00 .00 .97 .00 .43 .59 .09 .80 .97 .54 .77 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00
.00 .01 .58 .61 .00 .65 1.00 .25 .05 .01 .00 .01 .61 .01 .74 .94 .03 .46 .58 .88 .84 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .57 .51 .00 .50 .25 1.00 .00 .00 .00 .00 .52 .00 .13 .22 .33 .67 .50 .19 .32 .00 .08 .05 .07 .00 .00 .00
.09 .62 .02 .01 .00 .02 .05 .00 1.00 .68 .16 .59 .02 .49 .10 .05 .00 .00 .01 .05 .02 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.18 .89 .00 .00 .00 .01 .01 .00 .68 1.00 .30 .88 .00 .74 .03 .01 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.75 .38 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .16 .30 1.00 .36 .00 .49 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.23 .98 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .59 .88 .36 1.00 .00 .85 .02 .01 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .99 .95 .00 .97 .61 .52 .02 .00 .00 .00 1.00 .00 .42 .55 .10 .84 .99 .49 .77 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00
.32 .86 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .49 .74 .49 .85 .00 1.00 .01 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .02 .38 .40 .00 .43 .74 .13 .10 .03 .00 .02 .42 .01 1.00 .75 .01 .24 .35 .82 .52 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .01 .53 .55 .00 .59 .94 .22 .05 .01 .00 .01 .55 .00 .75 1.00 .01 .36 .50 .91 .73 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .08 .04 .01 .09 .03 .33 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .01 .01 1.00 .09 .06 .01 .02 .01 .43 .32 .35 .00 .04 .01
.00 .00 .83 .71 .00 .80 .46 .67 .00 .00 .00 .00 .84 .00 .24 .36 .09 1.00 .81 .29 .52 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00
.00 .00 .96 .97 .00 .97 .58 .50 .01 .00 .00 .00 .99 .00 .35 .50 .06 .81 1.00 .44 .73 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .01 .47 .48 .00 .54 .88 .19 .05 .01 .00 .01 .49 .01 .82 .91 .01 .29 .44 1.00 .65 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .74 .85 .00 .77 .84 .32 .02 .00 .00 .00 .77 .00 .52 .73 .02 .52 .73 .65 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .63 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 1.00 .07 .12 .11 .28 .59 .98
.00 .00 .01 .00 .05 .01 .00 .08 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .43 .01 .01 .00 .00 .07 1.00 .82 .87 .01 .20 .06
.00 .00 .01 .00 .08 .01 .00 .05 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .32 .01 .00 .00 .00 .12 .82 1.00 .95 .01 .30 .12
.00 .00 .01 .00 .07 .01 .00 .07 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .35 .01 .00 .00 .00 .11 .87 .95 1.00 .01 .25 .09
.00 .00 .00 .00 .66 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .28 .01 .01 .01 1.00 .10 .29
.00 .00 .00 .00 .36 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .04 .00 .00 .00 .00 .59 .20 .30 .25 .10 1.00 .52
.00 .00 .00 .00 .68 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .98 .06 .12 .09 .29 .52 1.00

M4.5.

Mann-Whitney teszt

137

2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976

Wilcoxton‐féle előjeles rang próba
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
1.00 .23 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .09 .18 .75 .23 .00 .32 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.23 1.00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .62 .89 .38 .98 .00 .86 .02 .01 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 1.00 .92 .00 .94 .58 .57 .02 .00 .00 .00 .99 .00 .38 .53 .08 .83 .96 .47 .74 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00
.00 .00 .92 1.00 .00 .99 .61 .51 .01 .00 .00 .00 .95 .00 .40 .55 .04 .71 .97 .48 .85 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .63 .05 .08 .07 .66 .36 .68
.00 .00 .94 .99 .00 1.00 .65 .50 .02 .01 .00 .00 .97 .00 .43 .59 .09 .80 .97 .54 .77 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00
.00 .01 .58 .61 .00 .65 1.00 .25 .05 .01 .00 .01 .61 .01 .74 .94 .03 .46 .58 .88 .84 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .57 .51 .00 .50 .25 1.00 .00 .00 .00 .00 .52 .00 .13 .22 .33 .67 .50 .19 .32 .00 .08 .05 .07 .00 .00 .00
.09 .62 .02 .01 .00 .02 .05 .00 1.00 .68 .16 .59 .02 .49 .10 .05 .00 .00 .01 .05 .02 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.18 .89 .00 .00 .00 .01 .01 .00 .68 1.00 .30 .88 .00 .74 .03 .01 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.75 .38 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .16 .30 1.00 .36 .00 .49 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.23 .98 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .59 .88 .36 1.00 .00 .85 .02 .01 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .99 .95 .00 .97 .61 .52 .02 .00 .00 .00 1.00 .00 .42 .55 .10 .84 .99 .49 .77 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00
.32 .86 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .49 .74 .49 .85 .00 1.00 .01 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .02 .38 .40 .00 .43 .74 .13 .10 .03 .00 .02 .42 .01 1.00 .75 .01 .24 .35 .82 .52 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .01 .53 .55 .00 .59 .94 .22 .05 .01 .00 .01 .55 .00 .75 1.00 .01 .36 .50 .91 .73 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .08 .04 .01 .09 .03 .33 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .01 .01 1.00 .09 .06 .01 .02 .01 .43 .32 .35 .00 .04 .01
.00 .00 .83 .71 .00 .80 .46 .67 .00 .00 .00 .00 .84 .00 .24 .36 .09 1.00 .81 .29 .52 .00 .01 .01 .01 .00 .00 .00
.00 .00 .96 .97 .00 .97 .58 .50 .01 .00 .00 .00 .99 .00 .35 .50 .06 .81 1.00 .44 .73 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .01 .47 .48 .00 .54 .88 .19 .05 .01 .00 .01 .49 .01 .82 .91 .01 .29 .44 1.00 .65 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .74 .85 .00 .77 .84 .32 .02 .00 .00 .00 .77 .00 .52 .73 .02 .52 .73 .65 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .63 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 1.00 .07 .12 .11 .28 .59 .98
.00 .00 .01 .00 .05 .01 .00 .08 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .43 .01 .01 .00 .00 .07 1.00 .82 .87 .01 .20 .06
.00 .00 .01 .00 .08 .01 .00 .05 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .32 .01 .00 .00 .00 .12 .82 1.00 .95 .01 .30 .12
.00 .00 .01 .00 .07 .01 .00 .07 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .35 .01 .00 .00 .00 .11 .87 .95 1.00 .01 .25 .09
.00 .00 .00 .00 .66 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .28 .01 .01 .01 1.00 .10 .29
.00 .00 .00 .00 .36 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .04 .00 .00 .00 .00 .59 .20 .30 .25 .10 1.00 .52
.00 .00 .00 .00 .68 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .98 .06 .12 .09 .29 .52 1.00

