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1. A téma indoklása, célkitűzés
1.1. A karsztvizek és kutatásuk jelentősége
A karbonátos kőzetek a Föld jég- és vízmentes területének megközelítően 12%-át {Ford,
D. C. - Williams, P. W 1989), más irodalmak szerint 20%-át teszik ki. (White, W. B. 1988)
Ebből csak mintegy 7-10%-nyi részen alakultak ki a jellemző, karsztos formakincsek és a
felszín alatti vízrendszerek, de becslések szerint az emberiség mintegy l/4-e-l/5-e, de
legalább 50000000 km2 lakott terület, hatalmas városok és iparvidékek nyerik innen
vízellátásukat, mivel a karsztforrások a legbővízűbbek a világon. {Ford, D. C. - Williams, P.
W 1989) {White, W. B. 1988) (Szlovéniában például a karsztvíz biztosítja a lakosság
többségének vízellátását.) {Kranjic, A. 2000) Ez a tény már önmagában is elég indokkal
szolgál a karsztok kutatásához, melyek főleg az Északi-Félgömbön elterjedtek: a
tudományágra egyre fokozódó nyomás nehezedik újabb vízkincsek felfedezésére, illetve a
már meglévők további kutatására a fenntartható hasznosítás céljából. A karsztvizek értékét
növeli, hogy megújuló erőforrásokról van szó. (White, W. B. 1988)
Ugyanakkor a karsztos területeken a felszíni víz hiánya és a felszín alatti készletek
megtalálása, a lakosság ellátásának biztosítása a sivatagokhoz vagy a kis méretű szigetekhez
hasonló nagyságrendű kihívást jelent a szakembereknek. (White, W. B. 1988)
A karsztos kőzetekben található a világ ásványkincseinek, energiahordozóinak tekintélyes
része, ilyen területről indult el az ipari forradalom is. (Christopher, N. S. J. - Beck, J. S. Mellors, P. T. 1977)
A karsztvizek túlzott igénybevételére számos példa akad, melyek következményei
alapvetően két típusba sorolhatók. Amennyiben a kitermelt víz a természetes vízmérleget
folyamatosan és tartósan meghaladja, tartós vízszint csökkenés következik be. (Pl. Dunántúliközéphegység, Urál) (Ajtai, Z. 1962) Azonban ha a vízelvonás a bevétel jelentős, de nem
döntő részét teszi ki szeszélyes, akkor akár a 30m/l-2 hónap nagyságrendet is elérő
ingadozások alakulnak ki. (Christopher, N. S. J. -Beck, J. S. -Mellors, P. T. 1977) Mindkét
esetben áthelyeződik a karsztos oldás másodlagos maximum zónája (szaturációs szint), és így
a karsztfejlődés is megváltozik. A bányászat a vízzáró rétegek átörésével, fosszilis dolinák
felszínre hozásával egyébként is megváltoztathatja a felszín alatti víz áramlását, így a
karsztfejlődést is. (Christopher, N. S. J.-Beck, J. S. -Mellors, P. T. 1977)
A karsztvizek azonban nemcsak mennyiségi problémákat vetnek fel, hiszen a karsztok
kiterjedt hasadékrendszerük és törékeny ökoszisztémájuk következtében nagyon érzékenyek a
szennyezésekre, a különféle antropogén tevékenységekre, egyáltalán, az élő és élettelen
környezet bármilyen változására. (Bárány-Kevei, I. 1988) (White, W B. 1988) (Gunn, J. Hunting, C. 1994) (Kranjic, A. et al. 1995) (Vesper, D. J. et al. 2003) (Még az autóutak
sózásából eredő szennyeződés is megjelenhet bennük.) Öntisztuló képességük lényegesen
csekélyebb, mint vezető képességük. (Gohver, A. 1983) Mindez azt jelenti, hogy az emberiség
tekintélyes részét ellátó víztípus rendkívül érzékeny a felhasználók által okozott
szennyeződésekre. Ugyanakkor a karsztos formakincsek egy része (pl. dolinák), negatív
felszíni formaként „ideálisnak" tűnhet a hulladék elhelyezése szempontjából. A probléma
világszerte ismert, egy-egy hulladéklerakónak használt víznyelő szennyező hatása 25 km-rel
távolabb is kimutatható a vízben. (Aley, T. J. 1972) Ezek a gondok ráadásul mind olyan
területeken jelentkeznek, ahol a vízgazdálkodási helyzet eleve túlfeszített, azaz öngerjesztő
folyamatról van szó. (Az USA-ban már az 1970-es években rehabilitációs programot
dolgoztak ki az ilyen esetekre.) (Aley, T.J. 1972) A víznyelőkön át is utánpótlódó karsztvizek
így egészen más kategóriába esnek, mint a csak beszivárgásból táplálkozók, utóbbi esetben
ugyanis jelentős pufferoló rendszer áll rendelkezésre. {White, W B. 1988) (Kranjic, A. et al.
1995)
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Az elmúlt évek kutatásai megállapították, hogy a karsztos területeken nem a talajerózió a
legnagyobb fenyegetés, mivel itt - kőzetszerkezeti okoknál fogva - elsősorban függőleges
vízmozgások játszódnak le. Puffer-kapacitásuk a modern kemikáliákkal szemben így
lényegesen csekélyebb a korábban gondoknál (Hardwick; P. - Gumi, J. 1996) Különösen igaz
ez a vékony talajréteggel bíró vagy teljesen kopár karsztokra. A folyamatot a csapadék
irányítja, kutatása tehát ebből a szempontból is nagy fontosságú. Szintén az újabb kutatások
eredménye, hogy az emberi fogyasztást különösen jelentősen befolyásoló bakteriális
szennyezettség úgy tűnik, nagyon nehezen vagy csak alig bomlik le, ha már bekerült a
karsztrendszerbe. (Vesper, D. J. et ál. 2003) A karsztok pufferoló képessége pedig a
szennyezések jelentkezését kitolja ugyan, de kiürülésüket is késlelteti. (Kranjic, A. et al.
1995)
A karsztvizek mennyiségi és minőségi problémái a túlzott vízkitermelés esetén együtt
jelentkeznek: a lecsökkenő vízszint ugyanis más típusú, gyakran szennyezett
vízbetáplálásokat mobilizál a karsztba. Különösen nagy probléma ez tengerparti, arid
területeken (White, W. B. 1988), de szinte mindenhol jelentkezik, hazánkban is megfigyelhető
volt.
Az ivóvíz készletek megóvása a világ egyik legnagyobb jelenlegi problémája, még az
édesvízben bővelkedő területeken is. A felszín alatti vizek vonatkozásában az EU-ban külön
szabályozás van érvényben. Ez az ún. Víz-Keretirányelv fő környezeti célkitűzésként a
vízkivételek és a vízpótlás egyensúlyának megtartását, illetve a vízminőségi állapotromlás
megelőzését vagy visszafordítását jelöli meg. (2000/60/EK). Nemcsak az EU, hanem hazánk
törvényei is számos esetben érintik a karsztvíz készletek kérdését. (1993. évi 48. törvény a
bányászatról, a bezárások végrehajtásáról, 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 1995.
évi LIH. törvény az élővilág fennmaradásának feltételeiről, 1996. évi Lin. törvény a természet
védelméről; 203/1998 (XII. 19.) kormányrendelet, 33/2000. kormányrendelet: kiemelt
védelem a karsztterületeknek, 20/2001 (II. 14.) kormányrendelet: a környezeti
hatásvizsgálatról.)
Mindezek azt jelentik, hogy a karsztvíz nemcsak minőségében vagy mennyiségében hanem
az általa létrehozott vagy fenntartott természeti vagy környezeti objektumok (pl. cseppkövek,
víznyelők, források, karsztpatakok, illetve ezek élővilága, stb.) révén is védelem alatt áll. A
kitermelhető víz így nem a teljes beszivárgást jelenti, hanem annak a környezeti-ökológiai
igényekkel csökkentett részét. {Liebe, P. 2002)
A karsztok területén minden emberi tevékenység (építkezések, stb.) külön technológiát
kíván vagy egyenesen kivitelezhetetlen napjainkban is. Az átgondolatlan építkezések a
karsztos területeken súlyos problémákat okozhatnak. (A szennyezések fokozhatják ezt a
veszélyt, ugyanis a kiterjedt hálózat révén nem várt időben és helyen robbanás veszélyes vagy
mérgező gázként szabadulhatnak ki a vízből. Újabban kiderült: a barlangok radioaktivitása
kiugró lehet.) {White, W. B. 1988) Ugyanakkor a karsztvíz rendszerbe való tudatos
beavatkozások (ivóvíz nyerése vagy bányászat céljából) már a történelmi időkből is ismertek.
A karsztokhoz kapcsolódó sajátos formakincsek {White, W. B. 1988) rengeteg turistát
vonzanak, degradációjuk tehát bizonyos régiókat, gazdasági szektorokat erősen érinthet. (A
barlangi turizmus már 1977-ben is 15 millió főt tett ki.) {Maksimovich, G. A. 1977) A
források, vízesések, hidrotermális vízfeltörések egyedülálló értéket képviselnek. NagyBritannia melegforrásai például mind karsztos eredetűek, {Gunn, J. 1992) és kifejezetten a
karsztos természeti kincsek védelmére három nemzeti parkot alakítottak ki. {Yorkshire 1987)
{Gunn, J. -Lowe, D.J. - Waltham, A.C.W. 1998)
A hidrológiai évre vonatkozó vízmérleg éghajlati alapú meghatározása megújuló
vízkészletek, körülhatárolható terület esetében ma már a modern vízkészlet kutatás alapja.
{Ford, D. C. - Williams, P. W1989) Az ilyen jellegű vízkészlet-meghatározások véleményem
szerint (szemben az előbb idézett szakirodalommal) nem feltétlenül túlbecsültek.
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A vízmérleg éghajlati oldalú kutatása azért is indokolt, mert a csapadék nemcsak a
beszivárgó vízmennyiséget, hanem ezen keresztül lényegében az egész karsztosodást
meghatározza, mivel a geológiai, geomorfológiai és biogén tényezők intenzifikálásában
kulcsszerepet játszik. (Ford, D. C. - Williams, P. W. 1989)
A beszivárgás kutatások felértékelődése, alkalmazott irányba tolódása és szintetizáló
jellegűvé válása nemzetközi szinten megfigyelhető tendencia és igény. (Kranjic, A. 2000)
Megkerülhetetlen az utóbbi egy-két évtized egyre növekvő fontosságú problémája: a
klímaváltozás, illetve ennek hatása a karsztos területekre. A kérdés mindenképpen érinti a
csapadékos országokat is. (Wilby, R. L. 1995) A Brit-szigeteken például korábban nem
tapasztalt száraz időszakok jelentek meg, melyek hatására számos karsztos vízfolyás kiszáradt
(Wood, P. 1998) Ez azért jelentős, mert a csapadékhiány már olyan fokot ért el, hogy az a
karsztrendszer pufferoló képességét is meghaladta, így a források is kiapadtak, ökológiai
katasztrófa következett be, és úgy tűnik, tartósan megváltoztak hidrológiai jellemzőik. Utóbbi
folyamatok detektálására, nyomon követésére országos szervezetet hoztak létre. (MetcafeSimth, J. L. 1994) A források elapadásában nagy szerepet játszott, hogy - a korábbiaktól
eltérően - a telek is szárazak voltak. (Marsh, T. J. - Túrion, P. S. 1996) A szárazság
különösen azokat a vízrendszereket sújtotta, ahol az emberi vízkitermelés jelentős volt, így itt
is felmerült a már említett ökológiai vízigény kérdése. (Owen, M. 1991) A korábbi
rizikófaktorok mellé tehát egy újabb lépett be, súlyosbítva a kasztvizek használata vagy
inkább túlhasználata körül kialakult konfliktust. A karsztkutatás a klímaváltozás
detektálásához is képes értékes módszerekkel szolgálni: a sztalagmitok fejlődése, miután
klímafüggő, érzékenyen képes kimutatni az éghajlat ingadozásait. (Frisia, S. etal. 1997)
1.2. A Dunántúli-középhegység karsztvíz rendszerének jelenlegi állapota, problémák,
lehetséges feladatok
A vizsgált felszín alatti vízkészlet jelentőségét az adja, hogy területei elhelyezkedése révén
azon kevesek közé tartozik, melyek megőrzése egyedül országunktól függ, rajtunk múlik.
A karsztokon végzett emberi beavatkozás egyik nemzetközileg is ismert példája a
Dunántúli-középhegységé, melynek regionális vízszint süllyesztése a világ egyik legnagyobb
ilyen típusú tevékenysége volt. Az 1948-1990 közötti időszak tudatos vízszintsüllyesztésének
következményeként mintegy 30 m-es regionális vízszint csökkenés alakult itt ki, és a
kitermelt készleteknek csak mintegy 28%-át hasznosították. (Lorberer, Á. et ál. 1986) A
különböző fogyasztók közül elsősorban a bauxit kitermelést, a dorogi és tatabányai, illetve a
rövid ideig működő „eocén" bányákat emelhetjük ki. (Hőriszt, Gy. 1966) Az 1970-es évek
elejére az aktív vízvédelem következményeként a legtöbb mélykarsztos forrás elapadt.
(Lorberer, Á. etal 1986) (Izápy, G. -Maucha, L. 2002)
Az 1.1. pontban említettek a vizsgált terület példájával is alátámaszthatók: a mélykarszt
forrásai nem egyszerűen jó minőségű ivóvizet adtak, hanem a környező felszíni vízfolyásokat
is táplálták. A térség felszíni vízhozamának mintegy 30-60%-át (Lorberer, Á. et al. 1986), az
általam részletesebben vizsgált Által-ér esetében azonban 70%-át (Fogarasi, S. 1999/3) a
források hozama adta. A túltermelések következtében fellépő jelenségek (felszíni vizek
hozamcsökkenése, minőségük romlása, az élővilág elszegényedése, a felszíni víz behatolása
az elapadt, kútnak használt forráskürtőkbe, stb.) számos olyan élőhelyet degradáltak, melyek
spontán vagy részben emberi segítséggel történő regenerációja kívánatos lenne. (Szabó, I.