M4.6.

Wilcoxton-féle előjeles rangpróba

Felszin 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
Felszin
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976

1.000

.609

.590

.572

.516

.560

.576

.574

.571

.577

.566

.563

.560

.544

.536

.526

.492

.466

.446

.463

.420

.395

.360

.354

.362

.350

.343

.298

.305

.609 1.000

.994

.983

.965

.957

.965

.972

.960

.958

.968

.964

.962

.950

.952

.946

.935

.920

.908

.901

.880

.870

.860

.855

.855

.840

.836

.814

.824

.590

.994 1.000

.990

.970

.964

.970

.977

.965

.966

.973

.970

.966

.955

.958

.951

.940

.928

.915

.911

.891

.882

.871

.866

.866

.849

.845

.824

.834

.572

.983

.990 1.000

.973

.973

.977

.981

.974

.969

.976

.973

.969

.964

.962

.957

.945

.938

.925

.920

.904

.892

.887

.882

.882

.867

.866

.841

.851

.516

.965

.970

.973 1.000

.960

.955

.964

.952

.943

.957

.952

.949

.941

.940

.933

.932

.926

.914

.898

.884

.884

.880

.880

.880

.866

.863

.849

.852

.560

.957

.964

.973

.960 1.000

.986

.983

.982

.970

.972

.962

.956

.962

.950

.947

.931

.934

.920

.913

.894

.878

.874

.869

.873

.854

.849

.822

.832

.576

.965

.970

.977

.955

.986 1.000

.990

.990

.981

.982

.974

.967

.970

.964

.957

.942

.939

.926

.924

.906

.889

.882

.876

.879

.863

.856

.830

.844

.574

.972

.977

.981

.964

.983

.990 1.000

.990

.980

.984

.976

.972

.970

.966

.960

.948

.945

.934

.928

.910

.896

.890

.885

.885

.869

.863

.839

.850

.571

.960

.965

.974

.952

.982

.990

.990 1.000

.986

.982

.974

.968

.974

.964

.962

.949

.948

.933

.931

.912

.895

.890

.885

.886

.869

.863

.839

.850

.577

.958

.966

.969

.943

.970

.981

.980

.986 1.000

.987

.981

.973

.971

.968

.965

.948

.943

.928

.930

.909

.892

.883

.877

.877

.858

.849

.827

.834

.566

.968

.973

.976

.957

.972

.982

.984

.982

.987 1.000

.991

.984

.976

.978

.972

.958

.953

.945

.941

.923

.909

.897

.893

.891

.876

.866

.849

.853

.563

.964

.970

.973

.952

.962

.974

.976

.974

.981

.991 1.000

.991

.980

.984

.975

.967

.956

.952

.950

.934

.921

.907

.902

.900

.886

.878

.860

.865

.560

.962

.966

.969

.949

.956

.967

.972

.968

.973

.984

.991 1.000

.984

.987

.979

.972

.960

.957

.955

.940

.930

.917

.914

.912

.898

.892

.873

.879

.544

.950

.955

.964

.941

.962

.970

.970

.974

.971

.976

.980

.984 1.000

.986

.984

.977

.972

.964

.961

.946

.931

.926

.923

.923

.909

.906

.880

.890

.536

.952

.958

.962

.940

.950

.964

.966

.964

.968

.978

.984

.987

.986 1.000

.989

.980

.970

.965

.964

.952

.939

.926

.923

.920

.908

.899

.882

.887

.526

.946

.951

.957

.933

.947

.957

.960

.962

.965

.972

.975

.979

.984

.989 1.000

.987

.976

.970

.971

.955

.943

.933