2000) A probléma jelentőségét mutatja, hogy számos tanulmány foglalkozott a felszíni
vizeknek a karsztforrás hozamok csökkenésének következményeként kialakult állapotával.
(Gölz, B. 1980) (Dr. Molnár, K. - Tevanné Bartalis, É. 1981) (Sárvári, I. 1990) Az 1980-as
évek elején az Által-ér völgyének felszíni vízhelyzete olyan súlyossá vált, hogy a Dunából
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terveztek vízutánpótlást felvezetni Tatabánya térségébe {Sárvári, I. 1990), illetve a bányászat
megszűnése után csak az említett vízfolyás minőségének biztosítására gondoltak továbbra is
jelentős mennyiségű karsztvizet emelni. (Gerber, P., et ál. 1989) A tervezett „eocén-bányák"
vízszintsüllyesztésének felszíni vizekre gyakorolt hatását pedig hatalmas, több tudományos
szervezetet kooperációjában készített felmérés előzte meg. (VGI1977) A tanulmány szerint a
vízemelés újabb felfutásának felszíni vízkészletekre gyakorolt kedvezőtlen hatását regionális
tározó rendszer kiépítésével próbálták volna ellensúlyozni.
A térség utánpótlódó karsztvíz mennyiségének tisztázása tehát a felszíni vizek
szempontjából is fontos lenne prognózis készítése céljából, mert jelentős javulás e téren is
csak a forráshozamok megjelenése után várható, a felszíni lefolyás ugyanis az elmúlt
évtizedek során - a csapadék ingadozása miatt - nagyon bizonytalanná vált. (Fogarasi, S.
1999/3) Fenti tények szintén alátámasztják a terület kutatásának szükségességét.
A Dunántúli-középhegység karsztvizének jelentőségét azonban alapvetően az adja, hogy a
bányászathoz kapcsolódó karsztvíz kitermelés regionális vízellátó rendszerek kiépülését tette
lehetővé, aminek következtében nemcsak a közvetlenül a területen lakók használják azt,
hanem az ún. „kapcsolt területek" révén mintegy másfél millió ember. {VGI 1986) Egy ekkora
ellátási terület vízigényeinek kielégítése nagy volumenű és összehangolt tervezést igényel.
A disszertáció a Dunántúli-középhegység karsztvíz készletének utánpótlódását vizsgálja.
Ez elsősorban éghajlati kutatást jelent, de célja a karsztvíz rendszer vízforgalmának
pontosítása. Később látni fogjuk, hogy a két kutatási terület összekapcsolása kölcsönösen
segítheti a másikról való ismereteinket. A kutatás célja hasznos információkat adni a
vízkészlet "fenntartható" hasznosításához. Ez utóbbi nagyon fontos, hiszen a túlzott
kitermelés - mint láttuk - a mennyiségi csökkenés mellett a szennyeződés veszélyét is
jelentősen fokozza.
A Dunántúli-középhegység karsztvize az 1952-86 közötti időszakban folyamatosan
szennyeződött. {Lorberer, Á. et al. 1986) Ennek mobilizálódása szintén csapadékfuggő, az
éghajlati kutatások segíthetik az ilyen jellegű prognózisok készítését is.
A Dunántúli-középhegység „mélykarszt"-ja {Pécsi, M.-Sárfalvy, B. 1960) Közép-Európa
legjelentősebb ivóvízbázisát, a hazai karsztvíz készlet mintegy 70%-át rejti. (Mádlné-Szőnvi,
J. 2000) A tárolórendszer méreteire jellemző, hogy horizontálisan mintegy 13000 km ,
vertikálisan 2,5-3 km kiterjedésű kőzettömegben helyezkedik el. A víztest térfogata így több
száz km3 lehet. {Lorberer, Á. 1986)
A kőzettömeg nagy víztartó képességét elsősorban nem méretének, hanem szerkezetianyagi-kifejlődésbei i sajátosságainak köszönheti: Nagy-Britanniában sokkal nagyobb
területen találhatók karbonátos kőzetek, melyek lényegesen nagyobb földtörténeti
intervallumban is képződtek (devon-kréta, de főleg karbon és perm), mégis csak Észak-Anglia
perm mészköveiben alakult ki nagyobb karsztvíz készlet a csekély porozitás következtében.
(Az ennél fiatalabbak csak gyengén karsztosodottak.) így a vízellátásban betöltött szerepük is
jóval csekélyebb: csak Durham megyében jelentős. {Christopher, N. S. J. - Beck, J. S. Mellors, P. T. 1977) {Gunn, J. -Lowe, D.J. - Waltham, A.C.W. 1998)
Abban mára többé-kevésbé megegyezik a modern szakirodalom, hogy a Dunántúliközéphegység karsztvízrendszere az Őrségi-ároktól a Zagyva-árokig tartó egységnek
tekinthető. {Gölz, B. 1982) {Lorberer, Á. 1986) {Schmieder, A. et. al 1986) {Lorberer, Á.
2001) {Alföldi, L. et al. 1977) {Mádlné-Szőnyi, J. 1994) {Lorberer, Á. 2002) {Csepregi, A.
2002) (Többek között ennek figyelmen kívül hagyása vezetett a csak aktív vízvédelemmel
működtethető bányák megnyitásához.) {Nagy, Zs. et al. 2000) Ugyanakkor vannak benne
kisebb-nagyobb egységek, melyek között a hidraulikai kommunikáció, a nyomásszintek
kiegyenlítődése nem egyenletesen valósul meg, azaz késleltetett. {Schmieder, A. et al. 1986)
{Mádlné-Szőnyi, J. 1994) {Lorberer, Á. 2001) (Extrém példája ennek a Balaton-felvidék, mely
hidrológiailag gyakorlatilag elkülönül a fökarsztvíztárolótól.) Ezek a „cellák" azonban a
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kőzetanyag és a geológiai szerkezet sajátosságai révén egymással lényegesen jobban
kommunikálnak, mint környezetükkel és így bennük egységes víztest, a mezozoikumi, főleg
triász kőzetekre támaszkodó ún. „fökarsztvíz" (vagy „középkarsztvíz") (Szádeczky-Kardoss;
E. 1941) található. (Az egyetlen kivétel ilyen szempontból a Balaton-felvidék, ezt több szerző
is külön víztestnek fogadja el, és a bányászati depressziók mozgása is megerősíti.) (Csepregi,
A. 2002) (Lorberer, A. et ál. 1986) Az egységes víztest és az ezen belüli viszonylag önálló
kisebb szerkezeti egységek kettőssége alapvetően meghatározza a terület kutatási feltételeit.
(Ez a probléma kezdettől fogva végigkíséri az egész karszttudományt.) (Maga a mélykarszt
egyébként alapvetően kb. 50*50 m-es alapegységekből áll.) (Maucha, L. 1989) (.Izápy, G. Maucha, L. 2002)
A Dunántúli-középhegység termális karsztvizeit kezdetben (Pávay-Vajna F. 1950)
vadózusnak feltételezték. (Maucha, L. 1989) Először Kessler Hubertnek sikerült
egyértelművé tenni ezek csapadékvíz eredetét, (Kessler, H. 1956/2) de mára a teljes hazai
szakirodalom maradéktalanul elfogadja ezt. Szintén megegyezik benne a tudóstársadalom,
hogy működése „hidraulikusan vezérelt geotermális rendszer"-ként írható le. (Maucha, L.
1989)
A Dunántúli-középhegység geológiai sajátossága, hogy a krétában több helyütt létrejött
karsztbauxit- és az eocénben nagy területen és vastagságban kialakult viszonylag jó minőségű
szén telepek a hegyek közötti medencékben, egykori öblözetekben helyezkednek el. Ennek az
a következménye, hogy többségük a karsztvíznívó alatt van, így kitermelésük a vízrendszerbe
való drasztikus beavatkozást is jelentette. Ugyanakkor a mérésekre, kutatásokra
visszaforgatott erőforrások nagymértékben segítették a karszt rendszerének megismerését is.
Az említett hatalmas víztömeg megújuló erőforrás: a csapadék révén mintegy 1500 km2-es
felületen folyamatosan utánpótlódik. A vízbázis jövője - elhelyezkedése révén - csak az
országon múlik, és ez a hazai kutatókra nézve is felelősséget jelent. A részletesebb kutatás
másik indoka a szakmai körökben is egyre gyakrabban említett „klímamódosulás" esetleges
kimutatása, mely légköri hatásokra érzékeny volta miatt esetleg hamarabb tükrözi a
változásokat.
A nagyfokú emberi igénybevétel következtében a vízbevétel és -kiadás vizsgálata a
Dunántúli-középhegységben a természetes állapotban indokolt „vízháztartási mérleg"
(Domokos, M. 1964) helyett a „vízgazdálkodási mérleg" (Domokos, M. 1964) meghatározását
jelenti, azaz a kitermeléseket is kell, hogy tartalmazza.
Az éghajlati alapú kutatások olyan kérdések megoldását is elősegíthetik, melyeket a
karszthidrológia és a hidrogeológia mindezidáig nem tudott egyértelműen eldönteni. Sem a
korábban említett cellák, sem a fökarsztvíz és környezete közötti kommunikáció nem
tisztázott teljesen. Ezek a kiürülési vagy éppen betáplálási pontok, felületek ugyanis szemben a forráshozamokkal vagy a kitermelésekkel - dekoncentráltak és az ember számára
nehezen hozzáférhetők. Ugyanez elmondható a beszivárgási területekről is: egyes szerzők
(Ajtai, Z. 1962) csökkentő szorzókkal dolgoznak olyan karsztokon, melyek bizonyos mértékig
fedettek, míg mások (Lorberer, Á, 1986) csak a teljesen nyitott karsztokat tekintik betáplálási
területnek. Például a felszín alatt elfolyó vízmennyiség esetében az irányadó munkák között
többszörös (háromszoros, 100 és 300 m3/perc szélső értékekkel) eltérés található. (Böcker, T.
1975; Lorberer, Á. et al., 1986; Schmieder, A. et. ál 1986) További probléma, hogy részben a
rendelkezésre álló forráshozam adatok sem megbízhatóak a mérési módszerek pontatlansága,
illetve változása miatt. A megfelelő helyre telepített, ma is működő karsztvízészlelő kutak
éppúgy hiányoznak, mint a meteorológiai mérőállomások, a bányák megszűnését követően
ugyanis a világviszonylatban is kiemelkedőnek minősíthető megfigyelő hálózat 3/4-e
megszűnt. Utóbbival kapcsolatban felmerül még egy probléma: már antropogén hatásoktól
erősen befolyásolt vízszintet örökített meg.
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Jelen állapotban csak a beszivárgás pontos értékeinek tisztázásával lehetne ezeket a
kérdéseket eldönteni vagy legalább is a válaszokat valószínűbbé tenni.
A különböző szakirodalmak (Böcker; T. 1975; Lorberer, Á., 1986; Schmieder, A. et cd.
1986) és véleményem alapján a Dunántúli-középhegység fökarsztjának kiinduló vízmérlege a
kutatás során 600-750 m3/perc volt, melynek többségét, mintegy 440 m3/percet a
forráshozamok tették ki. A bevételi, illetve a kiadási oldalak között mintegy 100 m3/perces
eltérés van, utóbbiak javára. Ennek oka lehet beáramló rétegvíz is, a fent említett
szakirodalmak alapján azonban jelen munka szerint a nem megfelelő csapadékadatokból
történő beszivárgás számítások okozzák.
A pontos vízmérleg meghatározása azért is nehéz, mert a vízszint nagyarányú süllyedése
miatt a járulékos vízkiáramlások több helyütt is betáplálássá váltak, és ennek
következményeként a ténylegesen a főkarsztba került vízmennyiség nagyobb lehet a
számítottnál. Csak a Gerecse térségében 60 km2 kiteijedésű felszín vált "szabadtükrűvé". Ez a
hegység északnyugati peremén, Tatától északra elhelyezkedő zóna 15%-kal növelte meg a
térség lehetséges beszivárgási területét. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy itt feltétlenül
történik is beszivárgás, hanem azt, hogy a karszt negatív nyomású, azaz képes vizet
befogadni. Itt például pannon rétegsorokból történt a vízátadás a főkarsztba. (Lorberer, A. et
cd. 1986) Ezen a területen mintegy 2 évtizeden át a Duna is rátáplált a karsztvízre. (Csepregi,
A. 2002) Ezek a fökarszt alacsony vízszintjéből eredő járulékos utánpótlások a nívó
emelkedésével az 1990-es évek közepén megszűntek. (Lorberer, Á. etal. 1997)
Mindezen fent említett kérdések megválaszolásához jelen munka is értékes érveket
nyújthat, a prognózisok alapját képezheti.
1.3. Célkitűzések, tematika
A karsztvizekre vonatkozó mindenféle tervezés alapvetően három ismeretet követel meg: a
kitermelhető abszolút vízmennyiséget, ennek a környezet károsodása nélkül felhasználható
hányadát, valamint a beszivárgás és a természetes lecsapolás helyszíneit. (White, W. B. 1988)
Jelen munka az abszolút értékeket (első két paraméter) próbálja meghatározni, a csapadék
utánpótlás pontosítása révén, tehát vízmérleg vizsgálatról van szó, ezen belül is beszivárgás
vizsgálatról, szemben a korábbi főleg geohidrológiai vagy vegyes (beszivárgási és
geohidrológiai) kutatásokkal. A geohidrológiai adatokat és tapasztalatokat is felhasználtam
azonban a kapott eredmények alátámasztása céljából.
A disszertáció a Dunántúli-középhegységet mind hidrogeológiai egységet kezeli, és
minden megfigyelését, kutatását annak rendeli alá, hogy a karsztvíz tároló légköri eredetű
utánpótlását pontosítsa, annak jövőbeli alakulására prognózisokat próbáljon készíteni.
A kitermelés egy viszonylag jól ismert érték, ennek összegzésére korrekt adatbázisok
állnak rendelkezésre. A kiadási oldal egyik eleme, a felszín alatti elszivárgás nagy mértékben
megkutatott terület, a forráshozamok (az 1950-es évek előtti értékeket kivéve) egzakt módon
megörökítettek.