.929

.925

.911

.905

.887

.891

.492

.935

.940

.945

.932

.931

.942

.948

.949

.948

.958

.967

.972

.977

.980

.987 1.000

.990

.982

.980

.967

.962

.953

.952

.948

.936

.930

.920

.921

.466

.920

.928

.938

.926

.934

.939

.945

.948

.943

.953

.956

.960

.972

.970

.976

.990 1.000

.986

.979

.970

.965

.961

.959

.955

.942

.937

.926

.926

.446

.908

.915

.925

.914

.920

.926

.934

.933

.928

.945

.952

.957

.964

.965

.970

.982

.986 1.000

.987

.979

.974

.964

.961

.957

.949

.940

.934

.930

.463

.901

.911

.920

.898

.913

.924

.928

.931

.930

.941

.950

.955

.961

.964

.971

.980

.979

.987 1.000

.986

.979

.970

.964

.961

.951

.943

.935

.931

.420

.880

.891

.904

.884

.894

.906

.910

.912

.909

.923

.934

.940

.946

.952

.955

.967

.970

.979

.986 1.000

.987

.977

.972

.969

.964

.956

.949

.946

.395

.870

.882

.892

.884

.878

.889

.896

.895

.892

.909

.921

.930

.931

.939

.943

.962

.965

.974

.979

.987 1.000

.984

.983

.976

.974

.964

.964

.959

.360

.860

.871

.887

.880

.874

.882

.890

.890

.883

.897

.907

.917

.926

.926

.933

.953

.961

.964

.970

.977

.984 1.000

.987

.981

.975

.974

.967

.967

.354

.855

.866

.882

.880

.869

.876

.885

.885

.877

.893

.902

.914

.923

.923

.929

.952

.959

.961

.964

.972

.983

.987 1.000

.987

.985

.979

.977

.974

.362

.855

.866

.882

.880

.873

.879

.885

.886

.877

.891

.900

.912

.923

.920

.925

.948

.955

.957

.961

.969

.976

.981

.987 1.000

.991

.984

.979

.980

.350

.840

.849

.867

.866

.854

.863

.869

.869

.858

.876

.886

.898

.909

.908

.911

.936

.942

.949

.951

.964

.974

.975

.985

.991 1.000

.989

.985

.984

.343

.836

.845

.866

.863

.849

.856

.863

.863

.849

.866

.878

.892

.906

.899

.905

.930

.937

.940

.943

.956

.964

.974

.979

.984

.989 1.000

.982

.984

.298

.814

.824

.841

.849

.822

.830

.839

.839

.827

.849

.860

.873

.880

.882

.887

.920

.926

.934

.935

.949

.964

.967

.977

.979

.985

.982 1.000

.988

.305

.824

.834

.851

.852

.832

.844

.850

.850

.834

.853

.865

.879

.890

.887

.891

.921

.926

.930

.931

.946

.959

.967

.974

.980

.984

.984

M4.7. ábra:

Relatív talajvízszintek kereszt-korrelációja
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.988 1.000

Regression formula
Double reciprocal
Double square root
Double squared
Exponential
Linear
Log probit
Logarithmic‐X
Logarithmic‐Y square root‐X
Logarithmic‐Y squared‐X
Logistic
Multiplicative
Reciprocal‐X
Reciprocal‐Y
Reciprocal‐Y logarithmic‐X
Reciprocal‐Y square root‐X
Reciprocal‐Y squared‐X
S‐curve model
Square root‐X
Square root‐Y
Square root‐Y logarithmic‐X
Square root‐Y reciprocal‐X
Square root‐Y squared‐X
Squared‐X
Squared‐Y
Squared‐Y logarithmic‐X
Squared‐Y reciprocal‐X
Squared‐Y square root‐X

M4.8.