A vízmérleg másik elemének, a beszivárgásnak a kimutatása sokkal összetettebb feladat. A
korábbi évtizedek erre vonatkozó kutatásai nem vették figyelembe az orográfiai
csapadéknövekedést, mely a csapadékmérő állomások karsztterületekre nem reprezentatív
elhelyezkedése folytán a tényleges beszivárgást - különböző, később részletezendő okoknál
fogva - jelentősen megnöveli. A munka célja a beszivárgási értékek pontosítása, és az ehhez
szükséges járulékos kutatások elvégzése.
A disszertáció időben is vizsgálja a Dunántúli-középhegység karsztfelszínén kialakuló
mezoklíma változását. Utóbbi ingadozása, esetleg tendenciaszerű változása ugyanis jelentősen
befolyásolja a vízgazdálkodás jövőbeni lehetőségeit, mind az ivóvízellátás, mind az újraéledő
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források szempontjából. Közismert az éghajlat-talaj-növényzet hármas tényező szerepe a
karsztos beszivárgásban {Juhász, J. 1987) {Maucha, L. 1990) Az esetleges éghajlati
változások így olyan következményekkel is járhatnak, melyek a beszivárgás feltételeit
jelentősen megváltoztatják. {Berki, I. etal. 1999)
Miután a mezoklimatikus skálájú folyamatok makroszinpotikus keretekbe ágyazva
alakulnak ki, nem kerülhető meg utóbbi időjárási helyzetek vizsgálata, illetve a két, eltérő
léptékű folyamatrendszer egymáshoz való viszonyának tisztázása.
A munka a lehető legnagyobb időintervallumot vizsgálja, 1950 és 2000 között 25
mérőállomás, havi bontású csapadékadatait. Ezen időszak előtt nem volt olyan mérőhálózat,
mely alapján hasonló munkát el lehetett volna végezni. Ugyanakkor ez az 50 év két
napfoltciklust is felölel, melyek éghajlatra, időjárásra való erőteljes hatása közismert. A
beszivárgás hasonló periódusidejű (9-13, illetve 22 év) ingadozásait a területen bizonyítottnak
vehetjük. {Sárvári, I. 1971) {Mádlné-Szőnyi, J. 1994) Esetenként az említett idősornál
rövidebb (pl. makroszinpotikus helyzetek változásának részletes elemzése) vagy hosszabb
(MI Index vizsgálata) időperiódusokat vizsgáltam, amennyiben a szükségszerűség
(rendelkezésre álló adatok) vagy az ésszerűség úgy kívánta.
Célkitűzéseim voltak:
- a korábbi, területre vonatkozó vízmérlegek pontosítása
- ennek kiszámításához a kárpát-medencei karsztokra legjobbnak tartott Maucha-féle
beszivárgás számítási módszer Dunántúli-középhegységre történő átkalibrálása
- az éves csapadék kapcsolatának megállapítása a makroszinoptikus helyzetekkel
- a beszivárgás és az azt meghatározó éghajlati paraméterek területi rendszerének
meghatározása
- csapadék és a hőmérséklet orográfiai változásának tanulmányozása a térségben
- a beszivárgás és éghajlati tényezőinek, illetve ezek területi rendszerének változása az
elmúlt 50 évben, illetve történelmi távlatokban
- az éghajlat változási tendenciájának, fázisainak megállapítása
Mivel a disszertáció kifejezetten mennyiségi megközelítésből vizsgálja a víz ciklusát a
területen, ezért nem foglalkozott minőségi kérdésekkel. A beszivárgás mennyiségének korrekt
meghatározása, a vízszint előrejelzése azonban a vízminőség védelmét is szolgálja.
A munka a Dunántúli-középhegység karsztvizének utánpótlódási feltételeit vizsgálja. A
kor követelményeinek megfelelően interdiszciplináris, célorientált, ez magyarázza, hogy miért
kerülhetett egy disszertáció keretei közé az európai makroszinoptikus helyzetek jellemzése és
a különböző, hazánkban kidolgozott beszivárgás számítási módszerek megbízhatóságának
problémája, tudomány területek szempontjából a klimatológia és a karszthidrológia.
A disszertáció a csapadék általános és makroszinpotikus helyzetek szerinti elemzése után
az egyes beszivárgási elemeket és magát a beszivárgást vizsgálja időben és térben
(horizontálisan és vertikálisan) egyaránt. A munka során kimutatott változások indokolták,
hogy egy kifejezetten a klímamódosulást, illetve -ingadozást kimutatni képes éghajlati
jellemszám, a „Mediterán Index" (MI) változását is részletesen elemezzem. A kapott
eredményeket megpróbáltam a Föld más területein tapasztalt hasonló tendenciákkal
összevetni.
Ezt követően az éghajlati elemek orográfiai módosulásával foglalkoztam, utóbbi
problémára eljárást és modellt dolgoztam ki. Egy körülhatárolt részvízgyűjtő (Tatai-források)
hidrológiai adataival hasonlítottam össze a számított csapadék adatokból kalkulált
beszivárgást, eredményesen. Ezt követte a beszivárgás valós értékeinek kiszámítása a teljes
Dunántúli-középhegységre, majd a kapott eredmények összevetése a különböző mért és
szakirodalmakban előforduló adatokkal, szintén eredményesen.
Az egyes részeljárások módszereit az adott fejezeteknél láttam célszerűnek ismertetni, azok
szisztematikus hibáival és korlátaival együtt.
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2. Kutatástörténet
2.1. Észlelések, mérések, és felhasználhatóságuk
Általánosan jellemző a disszertáció által érintett mindkét fő tudományterületre (éghajlattan,
hidrogeológia) az adathiány, mely nagyban behatárolja a kutatási lehetőségeket.
A megfelelő adatok hiánya nem egyszerűen a mérések késői megindulását jelenti. Számos
korai észlelést vagy mérést kell fenntartással kezelni méréstechnikai okok következtében. A
terület zaklatott történelméből kifolyólag a mérések többször is megszakadtak, általában nagy
területen. Súlyos probléma, hogy a mérőhelyeket különböző okoknál fogva nem a
leginformatívabb területekre, pontokra helyezték. Mindezen tényezők tovább csökkentik a
felhasználható adatok mennyiségét.
A későbbiekben a dolgozat részben kísérletet tesz az adat hiányok pótlására (térben és
időben), illetve a vitatott kérdésekben megpróbál állást foglalni. Az így kapott eredmények
természetesen nem pótolják a méréseket, de a további kutatásoknak fontos bázisát jelenthetik.
2.1.1. Éghajlati megfigyelések
A legrégibb észlelések a területről a középkorból származnak. (Réthly, A. 1970) A Magyar
Királyságban több helyütt megtelepedett szerzetes rendházak minden bizonnyal készítettek az
időjárásra vonatkozó feljegyzéseket. Erre azonban csak a török időket túlélő két apátság, Zirc
és Pannonhalma adatai alapján következtethetünk. A fennmaradt, időjárásra, éghajlatra
vonatkozó töredékek kuriózumnak tekinthetők, jelen munka szempontjából nem használhatók
szórvány jellegük és nem számszerűsíthető információik alapján.
Az első, műszerekkel ellátott állomás 1780-ban, Budán létesült a vizsgált területen,
0Makra, L. 1991), de rendszeresen csak 1841-től mért. {Hajósi, F. etal. 1975) Megalakulását
mintegy évszázaddal követte a többi állomás létrehozása. {Hajósi, F. et al. 1975) Ezek a
feljegyzésekhez hasonlóan elsősorban egyházi intézményekhez (Bakonybél, Pannonhalma
1874, Zirc 1900), illetve uradalmi központokhoz (Tata 1876), polgári oktatási
létesítményekhez (Veszprém 1860) kapcsolódtak. Mint a felsorolásból is kitűnik, viszonylag
távol helyezkedtek el egymástól. Az állomások létrehozását az 1870-ben megalakult OMSZ
(akkor még „Országos Meteorológiai és Földdelej ességi Intézet") szorgalmazta, melynek
kezdettől fogva központi szerepe volt az adatok rendszerezésében, tárolásában. Az ekkor
kialakított állomások legnagyobb problémája a csapadékmérés szabványának változása,
illetve a mérőhelyek folyamatos vándorlása. (Ma csak az ún. „Hellmann-féle" csapadékmérő
tekinthető hitelesnek, melyre a Dunántúli-középhegységben a legtöbb állomáson csak az
1950-es években tértek át. A régi műszerek mérési adatai több esetben is bizonyíthatóan nem
egyeznek a jelenlegi szabványok értékeivel.) {Hajósi, F. etal. 1975)
Az 1900-as évek elején több új mérőállomás kezdte meg működését a területen, az 1930-as
években kialakításuknak egy újabb hulláma figyelhető meg, melynek következményeként már
megfelelő sűrűségben álltak rendelkezésre. Az újabb állomások megjelenése azonban gyakran
járt együtt a korábbiak áthelyezésével. (Pl. Bakonybél) {Hajósi, F. et al. 1975) Az első- és a
második világháború a műszeres észlelésekben is hatalmas cezúrát jelentett a térségben.
A regionális kutatáshoz használható mérőállomás-hálózat mind a sűrűség, mind a technikai
feltételek szempontjából az 1950-es évekre épült ki és az 1980-as évek végéig folyamatosan
bővült. Komoly hiányossága volt azonban, hogy az észlelőhelyek többnyire a völgyekben
helyezkedtek el, így adataik a karsztvíz-beszivárgás szempontjából csak kritikával fogadhatók
el. {Amberger, K. 1986) {Lorberer, Á. 1986) Több, speciális észlelőhely is kialakításra került,
éppen a nagyobb tengerszint feletti magasságokban (pl. Farkasgyepű, Hárskút),
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hidrogeológiai megfontolásokból is telepítettek meteorológiai mérőállomásokat, azonban ezek
közül ma már egy sem üzemel.
Az 1970/80-as években tovább ritkultak a hegyvidéki észlelőhelyek (Pusztamarót,
Dobogókő), az itteni lakosság csökkenésével párhuzamosan. Az 1990-es évek elejétől kezdve
a korábbi állomások jelentős csökkenése figyelhető meg, mely számos esetben csaknem
százados idősorokat szakított meg (pl. Zirc) és főleg a hegyvidéki területeket érintette. Ezzel
párhuzamosan ugyanakkor több új, részben már automata állomás is megjelent, a
karsztkutatás szempontjából lényegesen informatívabb helyeken. (Pl. Kab-hegy, Kőris-hegy ez utóbbi nem automata.)
A területen tehát komoly probléma az azonos helyen és módszerrel, hosszú időn át mérő
állomások hiánya. A leghosszabb idősorú, mai napig folyamatosan mérő és észlelő hely
hazánkban az OMSZ 1910 áprilisában átadott Kitaibel Pál utcai központja. A jelzett
időpontnál korábbi mérések (1782-92, 1841-1910) a hely változása és a mérési módszer (a
már említett, Hellmann-rendszerű csapadékmérőkre való áttérés) miatt itt sem
megfeleltethetőek korrekt módon ezzel az idősorral; a legtöbb állomás estében ez csak az
1950-es évektől lehetséges. Számos mérőhely csaknem évszázados, folyamatos adatsorát a
mérőhálózat utóbbi 10-15 évben bekövetkező átalakulása szakította meg. A jelen vizsgálat
szempontjából nagyon fontos 2003-as év adatait pedig csak két állomás (OMSZ Székház és
Veszprém) esetében sikerült beszerezni, szerencsére ezek eléggé lefedik a vizsgált területet.
További gondot jelent a karsztos beszivárgási területek éghajlati viszonyainak
vizsgálatánál a mérőállomások már említett völgyi elhelyezkedése.
Az adatok nagyfokú hiánya megnehezíti az éghajlat módosulási tendenciájára vonatkozó
következtetéseket. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy nincsen kompetenciája a
hasonló kutatásoknak, de a kapott eredményeket megfelelő fenntartásokkal kell kezelni.
2.1.2. Hidrogeológiai adatok
A karsztvízszintekre, a karsztvíz forgalomra vonatkozó ismereteinket alapvetően
meghatározza hogy már csak a rendszer természetes állapotának megbomlását követően
került olyan helyzetbe a karszthidrológia, hogy hiteles, érdemi adatokat szerezzen, és ezek
alapján igazán megalapozott következtetéseket vonhasson le a fokarszt állapotát illetően. így
már csak az intenzív emberi beavatkozással módosított helyzetet sikerült regisztrálni. Ez a
probléma minden komolyabb kutatás során előbukkan. {Lorberer, Á. et al. 1986) (Maucha, L.
1989) (stb.)
A karsztvíz mennyiségére vonatkozó mérések egészen a komoly bányászati tevékenységig
esetlegesek voltak, néhány alkalmi forráshozam mérésre, illetve a bányák vízemelési adataira
redukálódtak. Ez utóbbiak néhány esetben üzletpolitikai okok miatt titkosak voltak.
(Lorberer, A. 2001) A karsztvíz megfigyelő hálózat kiépülése 1954-től indult be és
megszervezése kapcsán Kessler Hubertnek, a VITUKI Karsztvízkutató Osztálya akkori
vezetőjének nevét feltétlenül meg kell említeni.
1957-ben Jósvafön karsztkutató állomás alakult, mely a karszthidrológia szempontjából
fontos paramétereket évtizedeken keresztül térben és időben is nagy sűrűséggel regisztrálta.
(1970-1993 között napi csapadékmérés folyt a környező településeken is, a fennsíkokon havi
összegző automaták működtek 1973-1989 között, stb.) Ez a kutatóbázis olyan ismeretekhez