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
.510 .496 .409 .423 .385 .388 .341 .412 .425 .439 .484 .495 .426 .458 .419 .384 .368 .359 .401 .349 .327 .261 .268 .266 .271 .276 .201 .212
.624 .605 .582 .524 .570 .585 .585 .579 .583 .578 .578 .574 .549 .543 .530 .493 .466 .445 .468 .419 .393 .351 .343 .350 .339 .334 .281 .288
.524 .507 .488 .451 .475 .492 .491 .485 .496 .487 .488 .483 .470 .466 .453 .430 .403 .393 .397 .374 .353 .325 .325 .334 .328 .317 .285 .299
.618 .599 .563 .520 .548 .562 .564 .556 .563 .566 .575 .572 .534 .537 .518 .482 .456 .436 .463 .412 .386 .337 .331 .339 .329 .327 .267 .274
.609 .590 .572 .516 .560 .576 .574 .571 .577 .566 .563 .560 .544 .536 .526 .492 .466 .446 .463 .420 .395 .360 .354 .362 .350 .343 .298 .305
<nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf>
.594 .575 .556 .498 .543 .560 .558 .556 .562 .552 .550 .548 .530 .524 .513 .478 .452 .433 .452 .409 .384 .348 .342 .347 .337 .329 .285 .292
.615 .596 .559 .514 .544 .559 .561 .553 .560 .563 .572 .569 .532 .534 .515 .478 .451 .432 .460 .408 .382 .333 .327 .333 .324 .322 .262 .269
.622 .604 .567 .530 .553 .566 .569 .561 .568 .570 .578 .574 .538 .540 .522 .489 .463 .442 .467 .417 .392 .344 .339 .349 .337 .336 .278 .284
<nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf> <nf>
.611 .592 .556 .507 .540 .555 .557 .549 .556 .559 .569 .567 .528 .531 .511 .473 .446 .427 .456 .405 .378 .329 .322 .327 .319 .317 .256 .263
‐.578 ‐.558 ‐.539 ‐.478 ‐.525 ‐.543 ‐.541 ‐.538 ‐.545 ‐.537 ‐.536 ‐.534 ‐.515 ‐.511 ‐.498 ‐.463 ‐.436 ‐.419 ‐.439 ‐.396 ‐.371 ‐.334 ‐.328 ‐.332 ‐.323 ‐.315 ‐.271 ‐.278
‐.513 ‐.500 ‐.412 ‐.440 ‐.392 ‐.393 ‐.349 ‐.417 ‐.433 ‐.445 ‐.487 ‐.497 ‐.431 ‐.464 ‐.425 ‐.396 ‐.383 ‐.372 ‐.410 ‐.358 ‐.338 ‐.272 ‐.282 ‐.285 ‐.285 ‐.292 ‐.219 ‐.229
‐.513 ‐.499 ‐.412 ‐.433 ‐.390 ‐.392 ‐.346 ‐.416 ‐.430 ‐.443 ‐.487 ‐.498 ‐.430 ‐.462 ‐.423 ‐.391 ‐.377 ‐.367 ‐.407 ‐.355 ‐.333 ‐.267 ‐.276 ‐.276 ‐.279 ‐.284 ‐.211 ‐.221
‐.513 ‐.500 ‐.413 ‐.437 ‐.391 ‐.393 ‐.348 ‐.416 ‐.432 ‐.444 ‐.488 ‐.498 ‐.431 ‐.463 ‐.425 ‐.394 ‐.380 ‐.370 ‐.409 ‐.357 ‐.336 ‐.270 ‐.279 ‐.281 ‐.282 ‐.288 ‐.215 ‐.225
‐.511 ‐.498 ‐.410 ‐.445 ‐.391 ‐.392 ‐.349 ‐.415 ‐.432 ‐.443 ‐.485 ‐.494 ‐.430 ‐.463 ‐.425 ‐.399 ‐.387 ‐.376 ‐.411 ‐.359 ‐.340 ‐.275 ‐.287 ‐.292 ‐.290 ‐.297 ‐.227 ‐.236
‐.602 ‐.581 ‐.546 ‐.493 ‐.529 ‐.546 ‐.547 ‐.540 ‐.545 ‐.550 ‐.561 ‐.559 ‐.519 ‐.522 ‐.502 ‐.462 ‐.434 ‐.416 ‐.447 ‐.396 ‐.369 ‐.319 ‐.311 ‐.315 ‐.308 ‐.305 ‐.244 ‐.252
.602 .583 .564 .507 .552 .568 .566 .564 .569 .560 .557 .554 .537 .530 .520 .486 .459 .440 .458 .415 .390 .354 .348 .354 .343 .336 .291 .299
.629 .611 .587 .531 .576 .590 .590 .584 .588 .582 .582 .578 .554 .547 .535 .499 .471 .450 .472 .424 .397 .356 .349 .356 .344 .340 .288 .294
.618 .599 .576 .515 .563 .579 .579 .573 .577 .572 .573 .570 .544 .539 .525 .487 .459 .439 .463 .414 .388 .346 .338 .343 .333 .328 .275 .281
‐.605 ‐.585 ‐.562 ‐.498 ‐.548 ‐.566 ‐.565 ‐.559 ‐.563 ‐.560 ‐.561 ‐.559 ‐.532 ‐.528 ‐.513 ‐.474 ‐.445 ‐.427 ‐.452 ‐.404 ‐.377 ‐.334 ‐.326 ‐.329 ‐.321 ‐.315 ‐.262 ‐.269
.637 .620 .596 .545 .586 .599 .599 .593 .597 .590 .589 .584 .561 .554 .542 .508 .482 .459 .479 .431 .406 .366 .359 .368 .354 .352 .299 .305
.621 .604 .586 .534 .575 .589 .587 .585 .589 .578 .575 .571 .555 .546 .537 .504 .478 .458 .473 .431 .406 .372 .366 .375 .362 .357 .311 .318
.506 .488 .468 .430 .454 .472 .471 .466 .478 .469 .471 .467 .453 .451 .437 .415 .388 .379 .384 .361 .340 .312 .312 .320 .314 .303 .272 .285
.486 .468 .447 .409 .433 .452 .451 .446 .458 .451 .453 .450 .435 .436 .421 .398 .372 .364 .370 .347 .327 .298 .298 .305 .300 .289 .259 .272
‐.466 ‐.447 ‐.426 ‐.387 ‐.411 ‐.431 ‐.430 ‐.425 ‐.438 ‐.432 ‐.434 ‐.431 ‐.417 ‐.419 ‐.404 ‐.381 ‐.356 ‐.348 ‐.355 ‐.333 ‐.313 ‐.284 ‐.284 ‐.289 ‐.286 ‐.274 ‐.245 ‐.257
.496 .478 .458 .419 .444 .462 .461 .456 .468 .460 .462 .458 .444 .444 .429 .407 .380 .371 .377 .354 .334 .305 .305 .312 .307 .296 .266 .279

A relatív talajvízszint és felszín tengerszint-feletti magassága között fennálló
korreláció erőssége különféle regressziós formulák alkalmazása esetén

TORZSSZAM EOVX
1429
1442
3617
1413
1450
2195
1144
2197

M4.9.