segítette hozzá a hazai karsztkutatókat, melyek máshonnan nem lehettek volna beszerezhetők.
(Többek között itt dolgozta ki Maucha László beszivárgás számítási módszereit.) {Izápy, G. Maucha, L. 2002)
Az első mérőhálózatot a BKV (Bauxitkutató Vállalat) létesítette a Dunántúliközéphegységben: 1957-től mintegy 164 db megfigyelő helyet alakítottak ki. {fiariszt, Gy.
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1966) A karsztvízszint észlelő alaphálózat 1968-72 között épült ki a térségben, de a
meteorológiai mérőállomásokhoz hasonlóan elsősorban a hegységperemen mért. (Böcker, T.
2002) így információi gyakran nem terjedtek ki a központi területekre, az észlelőkutak pedig
több esetben leszáradtak az 1980-as évekre. (Lorberer, Á. 2002) Az Eocén-program során
kivitelezett mérőhálózat-bővítés (1974-82) elsősorban az észak-keleti területeket és Hévíz
környékét érintette. Az egységes mérőhálózat kiépülése lényegében az alapját jelentette a
karsztvízszint változások előrejelzésének, majd később a hidraulikai modell kidolgozásának.
A mérőhálózat a meteorológiai észlelő helyekhez hasonlóan szintén megsínylette a
rendszerváltást követő időszakot. Ez nemcsak a legtöbb akna bezárását jelenti: 1995-ig
többnyire megszűntek a bányák észlelőhálózatai, az új tulajdonosok több esetben nem
bocsátják rendelkezésre a mért adatokat sem. Ugyanez a helyzet a vízművek esetében is:
privatizációjuk következményeként az adatszolgáltatási fegyelem lazulása miatt a meglévő,
helyi kezelésű vízszint mérő kutak adatai is gyakran hozzáférhetetlenek a szakma számára.
(Lorberer, A. 2002) A mérések megbízhatósága ugyanakkor emelkedett az 1990-es évek
végére, de ma is probléma, hogy csak a hideg-karsztos övezetben adnak reális képet a
vízszintről, az a hegységperemi konvekciós depressziók esetében a „hőlift" torzító hatása
miatt csak átszámítással határozható meg. (Lorberer, Á. 2002)
2.2. Kutatások, módszerek
2.2.1. Éghajlattan
A terület éghajlati jellemzőinek vizsgálata a „mezometeorológia" (Unger, J. 1997)
tárgykörébe tartozik, éghajlata a szakirodalom (Wagner, R. 1956) szerinti „mezoklíma"
tipikus esete, melyet a morfológiai egység okoz.
Régóta közismert tény az emberiség előtt a hegyvidékek csapadéknövelő hatása, ez a
mezoklimatikus léptékű jelenség. Ezt azonban számszerűsíteni, térképen ábrázolni nagyon
nehéz, mivel a csapadék önmagában véve is rendkívül változékony elem, az orográfia ezt a
változékonyságot hatványozza meg. (Goebel, W. -El-Quali, A. 1997)
Az éghajlati elemek orográfiai változásai a mezoszinoptika megjelenésével kerültek
előtérbe. A mezometeorológia a második világháborút követően fejlődött önálló
tudományággá, miután bebizonyosodott, hogy a két, korábban elfogadott lépték (mikro- és
makro méret) között létezik egy harmadik is, nemcsak a földfelszínen kialakult időjárás,
hanem az azt kialakító rendszerek szempontjából is.
A prognózisok készítői ugyanis külföldön és hazánkban egyaránt észrevették, hogy a
kialakuló időjárási helyzet, elsősorban a csapadék mennyisége gyakran olyan tényezőkön
múlik, melyek kisebbek a makro-, de lényegesen nagyobbak a mikro skálánál (néhány 10 km2
kiterjedésűek). (Means, L. L. 1954) (Bodolai, I. 1955) (Götz, G. 1962) Létezésük elsősorban
az általuk okozott károkban nyilvánult meg. (Közülük a Balaton térségének hirtelen viharai
emelhetők ki.)
így a második világháborút követően a makro- és a mikro skálájú folyamatok
megfigyelése mellett egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a kettő közötti kiterjedésű időjárási
rendszerek, jelenségek, képződmények megfigyelése. Felismerésükhöz a radar használata
vezetett. (Bodolainé Jakus, E. 1996) A viszonylag fiatal kutatási terület gyors fejlődését annak
köszönhette, hogy nem kellett még egyszer végig járni a makroszinoptika által egyszer már
megtett utat. Ennek oka az, hogy miután a mező skálájú jelenségek a makroszinoptikus
helyzetekbe ágyazottan jelennek meg, kialakulásuk csak bizonyos esetekben lehetséges.
Először az USA-ban, majd más országokban is kísérletileg igazolták a mezoszinoptikai
kutatások létjogosultságát: ezek olyan új, korábban ismeretlen légköri képződményekre
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világítottak rá, mint például az ún. „instabilitás! vonalak" vagy „squall line"-ok. (Bodolainé
Jakus, E. - Götz, G. 1962/2) Ezek közé a vizsgálatok közé sorolhatjuk a hegyvidékek időjárás
módosító hatásával kapcsolatosakat is.
2.2.1.1. Hazai kutatások
A Dunántúli-középhegység éghajlatát a Kárpát-medencét, illetve Magyarországot
feldolgozó hasonló témájú nagy munkák vizsgálták a XIX. század végétől kezdve. Ezek közül
kiemelkedik a „Magyarország éghajlati atlasza", mely a klimatikus elemek első, részletes,
táblázatos és térképes feldolgozását adja a trianoni Magyarország területére (Kakas, J. et al.
1960). A munka alapja a XX. század első felében létrejött mérőhálózat, nagyon informatív, jól
feldolgozható, azonban néhány alkalmazott módszere kérdéses. (Pl. összevethetők-e
különböző időpontok óta mérő állomások sokévi átlagai.). A nemrégen kiadott, az 1960-1990es időintervallumot feldolgozó hasonló című kiadvány adatbázisa lényegesen kedvezőbb
elődjénél. A használt számítógépes kartográfiai eljárás és a táblázatos feldolgozás hiánya
azonban lehetetlené teszi komolyabb kutatások felhasználására. (Mersich, I. etal. 2001)
Mielőtt Péczely Györgynek közvetlenül a terület kutatására irányuló munkásságát
méltatnám, feltétlenül meg kell említeni a részben a disszertáció által is felhasznált, általa
kidolgozott makroszinoptikus helyzet kategóriákat. (Péczely, Gy. 1983) A kategorizálást
Károssy Csaba folytatta (Károssy, Cs. 1998), szerzőtársaival helyenként biotikus faktorokat is
bevonva a kutatásokba. (Károssy, Cs. 1994) Az utóbb idézett munka során a makroszioptikus
helyzeteket, illetve ezek megváltozásának időpontját különféle rovar-fajok vonulásának
intenzitás-változása alapján próbálták megállapítani. Péczely 13 helyzetét 6 szélirányra
egyszerűsítették, köztük 36 átmeneti helyzetet állapítottak meg.
A hazai középhegységek csapadékképződésre gyakorolt hatásával Szepesi Dezső
foglalkozott először. (Szepesi, D. 1962) A kor viszonyai között hatalmas adatbázis
segítségével törvényszerűséget próbált megállapítani a csapadék értékeinek orografikus
módosulásáról, melyet képlettel fejezett ki.
A térségre vonatkozó regionális kutatások csak néhány évtizedre tekintenek vissza,
megírásukat a terület egyre nagyobb mértékű nemzetgazdasági hasznosítása indokolta.
(„Energia-tengely") (Krajkó, Gy. 1991)
Ebbe a kutatási irányba sorolható Péczely György munkássága, mely kezdetben az
országos kutatások részeként teijedt ki a Dunántúli-középhegységre, majd már külön
monográfiákban, társszerzőkkel került publikálásra. (Péczely, Gy. et al. 1971; uő. Pécsi, M.
1986) Ezek már főleg a második világháború után kiépített mérőhálózat alapján állapították
meg a terület egyes éghajlati paramétereit, átlagos értékeiket, illetve az ettől való eltérések
valószínűségét, nagyságrendjét. Miután a szerző országos szinten is kutatta a fenti éghajlati
elemeket, így azok összehasonlító értékelésére is sor kerülhetett Magyarország többi,
elsősorban középhegységi tájaival. A legfontosabb eredmények a középhegység sajátos,
szigethelyzetű fennsík jellegéből adódó erős magassági hőmérséklet- és csapadék gradiens.
Utóbbi két tényező, valamint a télen gyakran megfigyelhető makroszinoptikus helyzetek
okozzák a hócsapadék nagy mennyiségét, illetve a magassággal való erőteljes növekedését.
(Péczely, Gy. 1964) Ezeknek a tényezőknek különösen fontos szerepük van az itteni
karsztokon megfigyelhető, a disszertáció szerint nagy arányú és értékű beszivárgásban. Ennél
nagyobb beszivárgási hányados a kárpát-medencei karsztokon területi átlagban talán csak a
Mecsekben fordulhat elő, de a Kőris-hegy térségének értékeinél ez sem lehet több. Az évi
csapadék azonos tengerszint feletti magasságban minden bizonnyal a Bakonyban a legtöbb.
Részben Péczely György, bekövetkezett halála miatt azonban főleg már Makra László
vezetésével írta az akkori JATE (ma SZTE) egyik szakdolgozója a Bakony orográfiai
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csapadékeloszlásáról szóló munkáját. (Amberger, K. 1986) Az egyértelmű elismerés mellett
több módszertani kifogás is megemlíthető a munkával kapcsolatban, melyek közül a
legfontosabb, hogy a nyugat-keleti irányú csapadékcsökkenést nem különítette el a tényleges
orográfiai csapadéknövekedéstől. A szakdolgozat azonban kategóriájához képest hatalmas
információt dolgozott fel, és a munka során megjelentek azok a tendenciák, melyek az azóta
eltelt 20 év adatsoraiban bontakoztak csak ki igazán és a Dunántúli-középhegység klímáját
alapvetően érintik.
Meg kell említeni szintén a Szegedi Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékről Dr. Koppány
György és szerzőtársa (Koppány, Gy. - Pelle. L. 1990) munkáját, mely a nagycsapadékokból
származó vízmennyiség energiatartalmát hasonlította össze Magyarország hegy- és
dombvidékein. Jóllehet nem csak az általam vizsgált területet dolgozta fel, mégis rávilágított
annak feltáratlan, a csapadékból és a domborzatból eredő potenciális energiakészleteire.
A másik ága ezeknek a területet érintő, részletesebb, regionális kutatásoknak a Bodolainé
Jakus Emma és szerzőtársai által folytatott, évtizedeken át tartó project, mely alapvetően
mezometeorológiával foglalkozott és alapötletét a svédországi „esőkísérlet" adta. (Bergeron,
T. 1965) Ennek keretében makroszinoptikus helyzetekre bontva vizsgálták az egyes
csapadéktevékenységeket a különböző kitettségeken több magyarországi középhegységben,
sőt, a Duna és a Tisza tágabb vízgyűjtőjében is. {Bodolainé Jakus, E. et al. 1962/1, 1974,
1983, 1984, 1986, 1999) Munkájuk tehát bizonyos mértékig hasonló volt Péczelyéhez,
azonban elsősorban annak továbbfejlesztésének tekinthetők. Az egyes nagycsapadékokat
létrehozó helyzeteket olyan paraméterekre lebontva vizsgálták, melyekből már számszerűen is
meg lehetett határozni a kialakuló csapadék mennyiségét, orográfiai gradiesnsét. Eljárásuk
azonban nehézkes, mivel olyan adatok ismeretét igényli melyek nehezen beszerezhetők (pl.
600 mb-os szintű „jet" erőssége, a relatív és abszolút páratartalom ebben a magasságban,
stb.). Bodolainé nevéhez fűződik az ún. „terület-magasság-tartam" analízis eljárását
bevezetése.
Miután fenti módszerek alkalmazásának bonyolultsága nem áll arányban az így nyert
információ értékével, ezért nem kerültek nagy mértékű alkalmazásra. A kidolgozás során
létrejött eredmények, alkalmazott eljárások azonban a hazai mezometeorológia gerincét
jelentik mind a mai napig. Utóbbi lehetőségeit jelentősen növelte, hogy az 1970-es évek
végétől lényegében kiépült a hazai radar hálózat. (Vissy, K. 1989)
Hazánkban az 1950-es évektől az USA-ban szerzett tapasztalatokra nemcsak Bodolainé és
szerzőtársai támaszkodtak. Az 1980-as években az Akadémia külön projectet támogatott,
melynek negyedik altémája a nagycsapadékot okozó rendszerek kutatása volt, elsősorban ebben az esetben is - árvízvédelmi célzattal. (Vissy, K. 1989) Ez lényegében megerősítette a
Bodolainé nevével jelezhető kutatások eredményeit. (A nagy csapadékot adó gócok, „echo"-k
mindig mezoléptékűek, nagyobb rendszeren belül alakulnak ki, a makrorendszer viselkedése
alapján előre meghatározható helyeken.) Az említett objektumok részletes meghatározásához
azonban sürübb adatok kellenek, így a radar adatok és a légköri paraméterek alapján a
zárójelentés számításokat javasolt, illetve egy figyelmeztető előrejelző rendszer kiépítését
tervezte. Az egyes interpoláló módszerekről Szentimrey Tamás írt összehasonlító-összegző
munkát. (Szentimrey, T. 2001)
A disszertáció szerint kétséges, hogy a fent ismertetett eredmények a jelenlegi,
megváltozott vagy változóban lévő klimatikus viszonyok között mennyire állnak fent a
jelenben, és főleg mennyire hatnak majd a jövőben.

2.2.1.2.Nemzetközi kutatások
A külföldön folyó tudományos munka a levont általános törvényszerűségek és a
kidolgozott módszerek szempontjából érdekelheti a mezometeorológia hazai képviselőit.
A szakterülethez kapcsolódó kutatásokat a WMO Hidrometeorológiai Bizottságának 1964es varsói ülése világszerte tovább fokozta: a legtöbb fejlett országban árhullám-kutatási
programok indultak meg.
A következő évben publikálták a már több mint egy évtizede folyó svédországi esőkísérlet
(„Project Pluvius" 1953-65) eredményeit mely a csapadék magassági növekedését vizsgálta,
illetve ennek hatásmechanizmusára vonatkozóan próbált meg következtetéseket levonni.
(Bergeron, T. 1965) Az eredmények meglepőek voltak: a Vánern-tó térségében az egészen
csekély domborzati formák is jelentős csapadék növekedést okoztak. A kutatócsoport a
megfigyelések alapján kidolgozta az ún. „wash-out" mechanizmus elméletét. Ennek lényege,
hogy a magassági csapadéknövekedés nagy részét nem az alapcsapadékot jelentő („seeder",
azaz „vető") felhőzet adja, hanem a talaj közelben a felemelkedés során telítetté váló
(„feeder" azaz „tápláló") légrétegek.
A következő évtized során megtörtént a két felhőtípus csapadékképzésben betöltött
arányainak (20%, illetve 80%) számszerűsítése, illetve a magassági csapadéknövekedést
meghatározó más jelenségek (blocking-modell, magas szinti hőforrás-effektus, stb.)
felkutatása. (Browning, K. A. -Pardoe, C. W. -Hill, F. F. 1974)
A szinoptikus kutatásokban nagyon sokat segített az 1974-ben években indított GARP
(Global Atmospheric Resource Programme) ALPEX (Alpine Experiment) alprogramja, mely
az Alpok és a Kárpátok csapadékképződésre gyakorolt hatását vizsgálta. (Göíz, G. 1981)
Ennek során a Genovai-öböl (a téli félévben ez a világ legkitüntetettebb ciklogenetikus
körzete) konkrét vizsgálata mellett az itt kialakult ciklonok jellegzetes vonulási útvonalait, így
a Kárpát-medencét is vizsgálták. A program keretében kutatták a csapadék eloszlását az egyes
hegyvonulatokon az említett jelentős csapadékot okozó időjárási helyzetek során.
A csapadék magassági változását nemzetközi szinten főleg Franciaországban kutatták. A
terület élénk domborzata, Európa mindkét ciklon-akciócentrumához való közelsége indokolta
a téma kiemelt jelentőségét.
Az egyszerű interpolálást jelentő „kriging"-módszert az 1980-as években fokozatosan
felváltotta az ún. AURELHY-eljárás, nemcsak a csapadék, hanem más éghajlati paraméterek
meghatározásában is. (Analysis Using Relief for Hydrometeorology - magassági
paraméterekkel történő hidrológiai elemzés.) (Meteto Francé 1980) (Benichou, P. - Jourdain,
S. 1986) Az eljárást a Francia-középhegységre dolgozták ki, célja, hogy egy adott hely vélt
klimatológiai értékeit az egyszerű interpolációval szemben a magasság figyelembe vételével
adják meg. Egy terület koordinátái tehát az x és y érték mellett a magasságot is tartalmazták,
ezek alapján képeztek 5*5 km-es grideket, ll*ll-et, azaz összesen 121 különböző
átlagmagasságú négyzetet. Az x és y értékeket itt is kriggelik (a csapadék összegének 40%-a),
de a különböző magasságokhoz tartozó csapadéknövekedést a 121 négyzet jellemző értékei
alapján határozzák meg, bonyolult módszerrel (a csapadék értékek 60%-át adja). A területi
csapadék átlag kiszámítása tehát a 121 négyzet x,y és m értékei alapján történik.
Számítógépes szoftvert is készítettek az eljárás alapján. A módszer impozáns eredményeket
mutatott fel: a reális és a becsült csapadék értékek közötti eltérés 31%-ról (krigging) 14%-ra
csökkent.
Az AURELHY-t gyorsan alkalmazni kezdték, és számos országban hozzájárult a
csapadék-eloszlás pontosításához sokévi szinten és az előrejelzések szempontjából egyaránt.
(Goebel, W. - El-Quali, A. 1997) A hivatkozott vizsgálat egyúttal rávilágít a csapadék még
modern technikával is nehezen meghatározható voltára: 15-20%-os hibahatára volt.
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Ismert még egy, az előbbinél is nagyobb szabású, területi átlagoló módszer, az ún. CGMS
(Crop Growth Monitoring System). (Goot, E. vem der 1998) Ennek lényege, hogy a termés
becslése érdekében különböző talaj- és klíma adatok alapján pixelenként (50*50, vagy 20*20,
illetve 25*25 km) meghatározza az aktuális kilátásokat. A módszert EU-projekt keretében
fejlesztették ki a teljes kontinensre, sőt, Észak-Afrikára is, számítógépes modellel együtt.
(WOFOST) Helyi változatai, a HYDRE és a MERA a kontinentális, illetve a mediterrán
térségre kerültek kidolgozásra. A módszer nagy vívmánya, hogy a teljes kontinensre dolgoz ki
viszonylag egzakt hő- és vízforgalmi értékeket. A disszertációban azonban nem volt
használható, mert az egyes paraméterek meghatározásánál a legreálisabb értékek pixelenkénti
átlagolására szorítkozik, nem ragadja meg azok kialakulásának lényegét. (Szemben az
AURELHY-vel.)
Meg kell említeni az interpoláló módszerekről 1997-ben, Volterrában tartott konferenciát.
Ez, mint a konferenciák általában egy tudományterület komoly fejlődésének volt eredménye,
ugyanakkor jelentős új impulzust adott a további munkákhoz.
Dan Cornford szintén a krigging-módszer lehetséges továbbfejlesztésével foglalkozott
tanulmányában, melyben az eljárásra vonatkozó teljes korábbi irodalmat feldolgozta.
(Cornford\ D. 1997/1) Munkája elsősorban a minimum hőmérsékletek területi eloszlására
koncentrál, modern technikával (GIS, Arc-Infó, stb.) próbálva ezt meghatározni. Nagyon
fontos tapasztalata tanulmányának, hogy a makroszinpotikus helyzet az összes éghajlati
elemet alapvetően meghatározza, illetve hogy a számítási módszernél is fontosabb a
megfelelő alapadat-halmaz összeállítása. A kutató arra a következtetésre jutott, hogy a
kriggelésnek és minden más interpolációs módszernek az eredményét csak az összefüggésszórás („zaj") kettős mutatóval lehet megadni. Ugyanakkor a korábbi vélekedést megerősítette
abban, hogy a gyakorlati életben elég valószínűtlen, hogy a kriggelés legyen a
legcélravezetőbb eljárás a természetes felületek inhomogenitása miatt. (Még olyan viszonylag
homogén felületekre, mint a tenger is csak ritkán alkalmazható.) Másik munkájában rámutat,
hogy az interpolációt lényegében a legtöbb tudományterület használja, csak eltérő
hangsúlyokkal. RBF (Radial Basis Function) módszere lényegében a kriggelés
továbbfejlesztésének tekinthető inhomogén adathalmazra; az eljárást úgy dolgozta ki, hogy az
a geostatisztikában is alkalmazható legyen, (iCornford\ D. 1997/2)
Weisse és szerzőtársai szerint a csapadék eloszlása nagy vonalakban és főleg nagy
időtartamban követi a domborzatot, rövidtávon, néhány óra alatt azonban ezektől nagyban
független területi értékeket vehet fel. Másik fontos kitétele munkájuknak, hogy a csapadék
eloszlását a nedves levegő forrásához való távolság legalább annyira meghatározza, mint a
magasság, ehhez képest a többi paraméter szerepe (lejtőszög, stb.) alárendeltek. (Weisse, A. et
al. 2001) Tételeiket a disszertáció eredményei teljes mértékben alátámasztják.
A jelen munka által is érintett éghajlat változás az 1980-as évek végén került a köztudat és
a szélesebb szakmai körök figyelmének középpontjába. A megnövekedett tudományos
érdeklődést jelzi a témával kapcsolatos konferenciák, szimpóziumok, értekezletek számának
megugrása, a Globális Légköri Megfigyelő Rendszer (GAW) kiépítésének elhatározása.
(Faragó, T. 1989)
2.2.2. Hidrogeológia
2.2.2.1. Külföldi kutatások
A karsztos kőzeteknek a bevezetőben már említett elteijedtsége, sajátos tulajdonságaik
(melyek közül a legfontosabb oldhatóságuk), ebből eredő formakincsük, a civilizációk
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vízellátásában már a történelmi időkben is betöltött komoly szerepük korán felkeltette az
ember érdeklődését. (Ford, D. C. - Williams, P. W. 1989) A jelenlegi karszttudomány
bölcsője a Mediterráneum, ahol az említett természeti képződményeket már az ókori Hellász
(Thalész, Arisztotelész) és Róma (Lucréciusz, J. Flaviusz) nagyjai is kutatták, elméleteket
állítva fel a víz mozgásáról a kőzetben, megalkotva az első ismert térképeket. Maga a „karszt"
szó szintén már az ókori Rómában használt volt, bár később csak az Észak-Adria szláv
vidékein maradt fenn. (Gams, I. 1973) Az itteni első karsztjelenséget a Kr. e. 4. sz-ban
Apameia írta le a „Poseidonius" című munkájában, de később Strabón, Livius, Plinius és
Vergilius is foglalkozott ezekkel, az ő eredményeik maradtak Európában a karsztokról
alkotott elképzelések alapjai a XVII. századig.
A tudományok területén a kora újkorban bekövetkezett általános fellendülés a
karsztkutatásban is éreztette hatását, és megjelent a számszerűsítésre való törekvés. Perrault,
Mariotte és Halley már a párolgás, a beszivárgás és a lefolyás közötti összefüggés
megfigyelését és kimutatását helyezte előtérbe. A meginduló vizsgálatokban - különösen a
Balkánon - nagy szerepet játszottak a tudós papok. (Shaw, T. R. 1992)
A XVm. és részben a XIX. század elsősorban a karsztok geomorfológiájának
megértésében hozott előrelépést, a XIX. század közepétől azonban a hidrológia, majd
konkrétan a karszthidrológia is komolyan elkezdett fejlődni.
Darcy 1856-ban publikálta a Dijon környéki forrásokról szóló tanulmányát, melyben kifejti
a modern karszthidrológia egyik legfontosabb tételét: a karsztosodott kőzetekben a víztranszport a porozitás függvénye. (Ford, D. C. - Williams, P. W. 1989) Általános szabálya,
hogy az egységnyi felületen egységnyi idő alatt átjutó víz a hidraulikus gradienssel arányos.
(Cullingford, C. H. D. -Ford, T. D. 1976)
1874-ben Beyer, Tietze és Pilar elkészítette az első, nagy területet vizsgáló
karszthidrológiai elemzést, mely már a XX. századi kutatások előhírnöke volt. (Herak, M. Stringfield, V. T. 1972) Többek között már megjelent benne a karsztok kezelésének vitája is:
mit vegyünk kutatási egységnek. A munka a horvát területek karsztjait vizsgálta, és már jelzi,
hogy a kutatások súlypontja áttevődött az Osztrák-Magyar Monarchia területére. A
Habsburgok egykori államának Adria környéki része karsztjelenségekben rendkívül gazdag
(alpi, dinári és átmeneti kifejlődés is megtalálható itt), és régóta civilizált (lásd korábbi
bekezdések), tehát megfigyelt volt. (Kranjic, A. 2000) Itt indultak meg a 19. század végén az
első nyomkövetéses vizsgálatok. (Kranjic, A. 2000)
Grund 1903-ban készített munkájában már elkülönítette a fő karsztvíz övezeteket és típusokat (mélységi- és karsztvíz, mai megfelelői a leszálló és felszálló öv), jóllehet a köztük
lévő különbséget nem tisztázta megnyugtatóan és a karsztvíz mozgására is meglehetősen
egyszerűsített sémát vázolt fel, melynek problémái hamar megmutatkoztak. (Ford, D. C. Williams, P. W 1989)
1909-ben jelent meg Katzer munkája, mely Grund kutatásainak már előbb említett fehér
foltjait próbálja tisztázni, nagy szabású terepmunkák során. (Katzer, E. 1909) Egyrészt
rámutat, hogy nem minden karsztforrás hozama áll (szoros) kapcsolatban a légköri
csapadékkal, másrészt hogy a források kiszáradása nem mindig korrelál a tengerszint feletti
magassággal. Mindezek oka szerinte a karszt források és vizek eltérő eredete, típusa. Cáfolta
Grund vélekedését, miszerint a karsztvíz egy felületet képez a vízzáró kőzetek felett. Szerinte
a kis porozitású karbonátos kőzetekben a törések elhelyezkedése szabja meg a víz
elhelyezkedését. Nem fogadta el Grund kategorizálását, jóllehet az ő kategóriái (sekély- és
mélységi típus) lényegében ugyanazt írják le. Ugyanígy kiderült a karsztvíz
elhelyezkedésében elfoglalt látszólag ellentétes álláspontjukról is, hogy nem zárják ki
egymást: a karsztvíz alapvetően egységes, piezometrikus szintet képez, de kis porozitású
kőzetek töréseiben jóval efölé teijedhet, utóbbiak vízháztartása akár független is lehet a víz
nívójától (emeletes karszt). A két típus egymás mellett létezik pl. a Dunántúli-
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középhegységben vagy a Peak District-ben (Anglia). (Christopher, N. S. J. - Beck, J. S. Mellors, P. T. 1977) A vita mindmáig nem zárult le teljesen, de kezelésében a szakirodalom
többsége az előbbiekben már ismertetett értelmezés alapján egyetért. (Cullingford\ C. H. D. Ford, T.D. 1976) Bizonyos irodalmak a karsztvizek alapvetően járatrendszerben történő
mozgásának elméletét Martelnek (1910) tulajdonítják, (iCullingford, C. H. D. - Ford, T. D.
1976)
Cvijic, a következő nagy kutató látszólag szintén cáfolja Grund beosztását, valójában azt
az addig hiányzó tételt mondja ki, hogy ezek a kategóriák csak különböző típusai az egységes
karsztvíznek. (Ford, D. C. - Williams, P. W1989) 3-as beosztása (száraz, átmeneti és telített
zóna) nagyon hasonlít Grundéhoz és Katzeréhez, viszont fontos újdonság, hogy miután a víz
folytonos áramlásban van, ezek határát nem veszi állandónak. Cvijic munkásságával
megtörtént a modern karszthidrológia alapjainak lerakása.
Már Grund és Cvijic is megállapította, hogy a felszín alatti lefolyás nagyjából követi a
morfológia által determinált felszíni lefolyást. Ezt a későbbi vizsgálatok is megerősítették.
(Christopher, N. S. J. -Beck, J. S. -Mellors, P. T. 1977)
A két világháború közötti időszakban komoly előrelépés történt a mélységi karsztforrások
megértésében: Hűbbért kimondta, hogy amennyiben olyan a geológiai helyzet, hogy a
hidraulikus potenciál a magassággal csökken, a víz nagyobb mélységekből a felszín felé is
áramolhat. (Hűbbért, M. K. 1940)
Meg kell említeni az egykori Jugoszlávia területén folyó komoly kutatómunkát, mely a
Grund, Katzer és Cvijic által alapított iskola utódjának is felfogható. A karsztok tudományos
vizsgálata a két háború között is folytatódott (víz-nyomkövetés) de az 1970-es években élte
fénykorát. Az itt folyó karsztkutatás elismeréseként a Nemzetközi Víznyomjelző Szövetség
1976-ban Bledben tartotta III. szimpóziumát, mely az itteni tudományos életnek újabb,
jelentős ösztönzést adott. (Gospodaric, R. -Habic, P. 1976)
A Jugoszláviában tevékenykedő kutatók nevéhez fűződik a polje-hidrológiai vizsgálatok
bevezetése. A poljék érdekességét a hidrológiai vizsgálatok szempontjából az adja, hogy
időszakosan víz alatt vannak és az ár levonulásából, ennek a többi hidrológiai paraméterrel
(pl. forráshozam, víznyelők kapacitása, stb.) történő összevetéséből értékes ismeretek
nyerhetők a karsztvíz rendszerről. Ristic négy típusba sorolta a poljékat: teljesen zárt, felül
nyitott, alul nyitott és teljesen nyitott kategóriákba. (Ristic, D. M. 1976) Még ebben az évben
más kutatók meghatározták a fent említett hidrológiai paraméterekből egy adott polje víznyelő
képességét. (Zibret, Z. - Simunic, Z. 1976) A délszláv területeken folyó merész kísérletek
időnként azonban tudományosan nem megalapozott beavatkozásokhoz is vezettek, melyek a
karsztos rendszerekben és az emberi létesítményekben egyaránt károkat okoztak. (White, W.
B. 1988)
Kranjic már egy következő generációhoz tartozott és a Jugoszláv karsztkutatások fő
örökösének, a szlovén iskolának ma talán legnagyobb alakja. Részben neki köszönhető a
vizsgálatok egy újabb, második nagy hulláma a térségben 1993-96 között. (Kranjic, A. 1997)
Munkásságának egyik legnagyobb eredménye, hogy miután rájött, hogy a poljék
összeköttetésben állhatnak egymással, rámutatott: a vízmérleg kutatásoknak csak a valóban
különálló karsztos egységek esetében van értelme. (Kranjic, A. 1981) (Kranjic, A. Lovrencak, F. 1985) Nem régi munkájában a karsztkutatások múltjával, jelenével és jövőjével
foglalkozik, a disszertáció tárgykörébe is tartozó problémákat fejve ki. (Kranjic, A. 2000)
Szerinte a kutatásoknak eddig négy periódusa figyelhető meg: a víznyelők és források közötti
kapcsolat kutatása (1; 20. század eleje), a vízkövetési eljárások kidolgozása (2; az 1940-es,
komplex módon az 1970-es évektől), a karsztos vízválasztók kijelölése, epikarsztos zóna
vizsgálata a vízvédelem érdekében (3), beszivárgás vizsgálatok a vízmennyiség