662 645
650 937
662 150
661 791
642 147
709 762
670 350
722 505

Terep‐
Kiugró és extrém adatok
magas 1976‐2003 1990‐2003 1976‐1989
110 417 144.32
28
14
14
89 468 132.66
28
14
14
110 600 144.32
28
14
14
127 756 101.8
21
7
14
67 311 90.42
14
2
12
177 746 109.34
2
2
0
208 630 109.16
4
1
3
171 558 99.24
1
1
0
EOVY

Szokatlan kiugró és extrém értékek alakulása az időben és a felszín tengerszintfeletti magasságának tükrében a „Square root-Y squared-X” formulával
𝑌

𝑎

𝑏∗𝑋

M4.10. A „Square root-Y squared-X” regressziós modell

139

M5. A Duna–Tisza köze relatív talajvízszintjeinek feltáró variográfiája 213 kút 19762003 közötti szeptemberben mért adatainak mediánja alapján

M5.1.

Az 1976–2003 közötti átlagos szeptemberi relatív talajvízszintek standard tapasztalati félvariogramvariogram paramétereinek időbeli alakulása
a fajlagos talajvízszint süllyedés függvényében.
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M6: Egy és többváltozóváltozós interpolációk kereszt-validációjának térképi ábrázolása

M6.1.

Egyváltozóváltozós talajvízbecslések kereszt-validáción alapuló hibái a Duna–
Tisza közére az 1976–2003 átlagos szeptemberi talajvízszintjei alapján.

Felső sorban az abszolút, az alsó sorban a relatív becslési hibák láthatók rendre: inverz távolságnégyzeten alapuló interpoláció, hagyományos krigkrigelés, multi-quadratic, thin plate spline

M6.2

Kétváltozóváltozós talajvízbecslések kereszt-validáción alapuló hibái a Duna–
Tisza közére az 1976–2003 átlagos szeptemberi talajvízszintek alapján
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M7: Kiegészítés a térben korreláló idősorokhoz

M7.1

A hidrográfokra illesztett standard medián modell által magyarázott idősori
szórás aránya a mintaterület kútjain.
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M8: A felhasznált többváltozós geostatisztikai eljárások bemutatása
M8.1 Regresszió alapú talajvízfelszín számítás
A rendkívül erős korrelációs kapcsolatot legegyszerűbben úgy aknázhatjuk ki, ha megállapítjuk a kutakhoz tartozó terepmagasság és a talajvízszint között adott időszakban fennálló regressziós kapcsolatot. A megvizsgált 20 féle regressziós formula közül a szeptemberi talajvízszintek és a terep között fennálló kapcsolat a legpontosabban az (1) egyenlettel fejezhető ki:
𝑧∗ 𝐮

𝑓 𝑦 𝐮

∗

∗∗

𝐮

(1)

ahol a két regressziós koefficiens 𝑎∗ és 𝑎∗ meghatározható az azonos helyeken ismert talajvíz és terepmagasság adatokra legkisebb négyzetes illesztéssel meghatározott regresszióvall.
M8.1. táblázat: Illesztett regressziós függvények a domborzatmodell – talajvízszint
kapcsolatra.
Illesztett regressziós függvény

Determinációs együttható

Yr_2003 = 1/(0.000366721 + 0.997154/felszín)

98.90%

Yr_2001 = 1/(0.000364742 + 0.992263/felszín)

98.79%

Yr_1999 = 1/(0.000403971 + 0.983746/felszín)

98.75%

Yr_1997 = 1/(0.000366722 + 0.992794/felszín)

98.83%

Yr_1995 = 1/(0.000348034 + 0.996873/felszín)

98.74%

Yr_1993 = 1/(0.000295531 + 1.00418/felszín)

98.85%

Yr_1991 = 1/(0.000305202 + 0.998389/felszín)

98.83%

Yr_1989 = 1/(0.000230517 + 1.00692/felszín)

98.98%

Yr_1987 = 1/(0.00014307 + 1.01305/felszín)

99.13%

Yr_1985 = 1/(0.000128276 + 1.01638/felszín)

99.13%

Yr_1983 = 1/(0.0000411639 + 1.02584/felszín)

99.17%

Yr_1981 = 1/(0.0000166764 + 1.02532/felszín)

99.23%

Yr_1979 = 1/(0.0000164254 + 1.02539/felszín)

99.16%

Yr_1977 = 1/(-0.000040926 + 1.0301/felszín)

99.27%

Az így kapott egyenletek segítségével (M8.1. táblázat) előállítottuk az egyes évekhez tartozó talajvíz grideket (6. ábra). Az eljárás nagyon könnyen kivitelezhető, ellenben a becsült
értékek az egyes 𝐮 grid pontokban kizárólag a 𝑦 𝐮 magasságértéktől függenek. A regressziós
függvény a „globális” statisztikákon alapul, következésképpen a becslés figyelmen kívül
hagyja a környező 𝐮
𝑟 𝐮