megállapítására (4; az 1980-as évektől). A jelenlegi állapotot szerinte hatalmas adattömeg,
tudásanyag, de kevés alkalmazott kutatás és szintetizáló munka jellemzi. A lehetséges jövőt
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az eddigi kutatások elmélyítésében, területi kiterjesztésében, a technikai fejlesztésékben,
valamint elméleti munkákban, modellezésben és a beszivárgás vizsgálatok kiterjesztésében
látja a vadózus és epikarsztos zónákra. Ezeknek a délszláv kutatásokban is egyre inkább
látszanak a jelei: megjelentek a különböző beszivárgás vizsgálatok (Kranjic, A. et al. 1995)
(Kogovsek; J. 1996), illetve a szintetizáló művek. (Petric, M. 1995) (Breznik, M. 1998)
Kranjic és szerzőtársai nevéhez köthető egy már az EU által finanszírozott felmérés, mely
Dél-Szlovénia felszín alatti vizeinek szennyezettségét vizsgálta. Az eredmények azért
figyelemre méltóak, mert világosan sikerült kimutatniuk a felszíni vizek szennyező hatását a
karsztos területeken. (Kranjic, A. et al. 1995) A munka szerint a különféle nitrogénvegyületek aránya folyamatosan nőtt a felszín alatti vizekben a vizsgált másfél évtized alatt,
annak ellenére, hogy jelentős előre lépés volt a szennyvíz-kezelésben. Ennek oka más
szennyező források hatása lehet. (Szeméttelepek, autóutak, kempingek.) A karsztvizek
szennyezettsége nőtt a vízszint hirtelen emelkedésével, azaz egyértelműen felszíni eredetű
volt, ugyanakkor a nagy mértékű betöményedés alacsony vízállásoknál volt megfigyelhető. A
munka egyik nagy tanulsága, hogy a karsztos beszivárgási területekre ha lehet, egyáltalán
nem szabad szennyező forrásokat telepíteni. Egyrészt sikerült kimutatni a karsztvíz rendszer
szennyvíz-pufferoló képességét, főleg a könnyen lebomló anyagok esetében, (szerintük
mintegy 40 m vertikális mozgás után ezek lebomlanak.), másrészt viszont a már a
bevezetőben is említett tényt: a rendszer a szennyezések kiürülését is pufferolja.
A karsztok új, modern módszerekkel történő kutatása világszerte az 1960-as-1970-es
évektől került előtérbe, ekkor értékelődött fel ugyanis az ivóvíz készletek jelentősége. A
tiszta, egészséges víz hiánya a gyorsan növekvő népességű területek mellett azokat az
országokat is a kutatások fokozására késztette, ahol az egyre nagyobb mértékű ipari
szennyezés okozta ezt a problémát.
A fokozódó vízigények miatt a karsztvíz készletek felkutatása az 1960-as évektől külön
tudomány területté fejlődött. (Lattman, L. H. - Parizek, R. P. 1964) (Parizek, R. P 1976) A
fúrólyukas becslésekről azonban hamar kiderült, hogy nem megbízhatóak, hiszen gyakran
lokális vízszinteket mutatnak. (White, W. B. 1988) (Ez az időszak Magyarországon az 194050-es években volt.) (Lorberer, Á. et al. 1986) Ezt egy szisztematikusabb, több elemből álló
vízkészlet becslési eljárás kidolgozása követte, melyben a modellezés, a termikus térképek és
a légifelvételek információi is szerepet játszottak. A vízkészletek felértékelődését mutatja,
hogy - az 1950-es évekbeli „tapogatózásokat" követően - az 1970-es évek elején már a
csapadékos Nagy-Britanniában is komplett vízkészlet felmérések készültek. (Christopher, N.
S. J. - Beck, J. S. - Mellors, P. T. 1977) Ezeket a kutatásokat az tette érdekessé, hogy az
itteni, főleg karbon korú mészkövek három formában tárolják a vizet, elsődleges porozitásúk
csekély, így tároló képességük nagyrészt a törések, barlangok elhelyezkedésétől függ, tehát
nagyon változékony. Az idézett munka kutatási céljaiban, tematikájában, megközelítésében
nagyon hasonló a néhány évvel később Magyarországon is megjelenő elemzésekhez:
alapvetően a lehetséges beszivárgott csapadékot vizsgálta, és számszerűsítette az időegységre
bontott kitermelhető vízmennyiséget. A vizsgált terület nagyságrendileg hasonló volt a
Dunántúli-középhegységhez és szintén erős antropogén hatás alatt állt. Általános kutatási
eredménye volt, hogy miután a vizsgált terülten betekinthettek a freatikus zónába is,
következtetéseket tudtak levonni ennek fejlődésével kapcsolatban: szerintük alapvetően a
lejtőszögtől függ a barlanghálózat viszonya a fő törésekhez. A brit iskoláról azért is meg kell
emlékezni, mert a szigetek jelentős részét a karbonátos kőzetek különböző korú és típusú
(mélytengeri, self-platform, zátony-fácies, stb.) megjelenési formái alkotják, így ideális
lehetőséget nyújt a karsztjelenségek tanulmányozásához. (Gunn, J. - Lowe, D. J. - Waltham,
A. C. W. 1998) Az 500 éves bányászat következményeként pedig öt körzetben számtalan
helyen jöttek létre fúrómagok, mérőkutak, szerkezeti metszetek, melyek segítségével az
emberi hatásokat is tanulmányozni lehet. (Gunn, J. 1992)
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Lowe szerint az angliai karsztok kifejlődésében a kisebb karbonát tartalmú betelepülések,
valamint a paleokarsztosodás is nagy szerepet játszottak, előbbiek az agresszív savak
nélkülözhetetlen alkotóelemeit adták, utóbbiak a későbbi karsztosodás kezdőszintjeit
(horizontjait) jelentették. (Lowe, D. J. 1992)
Előbbi szerzők közös munkája a már említett eredmények összegzése, továbbfejlesztése
mellett a mészkő vezető képességével foglalkozott, mely szerintük a fő ágakban elérheti a
100-500 m/h, a perm mészkövekben pedig felületen a 300-1500 m2/nap sebességet. (<Gunn, J.
-Lowe, D. J. - Waltham, A. C. W. 1998)
Szintén az 1960-as évektől jelentek meg a nagyszabású beszivárgás vizsgálatok, történt
meg az a és a P típusú karsztvizek végleges elkülönítése. („Diffuse" és „concentrated"
recharge.) (Burdon, D. J. - Papakis, N. 1963) (Drew, D. P. 1970) (Percolation input, allogenic
water.) (Smith, D. I. -Atkinson, T. C. 1976) (Diffuse-flow, conduit-flow.) (White, W. B. 1988)
Előbbi szerzők állították fel a recharge-throughput-discharge (betáplálás-szállítás-kiadás)
rendszert, mint minden későbbi karszthidrológiai modell alapját. Elképzeléseik természetesen
később finomításra szorultak, ezt tette meg például egy 1982-es munka, mely szintén a
beszivárgással foglalkozott (Friedrich, H. - Smart, P. L. 1982) vagy John Gunn vizsgálatai.
(<Gunn, J. 1981/1) (Gunn, J. 1981/2)
A törési pályák jelentőségét, szerepét a karsztvíz transzportban az 1960/70-es években már
modern eszközökkel sikerült alapvetően tisztázni. (Lattman, L. H. - Parizek, R. P. 1964)
(,Parizek, R. P. 1976) White az áramlási pályákat is két típusba sorolta (szórt és vezérelt),
melyek alapvetően a geológiai viszonyoktól függnek, és mindegyikükhöz jellegzetes
barlangtípusokat kapcsolt. (White, W. B. 1969) Egyértelművé vált, hogy a fő törési zónák
vezetik el a beszivárgó víz nagy részét, így gyakorlatilag ezek határozzák meg a kiürülési
viszonyokat, ezért nagyon nehéz általában meghatározni egy vízgyűjtőt, mindig konkrét
vizsgálat szükséges. (White, W. B. 1977) Ugyanezt erősítik meg más kutatások is. (Burdon, D.
J. - Papakis, N. 1963) Részben ezekhez kapcsolódott Williams munkássága, aki kimutatta: a
dolinák a bennük szállított vízmennyiséggel jelentősen hozzájárulnak a felszín alatti
kényszerpályák áteresztő képességének növeléséhez. (Williams, P. W. 1985) Szintén ő
mutatott rá a szubkután zóna jelentőségére a karsztvíz kutatásokban. (Williams, P. W. 1983)
Atkinson meghatározta a karsztos kőzet és a freatikus zóna kiterjedéséből utóbbi aktív
áramlási részének nagyságát. (Atkinson, T. C. 1977) Példája azonban csak a terület részletes
ismeretében alkalmazható.
Az 1970-es évektől egyre inkább megfigyelhető az ún. „barlangi csepegés vizsgálatok" és
a mikrorepedés hálózat vezetőképesség-vizsgálatának elterjedése a beszivárgás folyamatának,
értékeinek pontosítása céljából. (Borsato, A. 1997) Ezek lényege, hogy a vezetőképesség
változásával a törésekben lévő víz hőmérséklete és kalcium-hidrokarbonát tartalma is
megváltozik. A mikrorepedések kiürülése két nagyobb fázisban, 1 hét alatt, hirtelen, illetve 2
hónap alatt, viszonylag lassan történik a sekélykarsztokon. (A mélykarsztok hasonló
tulajdonságaival a disszertáció külön témakörben foglalkozik.)
Ugyancsak a karsztrendszerre vonatkozó ismeretek nyerését szolgálta a szintén az 1970-es
évektől elterjedő forráshozam-analizis. A karsztos kőzetek ugyanis a beszivárgó vizet a
szerkezeti sajátosságok függvényében adják le, így a vízhozam adatok értékes információkkal
szolgálhatnak erre vonatkozóan. (Smart, C. C. 1983) A mennyiségi megfigyelések rendszerint
a hozam-csúcstól kezdődnek, az emelkedés, illetve csökkenés mértékét, folyamatosságát, az
ingadozásokat, stb. nézik. Az analízis elvégzése történhet egyszerű exponenciális (Martin, G.
N. 1973) vagy összetett logaritmikus (Milanovic, P. T. 1976) (Torbarov, K. 1976) (Atkinson,
T. C. 1977) kapcsolat alapján.
A kémiai alapú hidrológiai vizsgálatok először az 1960-as években jelentek meg (Burdon,
D. J. - Papakis, N. 1963), az idézett munka szerint a telítettségi zóna kémiai összetétele nem
függ az utánpótlás jellegétől. Az 1980-as évek közepén a karsztvizek kémiai különbségei arra
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késztették a kutatókat, hogy a White-féle kettős felosztást (lényegében a és P karsztvizek)
árnyaltabbá tegyék. Atkinson, majd később előbbi munka továbbfejlesztéseként Hobbs és
Smart is három paraméter mentén, az utánpótlás-tárolás-szállítás különbségei alapján
kategorizálta a karsztokat. (Atkinson, T. C. 1985) (Smart egyébként szintén foglalkozott a
karsztos kőzetek hálózat rendszerével is.)
A vízhozam méréseket általában kombinálják a minőségi vizsgálatokkal (vegyi és fizikai
paraméterek). Ezt az eljárást a világon elsők között Jakucs László alkalmazta a Komlósforrásnál. (Jakucs, L. 1959) Alapja az a felismerés volt, hogy a karsztvizek mennyiségi
változása a kémiai (oldott anyagok, ionok, pH, izotóp összetétel) és fizikai (elektromos
vezetőképesség, üledék, hőmérséklet) paraméterekre is hatással van, az utánpótlás jellegétől
(a vagy P típusú karsztvíz, ezek mennyisége, stb.) függően. A vizek elemzése így olyan
kérdések eldöntésében segítheti a kutatókat, melyekre a hozammérések önmagukban nem
képesek. Szintén az 1970-es években teijedt el széles körben a vízfestéses eljárás, mely, mára
külön tudománnyá fejlődött. (Ford, D. C. - Williams, P. W. 1989) A módszer segítségével
számos karsztrendszer vízforgalmának lényeges kérdéseit sikerült tisztázni. Erre csak egy
példa a Kanadában található Castleguard barlangrendszer hidrológiai viszonyainak
feltérképezése. (Smart, C. C. 1983) (Az első, bizonyítható nyomon követési kísérletet a
Shannon vízgyűjtőjén végezték, 1878-ban.) (Gunn, J. 1996)
Ashton (Ashton, K. 1966) már az új eljárások (egyidőbeni mennyiségi és minőségi
vizsgálatok) alapján jött rá, hogy a forráshozamban megjelenő mennyiség különböző
helyekről, tároló- és járatrendszerekből származik. (Pl. az oldott Ca mennyiség ingadozása
alapján következtetett arra, hogy hirtelen hozamnövekedésnél előbb a ffeatikus vizet löki ki a
rendszer, és csak ezt követően jön a vadózus hányad.) Szintén a fent említett módszerrel
próbálta meghatározni a karsztos tárolóba beszivárgott víz mennyiségét. Az, hogy egy újabb,
jelentős betáplálás a már korábban a rendszerben tárolt („öreg" vagy „régi") vizet löki ki
elsőként, megerősítést nyert több francia munka által is az 1970-es években, a két víz
különbözőségét O18 vizsgálatok is bizonyították. (Bakalowicz, M. - Mangin, A. 1980) Az
utóbb említett két kutató a gyakorlatban bizonyította be, hogy a karsztforrások fizikai és
kémiai jellemzőiből a karsztvíztároló fejlettségi fokára, státuszára lehet következtetni, Szintén
megállapították, hogy a karsztosodás előre haladásával a járatrendszer hierarchiája egyre
kifejezettebb lesz. A járatrendszerek elhelyezkedéséből következik viszont, hogy a karsztot
csak bizonyos területi kiterjedés felett lehetséges beható, precíz ismeretek nélkül vizsgálni.
Rámutattak a karsztrendszer csapadékvíz által irányított pulzációira. Háromféle járatot
különböztettek meg: pórust, repedést-hasadékot és üreget; a forráshozam jellegét szerintük az
dönti el, hogy melyikük domináns. A hozamgörbékből az elektromos vezetőképesség
változása alapján a telítetlen (vadózus) zónára vontak le következtetéseket, tehát nem kémiai
paraméterek alapján, mert ezek szerintük nagyon szórt értékeket vesznek fel. így
szembehelyezkedtek a korábbi nézetekkel, (Shuster, E. T. - White, W. B. 1971) melyeket már
korábban is többen bíráltak. (Atkinson, T. C. 1977)
Más kutatók más elemeket, vegyületeket, illetve fizikai jellemzőket használtak ugyanezen
különbség kimutatására. (Brown, M. C. 1973) A tároló kőzetek és a betáplálási területek,
víztípusok különbözősége miatt gyakorlatilag minden forrás esetében mások azok az
indikátorok, melyek vizsgálata alapján a vízrendszerre nézve értékes információk nyerhetők.
Milanovic a Dinári-hegységben mélyített fúrólyukak tanulmányozása alapján arra a
következtetésre jutott, hogy a karsztosodás mértéke a mélységgel exponenciálisan csökken.
(Milanovic, P. T. 1981) Az azóta eltelt időszak eredményei alapján még az előbbieknél is
radikálisabb csökkenést fogad el a szakirodalom. (Ford, D. C. - Williams, P. W. 1989) A
Milanovic által végzett vizsgálat már a fúrólyukas kutatási módszer újabb elterjedését
mutatja. Ezt - második nagy „hulláma" során - elsősorban a karsztos repedés-hálózat kutatása
érdekében alkalmazták (permeabilitás, stb. kimutatására), és különféle altípusai léteztek (US.
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Depth. Int. 1981) (Maclay, R. W. - Small, T. A. 1983) (Castany, G. 1984) (Betöltés,
szivattyúzás, melyeket a nyomáskülönbség alapján vizsgáltak, illetve a vezetékes mérés, mely
különböző paramétereket, pl. elektromos ellenállás mutatott meg.)
A kutatásoknak ezekhez az áramlatához tartozott az a több szocialista ország által
kivitelezett projekt, melynek magyar résztvevője is volt Böcker Tivadar révén. Babushkin és
szerzőtársai szerint a karsztok vízvezető képességét a repedések nagysága és elhelyezkedése,
sűrűsége határozza meg. Ezek kialakulása alapvetően a csapadéktól, illetve a tárolókőzet
típusától, életkorától, kifejlődésétől függ. (Babushkin, V. D. etal. 1975)
A vízmérleg becslések szintén a modern eljárásoknak köszönhetően alakultak ki, lényegük,
hogy megpróbálják meghatározni a tárolt vízkészlet változását egy hidrológiai évre. Már
Brown kísérletet tett az egyes tényezők, vízmérleg elemek magyarázatára. (Brown, M. C.
1972) Néhány évvel később két jelentős munka is foglalkozott a kérdéssel, a kettő közötti
különbség, hogy míg a korábbi a vízmérleget a lefolyás, a későbbi a beszivárgás
szempontjából vizsgálja. (Dunne, T. R. - Leopold, L. B. 1978) (US. Depth. Int. 1981) A
disszertáció szemléletéhez egyértelműen az utóbbi áll közelebb. A magyar kutatások itt is
kezdettől lépést tartottak a világ élvonalával. A Böcker Tivadar által a Dunántúliközéphegységre elkezdett vízmérleg vizsgálat a világon egyedülálló volt. (4 km2-es
felbontásban figyelte meg a beszivárgási területeket.) (Böcker, T. et al. 1969/2) (Böcker, T. et
cd. 1976/2) A projektről a nemzetközi szakirodalom is megemlékezett. (Ford, D. C. Williams, P. W. 1989)
Az 1970-es évektől jelentek meg a hidrogeológiai térképek, melyek már a számítógépes
adatbázisok megjelenését mutatják, és meghatványozzák a kutatómunkát. Az első ilyen típusú
összefoglaló az UNESCO gondozásában jelenik meg (UNESCO 1970), majd egymás után
látnak napvilágot a különböző feldolgozások. Alapvetően két típusba sorolhatjuk ezeket a
munkákat: hidrogeolitológiai és hidrogeodinamikai térképekre, előbbieket Drogue, C.,
utóbbiakat Palóc, H. és Margat, J. dolgozta ki. (Ford, D. C. - Williams, P. W. 1989) Utóbbi
típus a víztestet dinamikusabb szempontból vizsgálja, jobban koncentrál annak mozgására,
így munkám szempontjából is ez használható leginkább.
Az 1970-es évek másik jellemzője a korábban meghatározott alapszabályok
alkalmazhatóságának finomítása volt. A Darcy-szabály (a karbonátos kőzetek porózusak)
megszorításait magyar kutató, Böcker Tivadar vetette fel először: szerinte 3 mm résméret alatt
a mészkő és a dolomit nem tekinthető porózusnak. (Böcker, T. 1976/2) Később több kutató is
pontosította azokat a körülményeket, melyek között az előbb említett törvény csak
megszorításokkal alkalmazható.
Ekkortól figyelhető meg a karsztok tipizálásának egy újabb igénye, a korábbi
kategorizálások továbbfejlesztése a rendelkezésre álló bővebb ismeretek alapján. Burdon,
Papakis és White a karsztos tárolókat sorolta be. (Burdon, D. J. - Papakis, N. 1963) (White,
W. B. 1969) Utóbbi a fent már említett áramlási típusokhoz barlangtípusokat kapcsolt.
A karsztforrások esetében is több kategorizálás született, melyek közül kettőt
mindenképpen ki kell emelni. (Sweeting, M. M. 1972) (Bogii, A. 1980) Az ezekben
megjelenő „shallow" (sekély), „dammed" (gátolt) és „confined" (korlátozott, ez utóbbit hívják
„vauclusian"-nak is a Rhone mellékfolyója alapján) kategóriák a Magyarországon használatos
leszálló, sekély és mély karsztforrásokkal (Juhász, J. et al. 1987) feleltethetjük meg.
A francia iskola (Bakalowicz, A., Mangin, A.) a karsztosodás mértéke, a forráshozam és a
vízmérleg alapján tipizálta a karsztokat. A szerkezet és a vízszállítás nagysága alapján négy
típust különítettek el. (Ford, D. C. - Williams, P. W. 1989)
Az 1980-as években a szennyezések, az öntisztulás kutatása került előtérbe, 1983-ban
Koblenzben nemzetközi szimpózium keretében foglalkoztak a problémával. (Golwer, A.
1983) (Kaddu-Mulindawa, D. etal. 1983) A meginduló megfigyelések bebizonyították, hogy
még a védett karsztterületeken is kimutatható az antropogén szennyezés. (Quinlan, J. F. 1983)
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Quinlan a Green River (Kentucky) szökevényforrásait („estavelles") tanulmányozta és
kimutatta: ezek működése kettős, árhullámok esetén jelentős vizet nyelhetnek el, így ezeken a
pontokon a felszíni víz jelentősen szennyezheti a karsztot. Ezt követően több, jelentős munka
is született a karsztok vízminőségi problémáiról. (Whiíe, W. B. 1969) (Vesper, D. J. et cd.
2003)
A modellezés elterjedése a karszthidrológiában szintén a fent említett időszakra tehető. A
forráshozamok mennyiségi és minőségi vizsgálata vezetett el a karsztos járatrendszerek első,
komolyabb modelljeihez. (Ashton, K. 1966) (Smith, D. I. -Atkinson, T. C. 1976) (Atkinson, T.
C. 1977) Ezekből azonban kimaradt a szubkután zóna, melynek szerepét csak az 1970-es évek
közepén tisztázták pontosan. (Williams P. W. 1983)
Mindenképpen meg kell említeni John Gunn nevét, aki a modern karsztkutatás egyik
legjelentősebb képviselője a Brit-szigeteken. A modern eljárások (pl. vízfestés) (Gunn, J.
1981/3) bevezetése mellett az angolszász országok nagyobb karsztvidékeit végigkutatta,
számos terület védelméért küzdött, és több folyamatot is modellezett, témám szempontjából a
beszivárgás a legnagyobb jelentőségű. (Gunn,J. 1981/2)
2.2.2.2. Hazai kutatások
A hazai karsztokat bizonyos szinten már egészen korán elkezdték kutatni. Bél Mátyás is
megemlékezett munkájában a Tatai-forrásokról. (Bél, M. 1996) Ugyanígy Fényes Elek is
leírja az egyes települések határában lévő víznyerő helyeket. (Fényes, E. 1984) A XX. század
elején már jól felkészült szakemberek folytatták a hidrogeológiai vizsgálatokat. (Dornyay
Béla, Horusitzky Henrik) (Horusitzky, H. 1925)
Az első komolyabb megállapításokat a területről Szádeczky-Kardoss Elemér tette:
megállapította, hogy a Dunántúli-középhegység alapvetően Grund-féle egységes triász
víztároló, de helyenként Katzer-féle emeletes karsztok is találhatók benne. (SzádeczkyKardoss, E. 1941) Ő rajzolta meg a terület első karsztvízszint térképét, messze megelőzve
korát, beleértve a nemzetközi tudományos életet is. (Szádeczky-Kardoss, E. 1948)
Munkássága már a terület első nagy ásvány kitermelési hullámának (világháborús
konjunktúra) idejére esett.
Az ő nyomdokain haladt Papp Ferenc, akinek tevékenysége részben már átnyúlt a
világháború utáni időszakra, így előkészítette a későbbi nagy volumenű kutatásokat. Az ő
nevéhez fűződik a magyarországi karsztok, köztük a Dunántúli-középhegység átfogó és
nagyon precíz elemzése. (Papp, F. 1941) Olyan tételeket mondott ki a fent említett művében,
melyek a hazai karsztokról szerzett ismereteknek és a további kutatásoknak máig az alapját
jelentik. (A Dunántúli-középhegység hidrogeológiailag is egységes, ezt nagyban elősegítik a
vetődések, illetve a karsztos oldódás nyomán kialakult járatrendszerek. Megkülönböztette a
függő- és emeletes karsztok viszonylag önálló dinamikájú egységeit, illetve a mély („holt") és a sekély („élő") karsztokat. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a Dunántúli-középhegység
csak korlátozott közlekedőedény-rendszer. Kimondta, hogy. az itteni mélykarsztos víz
alapvetően csapadék eredetű.) Hatalmas gyűjtőmunkája eredményeként a legkorábbi egységes
forráskataszterét adta a területnek, hozamokkal, hőfokokkal, vegyi összetétellel kiegészítve,
és megpróbált ezekből a karsztvíz szintekre következtetni, Több tévedése ellenére is
felbecsülhetetlen és korát számos ponton messze meghaladó munkát végzett. Megfigyelései a
karsztrendszernek azt az állapotát örökítik meg, amikor még csak lokálisan állt antropogén
hatás alatt. Papp Ferenc szemléletében ma is példa értékű a karsztokat féltő, óvatos,
körültekintő hasznosítás igénye.
Nevéhez fűződik a Forráskutató Osztály (1941) vagy a már említett Jósvaföi Karsztkutató
Állomás (1957) létrehozása. (Ráday, Ö. - Sárváry, I. 2002) Tevékenységét a háború után a
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korábbi Országos Vízügyi Hivatal utódjában, a VITUKI-ban (1951-től) folytatta, ahol az ipari
vízgazdálkodási csoportot vezette, melyben már nagy volumenű és gyakran problémamegoldó
tevékenységet végzett munkatársaival. A Dunántúli-középhegység hidrogeológiájával Láng
Sándor is foglalkozott, kortársaihoz hasonlóan ő is külön választotta a középkarszt és a
mélykarszt vizét. (Láng, S. 1948)
A vizsgált terület karsztvíz kutatásának fénykora a szocialista időszak volt. A fokozott,
gyakran túlfeszített nyersanyag kitermelés igényelte a tudományos megfigyeléseket,
vizsgálatokat, melyek azonban a kétségtelenül nagy erőfeszítések ellenére is gyakran
lemaradtak az emberi beavatkozás ütemétől. A kutatók javaslatai a környezet védelmére
gyakran alárendelődtek a rövidtávú gazdasági érdekeknek. Az 1950-1990 közötti időszak
olyan, nemzetközi szinten is ismert, sőt, elismert kutatógenerációt nevelt ki Magyarországon,
melynek munkájára a nemzetközi tudóstársadalom is odafigyelt, eredményeiket gyakran ma is
alkalmazzák (pl. Kessler-módszer), több alkalommal alkottak a világon egyedül állót, előzték
meg a többi ország kutatóit.
Papp Ferenc „utódjának" Kessler Hubertet tekinthetjük. Nevéhez fűződik az önálló
Karsztvízkutató Osztály létrehozása a VITUKI keretében, a termálkarsztok csapadék
eredetének bizonyítása, forrásmérő hálózat kiépítése, konkrét problémák megoldása (pl.
Tatabánya, Inota, térségében), és talán a legfontosabb: az első hazai beszivárgás számítási
módszer (Kessler, H. 1954), mely a világon is az elsők között volt és több ország (pl.
Ausztria, Görögország) is azonnal átvette, többen (pl. Görögország) ma is használják. (Ráday,
Ö. - Sárváry, I. 2002) Kessler ugyan néhány évvel a módszer kidolgozása után újabb
korrekciós tényezőt vezetett be (Kessler, H. 1956/1), tehát átdolgozta azt, mára pedig több
kétely merült fel eljárásával kapcsolatban (pl. Lorberer, Á. et al. 1986), ez azonban nem
csökkenti érdemeit. (Az első beszivárgás számítást és vízmérleg vizsgálatot a vizsgált
területen Kassai végezte el. Ez azonban még nem tekinthető beszivárgás számítási
módszernek, értékei erősen eltúlzottak voltak.) (Kassai, T. 1948)
Kessler Hubertet Böcker Tivadar követte az osztály élén. (A nemzetközi résznél már
említettem tevékenységét, melynek eredményeként talán a nemzetközileg legismertebb
magyar karsztkutató.) Munkája során tovább fejlesztette a vízkészlet számítást a beszivárgás
pontosítása révén, a beszivárgási területeket 4 típusba sorolta. Részletesen foglalkozott a
karsztvíz áramlásaival, erre vonatkozó modellt dolgozott ki a Dunántúli-középhegységre.
1970-től negyedévente karsztvíz térképet jelentetett meg osztálya. (Böcker, T. 2000) A
modern hidrogeológiai térképezés bevezetése, nagyfokú felhasználása a kutató-tervező munka
során a világon az elsők között a Dunántúli-középhegység esetében történt, (vö. UNESCO
1970)
Ugyancsak meg kell említeni a nemzetközi szakirodalom felsorolásában már szintén
szereplő Jakucs László nevét, annak ellenére, hogy elsősorban karsztmorfológiával
foglalkozott, kutatási területe tehát nem kapcsolódik szorosan a disszertáció tematikájához.
Számos olyan felfedezést tett, melyek alapvetően megújították nemcsak a hazai, hanem a
nemzetközi karsztkutatásokat is. (Jakucs, L. 1971) Világviszonylatban is új módszerei
elsősorban nyilván a hazai szakmai életet gazdagították, ő vezette be például Magyarországon
a vízfestéses nyomon követési eljárást. Tevékenységével a szegedi egyetemen iskolát
alapított.
Mélykarszt kutatóink közül feltétlenül meg kell említeni Alföldy László, Kovács Gábor,
Liebe Pál, Maucha László, Sárváry István, Szilágyi Gábor nevét. Munkájuk révén sikerült
megérteni a Dunántúli-középhegység mélykarsztjának mechanizmusát. A hazai szakértők
által kidolgozott beszivárgás számítási módszerek (nemcsak a Kessler-féle eljárás) több
országban is használatosak mind a mai napig. (Lorberer, Á. et al. 1986)
Ráday Ödön távérzékeléssel kutatta a karsztok szerkezeti vonalait a Dunántúliközéphegységben.
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A VITUKI mellett számos más intézet is foglalkozott karsztos kutatásokkal
Magyarországon. A MÁFI-ban 1892-ben alakult meg a Vízföldtani Osztály, mely 1963-as
megszűnése után 1970-től ismét működik. (,Edelényi, E. et al. 2002) A disszertáció az itt
tevékenykedő munkatársak közül elsősorban a hivatkozott kutató nevét emelné ki: ő a
depressziók visszatöltődését vizsgálta, ezek geológiai determináltságát. Munkája esetleges
alapja lehet a beszivárgás számítási módszerek Dunántúli-középhegységben való további
kipróbálásának.
A növekvő ismeretek a karsztvízszint térképek egyre pontosabb és részletesebb
megszerkesztésében összegződtek. Szádeczky-Kardoss már említett munkája után csak 1959ben készült a térségről ilyen ábrázolás. A Bauxitkutató Vállalatnál Hőriszt György dolgozott
ki 1961-től negyedévenként karsztvízszint-térképeket. (Hőriszt, Gy. 1979) (Lorberer, A.
2002) A VITUKI-nál ezzel a témakörrel Böcker Tivadar, majd Lorberer Árpád foglalkozott.
(Lorberer, Á. 2002)
A térség első regionális hidrogeológiai-hidrológiai értékelését Alföldi és szerzőtársai
készítették. (Alföldi, L. et al. 1976) A már ismert adatokból az első, „zavartalan természetes
állapot"-ra vonatkozó vízszint rekonstrukciót Müller Pál dolgozta ki. (Mutter, P. et al. 19691977) 1986-ban egy újabb, regionális értékelés látott napvilágot, melyet Lorberer Árpád és
szerzőtársai készítettek. (Lorberer, Á. et al. 1986) Ez az állapotértékelés mellett a terület
visszamenőleges 5 évenkénti karsztvízszint térképeit is elkészítette, egészen 1950-ig. Az
1980-as évek első felének külföldi „divatjához" hasonlóan nagyon részletes, a felszíni vizekre
és a vízminőségre is kiterjedő elemzés volt ez. Ugyanebben az évben készült el egy másik,
hasonló lélegzetvételű elemzés a Dunántúli-középhegység karsztvíz bázisáról. (Schmieder, A.
- Szilágyi, G. - Kesserü, Zs. 1986) A két munka egyidőben történő megjelenése a kérdés
fontosságát (pl. Hévíz, Budai-források) mutatja, jelentős eltéréseik pedig a nagy volumenű
kutatások ellenére is tisztázatlan kérdéseket (pl. beszivárgás mennyisége, egykori
forráshozamok, általában a vízforgalmi tételek) vetnek fel.
A számítógépek megjelenésével megjelent az igény a fókarsztvíz mozgásainak
modellezésére. Az első modellt Szilágyi Gábor, a BKI munkatársa alkotta meg. (Szilágyi, G.
1976) A tároló nem permanens hidraulikai modelljét Csepregi András dolgozta ki 1987-ben.
(Csepregi, A. 2002)
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3. A csapadék jellemzői és változásai a területen: a csapadék napi szintű vizsgálata
hely kiválasztásával
3.1. A megfigyelés indoklása
A vizsgálat Bakonybél-Somhegypuszta 1991-95 közötti napi adatait dolgozta fel. A
Bakony a Dunántúli-középhegység egyetlen olyan tagja, ahol viszonylag nagy magasságban
is megfelelő sűrűségben álltak rendelkezésre mérőállomások ebben az időszakban, így a
különböző makroszinoptikus helyzetek által létrehozott csapadéktevékenységek lefolyása
csak itt modellezhető megfelelően. Az említett állomás a Bakony központi részén helyezkedik
el, így itt keverednek az egyes éghajlati hatások, szemben a peremeken lévő
megfigyelőhelyekkel, ahol általában domináns valamelyik, különösen a csapadékjárás
szempontjából. (Természetesen az alapvetően kontinentális éghajlaton belüli eltérésekről van
szó.) Ezt, mint majd később látni fogjuk, az említett állomások "Mediterrán Index" értékei is
megerősítik. (Koppány, Gy. - Unger,J. 1992).
Miután a beszivárgási területek többsége a Bakonyban található, így a kapott eredmények
reprezentatívnak tekinthetők a Dunántúli-középhegység teljes karsztos vízgyűjtőjére.
Az időszak megválasztását az magyarázza, hogy az 1970-es évek végétől kezdődő száraz
periódus mélypontja és az 1993 őszétől beköszöntő csapadékosabb időszak is megtalálható
benne. Az állomáshálózat radikális átalakulása pedig csak ezt követően kezdődött. A hatalmas
adattömeg (4-szer 365 és egyszer 366 nap adatai) indokolja a rövid időtartamot, a kapott
eredmények stabilitása azonban valószínűsíti, hogy ezek hosszabb távon is viszonylag
állandók.
A résztanulmány célja az volt, hogy a csapadékhullás mechanizmusának részleteibe is
sikerüljön betekintést nyerni.
3.2. A csapadékhullás mennyiségi és időbeli eloszlása
Az első kérdés az volt, hogy tipizálni lehet-e a csapadéktevékenységet, vannak-e olyan
időjárási helyzetek, amelyek döntően meghatározzák a lehullott mennyiségeket.
A mérőhely évi átlagos csapadéka 1901-50 között 827 mm, 1951-98 között azonban csak
784 mm volt. A vizsgált öt év átlaga 755 mm, a legszárazabb évben (1991) 683 mm, a
legcsapadékosabban (1995) 871 mm hullott. (1. táblázat)
A disszertáció szerint a Bakony 400 m-es tengerszint feletti magasságában az év napjainak
44-45%-án számíthatunk csapadékra. Ez lényegesen nagyobb az országos átlagnál, mely kb.
31% (Rákóczi, F. 1968). Érdekes, hogy az innen észak-keletre fekvő, hegylábi állomásánál,
Tatán ugyanez az érték 24% (Dinga, L. 1981), ami egyúttal arra is rávilágít, hogy a
fennsíkokon kihulló csapadék a hegylábaknál olyan területeket hoz létre, melyek gyakran
szárazabbak a környező síksági területeknél is. (A különbség másik oka a csapadék Péczely
által megfigyelt északnyugat-délkeleti csökkenése a térségben.) (Pécsi, M. et al. 1987) (Ez a
disszertáció szerint valójában nyugat-keleti irányt jelent.)
Fenti arány a vizsgált időszak erősen eltérő csapadékjárású évei során is csak rendkívül
kis mértékben ingadozott, mint a táblázaton is látható, egyszer tért el lényegesen az öt év
során a már említett intervallumtól. (38 %-os értékeket vett fel.) így kijelenthetjük, hogy a
területen öt napból kettő csapadékos. (1. táblázat)
A csapadékos napok túlnyomó részén azonban nem hullik jelentős mennyiség: 5 mm alatti
értékeket mérnek csak. Igazán jelentős mennyiségű (5 mm feletti) eső vagy hó a csapadékos
napok 31%-án hullik csak, időben tehát viszonylag behatárolt a nagyobb csapadékok
bekövetkezése. (2. táblázat)
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1. táblázat A csapadékfontosabb mennyiségi mutatói évenként Bakonybélen