𝑧 𝐮

állomások talajvízszintjeit, továbbá a regressziós maradék értékek

𝑓 𝑦 𝐮

térbeli autókorrelációját is.
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M8.2 Krígelés a lokális várható értékek eltávolításával
A „Simple Kriging with local means” (krígelés a lokális várható értékek eltávolításával;
SKlm) eljárás alaphipotézise, hogy a talajvíz stacionárius várható értékét térben változónak tekintjük, és a talajvízszint és a domborzatmodell között fennálló függvénykapcsolat alapján grid
pontonként határozzuk meg. Ez a függvénykapcsolat az egyes évekre lehet az előző fejezetben
bemutatott (2) regressziós függvény. Ekkor a krígelés várható értékét a grid pontra jellemző
𝑚∗ becsült regressziós értékkel helyettesítjük:
𝑧∗

𝑚∗ 𝐮

𝐮

∑

𝐮

𝜆

𝑚∗ 𝐮

𝐮 𝑧 𝐮

(2)

Ha a helyi várható értéket az 1. táblázat alapján állapítjuk meg, a becslés felírható az egyes
𝑚∗ 𝐮 várható értékek és az egyszerű krígelés-

𝐮 pontokban regresszióval becsült 𝑓 𝑦 𝐮
sel becsült 𝑟 𝐮

regressziós maradék komponens értékek összegeként:
𝑧∗

ahol a 𝜆

𝐮

∑

𝑓 y 𝐮

𝐮

𝜆

𝐮 𝑟 𝐮

(3)

𝐮 súlyokat az egyszerű krígelés egyenletrendszerének megoldásaként határoz-

zuk meg (Isaaks és Srivastava, 1989) a regressziós maradékokra felállított variogramm modell
felhasználásával (4). Ezt a modellt használtuk fel az 7. ábra előállítására. Látható, hogy a magasság hatása a talajvíz térképen kevésbé kifejeződő, mint a lineáris regresszióval előállított
térkép (6. ábra) esetében.
𝛾
M8.3

𝐡

0,47590

, °

0,55577 ∗ 𝑆𝑝ℎ

∙

, °

(4)

Krígelés a lokális regressziós kapcsolatok felhasználásával

Az előzőleg bemutatott módszerhez hasonlóan a Kriging with External Drift (külső trendekkel történő krígelés; KED) során másodlagos információkból becsüljük a krígelési rendszer
grid ponti várható értékeit. A várható érték ismeretében a maradék értékeken egyszerű krígelést
hajtunk végre (Goovaerts, 1997):
𝑧∗
ahol 𝑚∗

𝑚∗

𝐮
𝐮

𝑎∗

𝐮

∑

𝐮

𝜆

𝑚∗

𝐮 𝑧 𝐮

𝐮

(5)

𝑎∗ 𝐮 𝑦 𝐮 . Az előző fejezetben bemutatott eljárás és a KED által

szolgáltatott eredmények a helyi várható érték és a trend meghatározásában térnek el egymástól.
Míg az SKlm a krígelési egyenletében az 𝑎∗ és 𝑎∗ trend együtthatóit előzetesen, a globális statisztikákból adottak, a KED rendszerben az 𝑎∗ és 𝑎∗ regressziós együtthatókat interaktívan, a
krígelési rendszeren belül, a krígelésbe bevont keresési szomszédság lokális statisztikája alapján határozzuk meg, a talajvíz variogrammjának felhasználásával (6). Ez azt jelenti, hogy a
magasság és a talajvízszint között fennálló kapcsolat lokálisan kezelhető, így figyelembe a mintaterületen belüli kisebb léptékű korrelációs viszonyok jól figyelembe vehetők.
𝛾

𝐡

11,4

163,40 ∗ 𝑆𝑝ℎ
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°

∙

°

(6)

M8.4. Ko-krígelés
A krígelés egyik legfőbb előnye, hogy a talajvíz interpoláció autókorrelációs mátrixa minden különösebb probléma nélkül kibővíthető korreláló segédadatok autókorrelációs értékeivel.
A módszer neve Cokriging (CK, ko-krígelés, Goovaerts, 1997, 1998). Ha a másodlagos adat
ismert minden egyes becsülni kívánt grid pontban, és lassú átmenetben változik a mintaterületen (pl. a magasság), kis veszteséggel a CK rendszerben csak a másodlagos adatok 𝐮 koordinátáira történik becslés (Xu et al., 1992; Goovaerts 1998):
𝑧∗ 𝐮

∑

𝐮

𝜆

𝐮 𝑧 𝐮

𝜆

𝐮 y 𝐮

𝑚

𝑚

(7)

ahol 𝑚 és 𝑚 a talajvíz illetve magasság adatok globális átlaga (lásd 1. táblázat). A (7)
második kifejezése a másodlagos változónak (magasság) az elsődleges változó átlagához történő eltolására vonatkozik.
A fő különbség a CK és a két előzőleg bemutatott krígelés között a korrelációban rejlik.
Míg a koordináták direkt módon meghatározzák a CK becslési eredményét, az előzőleg bemutatott módszerek a magasságot pusztán az elsődleges változó 𝐮 helybeli trendjével kapcsolatos
információként veszik figyelembe. További fontos különbség, hogy egy fő és egy segédváltozó
esetén CK során három variogramm modell határozza meg a krígelés kovariancia mátrixát:
szükséges a talajvíz, a domborzat és a kettő együttes hatását leíró un. kereszt-variogramm ismerete.
A CK-t a gyakorlatban kisszámú másodlagos adattal végezhetjük el, a túl sokféle másodlagos adat együttes interpolációja instabillá teszi a krígelési rendszert, és megnöveli a modellezendő variogrammok számát. A CK rendszer stabilitása érdekében a variogramm modellek hasonló felépítésűeknek kell lenniük.
A CK alkalmazásának nagy korlátja, hogy hajlamos a távolabbi magasságadatok túlsúlyozására. A jóval sűrűbb mintázatú magasságadatok közötti autókorreláció sokkal erősebb, mint
az egymástól távolabb elhelyezkedő talajvíz adatok esetén (Goovaerts, 1997).
Jelen dolgozatban a kollokált ko-krígelés három variogramm modellezési stratégiáját vizsgáljuk meg részletesebben annak érdekében, hogy a talajvíz modellezés automatizálását az
egyes módszerek mennyire támogatják.
M8.5

Ko-krígelés a ko-regionalizáció lineáris modelljével

A klasszikus CK a ko-regionalizáció lineáris modelljével történik (LMC) (Isaaks és Srivastava, 1989). Ekkor minden direkt 𝛾 𝐡

és kereszt 𝛾

𝐡

félvariogramm bázisfüggvé-

nye hasonló felépítésű. A CK kovariancia mátrixa a félvariogramm modellek lineáris kombinációjaként áll elő. Három alap struktúra esetén, 𝛾 𝐡 , 𝛾 𝐡
kező formában írható fel:
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és 𝛾 𝐡 , az LMC a követ-

𝛾 𝐡

𝑏 𝛾 𝐡

𝑏 ∙𝛾 𝐡

𝑏 ∙𝛾 𝐡

𝛾

𝑏 𝛾 𝐡

𝑏 ∙𝛾 𝐡

𝑏 ∙ 𝛾 𝐡 (8)

𝐡

ahol a 𝑏-koefficiensek a sill-ek részarányát fejezik ki az egyes variogramm struktúrákra.
LMC esetén a direkt és kereszt félvariogramm modellek előállítása egyszerre történik, úgy,
hogy azok illeszkedjenek minden egyes tapasztalati direkt és kereszt variogrammra a CK rendszer érvényességének érdekében. Megjegyezzük, hogy az LMC alkalmazása a változók számának növekedésével egyre nehézkesebbé válik. Ezek a megkötések legtöbbször azt eredményezik, hogy az elkészített modell nem illeszkedik tökéletesen minden tapasztalati félvariogrammra, habár az ezt követően bemutatott másik két variogramm modellezési módszernél
sokkal rugalmasabb krígelési kovariancia mátrixot eredményez.
A variogrammok modellezését a 75°, 105°, és 135° fő folytonossági irányok mentén végeztük el:
𝐡

𝛾
𝛾

11,4

𝐡

𝛾

11,4

𝐡

4°
94°
∙
85 000 𝑚 38 250 𝑚
4°
94°
176,67 𝑆𝑝ℎ
∙
85 000 𝑚 38 250 𝑚

163,40 ∗ 𝑆𝑝ℎ

11,4

°

195,58 𝑆𝑝ℎ

°

∙

(9)

A kapott talajvízbecslés az előző módszerekhez képest sokkal simább felületet eredményezett, melyben a domborzat hatása az előzőleg bemutatott módszerekkel összevetve jóval kisebb
mértékben mutatkozik. Meglepetésre a talajvíz változásának térképén azt tapasztaljuk, hogy a
változások kimutatására a módszer nem volt alkalmas, feltételezhetően a domborzat túl nagy
súllyal szerepel a CK mátrixban.
M8.6

Ko-krígelés a Markov 1 Modell felhasználásával

Szigorúan vett kollokált ko-krígelés során a másodlagos változó variogrammjának ismerete
nem feltétlenül szükséges. Erre a megállapításra alapozta Almeida és Journel (1993) az úgynevezett Markov 1 Modellt (MM1), mellyel a CK-hoz szükséges modellezett variogrammok számát háromról egyre csökkentette, jelentősen leegyszerűsítve ezáltal a CK variogramm modelljeinek előállítását. A kereszt-félvariogramm így analitikusan számolható:
𝛾

A𝛾

𝐡

∙𝜌

0 ∙𝛾

𝐡

(10)

𝐡 kereszt variogramm az elsődleges változó 𝛾

számolható a 𝐶

0 vizsgált jelenség varianciája, a 𝐶

sor között fennálló 𝜌
𝛾

𝐡 direkt variogrammjából (11)

0 segédadat varianciája és a két adat-

0 korrelációs együttható függvényében.
𝐡

11,4

163,40 ∗ 𝑆𝑝ℎ
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°

∙

°

(12)

A módszer gyakorlati alkalmazásának akadálya a Markov elmélet szűrő hatásából ered
(Journel, 1999). A másodlagos adatok kondicionálása során a becsült grid ponttól távolabb eső
talajvíz adatok hatását túlzottan lebecsüli azáltal, hogy az eljárás a segédadatokhoz túl nagy sill
értéket rendel. Az MM1-be így beépített hipotézis éppen ezért nem alkalmazható, ha a másodlagos információk mintázottsága nagyságrendileg nagyobb, mint a modellezett tulajdonságé.
Talajvíz becslés során a domborzatról országosan akár 5 méteres felbontású információkat is
beszerezhetünk, a mérőkutak térbeli sűrűsége ennél viszont jóval korlátozottabb. Következésképpen nagyobb felbontású domborzatmodell nem eredményez jobb becslést.
M8.7

Ko-krígelés a Markov 2 Modell felhasználásával

A kereszt-félvariogramm modellt MM1 esetén a talajvíz félvariogramm modelljéből állapítottuk meg, a gyakorlatban viszont a talajvízről sokkal kevesebb megfigyelés áll rendelkezésre, mint amit a domborzatmodell szolgáltathat. Következésképpen megbízhatóbb eredményre vezethet, ha a kereszt-félvariogrammot és a talajvízre vonatkozó variogrammot a bővebb térbeli információt hordozó domborzatmodell félvariogramm modelljéből vezetjük le
(Journel, 1999, Shmarian és Journel, 1999, Xianlin és Journel, 1999). Mivel a Markov 2 Modell
(MM2) során az LMC egy speciális esete valósul meg, melyben az elsődleges és a kereszt kovariancia modellre is a másodlagos változó térbeli folytonosságából következtetünk, ezért biztosítani kell a krígelés kovariancia mátrixának érvényességét.
MM2 esetén a kereszt félvariogrammot a domborzat variogramm modelljéből számítjuk,
következésképpen kiinduláskor csak a domborzat félvariogramm modelljére van szükség. Ez a
tulajdonság a teljes modellezett időszakban statikusnak tekinthető. A kereszt variogramm modell a következőképpen fejezhető ki:
𝛾
ahol a 𝛾

𝐡

∙𝜌

0 ∙𝛾

𝐡

𝑎∙𝛾

𝐡 kereszt variogramm modellt a domborzat 𝛾

le az adott momentumhoz tartozó 𝐶

𝐡

(13)
𝐡 variogrammjából vezetjük

0 talajvíz megfigyelések varianciájából, a 𝐶

borzat varianciájából és a két adatsor között fennálló 𝜌

0 dom-

0 korrelációs együtthatóból. Ese-

tünkben ezt a variogramm modellt nem a korábbiakban látott módon, a talajvíz kutak felszínmagasságaiból, hanem a jóval több információt magában hordozó 1 km felbontású domborzatmodell variogrammjából (14) az algoritmus automatikusan számítja.
𝛾

𝐡

58°
148°
∙
44 726 𝑚 34 886 𝑚
104°
14°
∗ 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠
∙
155 911 𝑚 47 246 𝑚

35

115,5 ∗ 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠

(14)
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MM2 esetében meg kell határozni a talajvízre vonatkozó félvariogramm modellt is. Lineáris regressziós kifejezést felhasználva az elsődleges változó félvariogrammja felírható a másodlagos variogramm és a regressziós maradékok variogrammjának értelmében:
𝛾
ahol 𝛾

𝐡

𝑎 ∙𝛾

𝛾

𝐡

(15)

𝐡 az elsődleges változóhoz tartozó félvariogramm, 𝛾

a segédadathoz tartozó

félvariogramm 𝛾 a regressziós maradékhoz tartozó félvariogramm és 𝑎 a lineáris regressziós
egyenes meredekségének négyzete. A maradékértékek a megfigyelés és a regressziós egyenlet
által eredményezett érték különbségeként állnak elő. Ennek ismeretében a maradékok félvariogrammja modellezhető.
A maradék félvariogramm megállapításának analitikus módja:
𝛾
ahol 𝛾
𝛾

𝐡 /𝐶

𝐡 /𝐶

𝐡

𝐡
0

𝜌

∙

𝐡

(16)

az elsődleges változó standard tapasztalati variogrammja és

0 a standardizált másodlagos változó variogramm modellje.

Jelen tanulmányban a maradék variogramm modelljét manuálisan állítottuk elő (18), az
összes modellezett időpontra egyazon modellt alkalmaztuk, köszönhetően annak, hogy az egyes
maradékok térbeli struktúrájában nem mutatható ki szignifikáns eltérés.
𝛾 𝐡

0,95

0,95 ∗ 𝑆𝑝ℎ 57 791 𝑚

(17)

A domborzatmodell és a kutak felszín magasságának variogrammjait eltérnek egymástól.
Mivel az abszolút talajvíz és a felszínmagasság között erős (𝜌

0.98) korrelációt állapítottunk

meg, ezért a DDM és a 213 darab kút felszínmagassága által kapott tapasztalati variogrammok
eltérése arra enged következtetni, hogy a talajvíz-mérőhálózat térbeli struktúrája nem fedi le
reprezentatív módon a Duna–Tisza közét. Talán érdemesebb lehet a csupán a 213 darab megfigyelés egyváltozós interpolációjához is a domborzatmodellből előálló variogramm modellt, kokrígelésnél pedig az MM2-t alkalmazni.
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