év
1991
1992
1993
1994
1995
átlag

csapadékos napok száma
összesen >5 mm/nap
160
43
138
40
159
51
159
49
166
58
156
48

csapadékos
napok aránya
44%
38%
44%
44%
45%
43%

évi csapadék (mm)
683
716
757
748
871
755

2. táblázat Az egyes csapadékkategóriák napjainak aránya az összes csapadékos naphoz viszonyítva (%, 1991-95)

Osztály
%

0.5 mm alatt
20

0.5-5 mm
49

5-10 mm
16

10 mm felett
15

A disszertáció szerint ezekhez a napokhoz az összes öt év alatt lehullott csapadék
mennyiség 79%-a kapcsolható. (3. táblázat)
3. táblázat Az egyes csapadékkategóriák során lehullott csapadék aránya az összes csapadékhoz viszonyítva (ki, 1991-95)

Kategória
%

5 mm alatt
21

5-10 mm
23

10 mm felett
56

Fenti adatok szerint Bakonybélen a csapadéktevékenység koncentrált, a csapadék 79%-a a
csapadékos napok 31%-án hullik le, ami a teljes időszaknak mindössze 1/7-1/8-a. Ezért az 5
mm-nél nagyobb (jelentős) csapadékok képezték a vizsgálat alapját.
3.3. A csapadéktevékenység és a makroszinoptikus helyzetek kapcsolatának kutatása
A kutatások felsorolásánál már szó esett róla, hogy a makroszinpotikus helyzet az összes
éghajlati elemet alapvetően meghatározza, (iCornford\ D. 1997) A jelentős mennyiségű
csapadékok bekövetkezését Péczely-féle makroszinoptikus helyzetekhez (Péczely, Gy. 1961)
(Péczely, Gy. 1983) kapcsoltam. A besoroláshoz Károssy Csaba kategorizálása nyújtotta az
alapot. (Károssy, Cs. 1998) (4. táblázat)
Az, hogy milyen időjárási helyzet van, még nem határozza meg egyértelműen, hogy
bekövetkezik-e csapadékhullás. A csapadék kialakulásával részletesen foglalkozó első hazai
tanulmány is leszögezi: a vertikális légáramlás és a csapadékmennyiség között nem lineáris az
összefüggés. (Bodolai, I. 1955) Számos más tényező is befolyásolja a csapadékmennyiséget.
(Potenciális nedvességtartalom, advekció, konvekció, instabilitás, stb.) Nem teljesen
megbízható a kutatók által a légnyomás és a lehulló csapadék mennyisége között feltételezett
összefüggés sem. Létezik ugyan bizonyos fokú korreláció (Rákóczi, F. 1968), ez azonban
viszonylag magas beválása ellenére sem mondható teljesnek. A ciklonális és anticiklonális
helyzetek közötti határt például Rákóczi 1016-17 Hps-ban jelöli meg. (Ez alacsonyabb, mint a
nyugat-európai határ, mivel a ciklonok nedvességtartalma ideérkezésükig jelentősen
csökken.) A vizsgált időszakban többször is előfordult jelentős csapadék jóval ezen érték
felett, ugyanakkor számos alkalommal egyáltalán nem hullott csapadék 1000 Hps alatti
légnyomásnál.
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4. táblázat A Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek (Péczely, Gy. 1983 nyomán)

A helyzet kódja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A helyzet rövidítése
mCc
AB
CMc
mCw
Ae
CMw
Zc
Aw
As
An
AF
A
C

A helyzet jellemzése
Meridionális ciklon hátoldala
Anticiklon a Brit-szigetek felett
Mediterrán ciklon hátoldala
Meridionális ciklon előoldala
Anticiklon Magyarországtól keletre
Mediterrán ciklon előoldala
Zonális ciklon
Anticiklon Magyarországtól nyugatra
Anticiklon Magyarországtól délre
Anticiklon Magyarországtól északra
Anticiklon Fennoskandinávia felett
Anticiklon a Kárpát-medence felett
Cikloncentrum a Kárpát-medence felett

S. táblázat Az egyes makroszinoptikus helyzetekjelentősége a csapadék előfordulásában Bakonybélen, 1991-95 kőzött
(A fontosabb időjárási helyzetek vastag betűvel/elöltek)

Helyzet
kódja

Az egyes időjárási helyzetek
gyakorisága
Az 5 év során
Jelentős
csapadékok
esetén
Esetszám Gyakoriság Esetszám %-os
arány
(%)

A lehullott csapadék
mm

Aránya (%)

201
170
39
95
235
101
46
257
95
149
99
246
93

11
9.3
2.1
5.2
12.9
5.5
2.5
14.1
5.2
8.2
5.4
13.5
5.1

70
2
11
22
2
57
13
3
0
3
1
0
54

29.4
0.8
4.6
9.2
0.8
23.9
5.5
1.3

745.3
25.9
145.4
239.7
15.9
798.6
134.4
5.7

A teljes 5
A teljes
mm feletti csapadékcsapadékból
ból
19.7
24.1
0.7
0.8
4.7
3.9
7.7
6.4
0.5
0.4
21.2
25.8
3.6
4.3
0.2
0.2

1.3
0.4

28.7
14.2

0.9
0.5

0.8
0.4

22.7

942.4

30.4

25

1826

100

238

100

3096.2

100

82

A ciklonális
helyzetek aránya (%)

31.5

97.1

79.6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Összesen

95.4
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A kutatás eredménye szerint a ciklonális helyzetek az év összes napjának nem egészen
egyharmadán fordulnak elő, míg a jelentős csapadékot adó napok 95,4%-át teszik ki.
Utóbbiakban hullik az 5 mm feletti csapadékok 97,1%-a, melyek az egész évi csapadék
79,6%-át eredményezték a vizsgált időszakban. (A ciklonális helyzetek évi csapadékon belüli
aránya még ennél is nagyobb, mivel itt nem kerültek beszámításra az 5 mm/nap alatti esetei.)
(5. táblázat)
3.4. A makroszinoptikus besorolás problémái, lehetséges megoldásuk, a különböző
kategorizálási módszerek összehasonlítása
A makroszinoptikus helyzetek közép-duna-medencei besorolása a vizsgálat alapján számos
problémát vet fel. A legjellemzőbb kategorizálási nehézség, hogy gyakran az Európai
helyzetkép alapvetően anticiklonális. mezőt mutat a Kárpát-medence területére, utóbbi
azonban a magas nyomású terület peremén helyezkedik el, és így egy ciklon határozza meg
időjárását. Nagyon gyakori ilyen eset, amikor az anticiklon központja a Brit szigetek felett
van, és így ezt a helyzetet vetítik ki Magyarországra is. Ennek peremén azonban hidegfront
vonul, szabályos légörvénnyel, ezért hazánkban jelentős csapadék hullik, melynek eloszlása a
meridionális ciklonok hidegfrontjához hasonlít. Ehhez hasonlóak azok a helyzetek, amikor a
Kárpát-medencétől északra elhelyezkedő anticiklon déli peremén, a Balkánon mediterrán
ciklon alakul ki. Ennek eredménye az eloszlást tekintve mediterrán ciklon melegszektorára
jellemző, bőséges csapadék. Érdekes jelenség, amikor a beáramló hideg légtömegek miatt a
Kárpát-medencében alakul ki orografikus okklúzió. A disszertáció szerint ezt szintén nem
lehet egyszerű anticiklonális helyzetként meghatározni és jól el lehet különíteni azoktól a
frontanalízis térképek és csapadék tevékenység jellege alapján. Ez az ún. „Kossava-helyzet" a
Kárpát-medencében és környékén (pl. Kelet-Szerbia hegyeiben) jelentősen megnöveli a téli,
hó formájában lehulló csapadék mennyiségét. (Milsoslavjevics; M. - Miloslavjevics, K. 1962)
Vitatható azoknak a helyzeteknek a besorolása is, amikor nincs sem határozott
cikloncentrum, sem front, de viszonylag rendezetten történik valamilyen nagy
nedvességtartalmú (többnyire a Földközi- vagy a Fekete-tenger térségéből származó)
légtömeg beáramlása a térségbe (pl. 1995. aug. 19.). Előfordul, hogy az éppen a Kárpátmedence felett válik aktívvá (pl. 1995. nov. 28.). A csapadékeloszlás ilyenkor a megfelelő
ciklonális helyzetekre jellemző képet mutat. Az áramlás természetesen általában nem a fent
említett esetekhez hasonló mértékben rendezett, ami a csapadék tevékenységben is
megmutatkozik: mennyisége kisebb és eloszlása sem emlékeztet előbbiekre jellemző
mértékben a ciklonális helyzetekre (pl. 1995. szept. 17.). Péczely egyik munkájában (Péczely,
Gy. 1962/1) szintén megemlíti ezt a jelenséget: a nyári, nagy csapadékok tekintélyes részét
nem a hagyományosnak vett, északnyugati hidegfront, illetve délies felsiklási front hozza
létre, hanem olyan időjárási helyzetek, melyekben a Kárpát-medencétől észak-keletre
elhelyezkedő anticiklon az időjárás fő jellemzője és nincsen szervezett csapadékrendszer az
ország felett. Ugyanezt erősíti meg egy másik munka is (Rákóczi, F. 1968), mely az
anticiklonális helyzetekben délkeleti (135°), illetve délnyugati (225°) széliránynál mutatott ki
kettős csapadék maximumot.
Az anticiklonális helyzetekben hullott jelentős csapadékok kialakulása összefüggésbe
hozható az anticiklonális jet jelenségével, melyet Bodolainé mutatott ki. (Bodolainé Jakus, E.
1996) Ennek lényege, hogy a legalább kettős jet-szalag az anticiklonok peremén alakul ki
(elsősorban alacsony felszíni nyomásgradiens esetén), a központtól mintegy 900 km
távolságra. Ez megmagyarázza, miért az objektum peremterületén fekvő Kárpát-medencében
alakulnak ki jelentős csapadékok. A jelenség nyilván akkor igazán hatékony, ha a légmozgás
a Fekete- vagy a Földközi-tenger felől történik. (Az innen érkező páradús légtömegek miatt.)
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Ebbe a típusba sorolhatjuk az előbb már említett „Kossavá"-t is. Az így kialakuló záporokból,
zivatarokból véleményem szerint az éves csapadékban is kimutatható, jelentős mennyiség
hullhat.
További probléma a nyáron gyakran előforduló helyzet, amikor egy hidegfront
veszteglővé válik, illetve egy meridionális ciklon déli oldalán mediterrán ciklon alakul ki.
Ilyenkor a csapadéktevékenység jellege nem egy meridionális hidegfrontra emlékeztet.
Szintén vitatható a Viczayai-öböl felől az Adria északi területeire húzódó és ott intenzívvé
váló ciklon besorolása. (Meridionális- vagy mediterrán ciklon?) Csapadékszolgáltatása
ugyanis merőben eltér a meridionális ciklonokétól. A Nyugat-Európa felől érkező
hidegfrontok szerepét a ciklonképződésben nemzetközi kutatóprogram során tanulmányozták
szakemberek. (Szepesi, D. - Tanczer, T. 1964) Megállapították, hogy a hidegfront fo irányától
függően vagy a Kárpát-medence felé veszi útját, vagy a Földközi—tenger nyugati
medencéjébe tör be és a Genovai-öböl felett eredményez ciklonképződést. (Előbbi esetben is
előfordulhat ciklon kialakulása, csak lényegesen ritkábban.) Az ún. „genovai ciklon" az
esetek nagyobb részében komoly befolyással van hazánk időjárására, azaz a hidegfront
áttételesen fejti ki hatását a Kárpát-medencére, és így nem tipizálható annak.
Amennyiben az előbb ismertetett módon kialakult mediterrán ciklonok lassan vonulnak át
a Kárpát-medencén, „beragadnak", már egy újabb időjárási helyzet alakul ki, a csapadék
eloszlása megegyezik a C-helyzettel. (Cikloncentrum a Kárpát-medence felett.) A
veszteglőfrontok fő csapadéktevékenysége általában a Közép- és Észak-Dunántúlt érinti, de
gyakran extrém időjárási helyzeteket idéznek elő az ország más vidékein is, nemcsak a
csapadék szempontjából. (Béli, B. 1947) (Béli, B. 1978) (i. ábra)
Az ismertetett problémák jelentőségét mutatja, hogy a már hivatkozott munkában 36
átmeneti helyzetet állapítottak meg a szerzők a Kárpát-medencére. (Károssy, Cs. 1994)
Néhány besorolási probléma feloldható Bodolainé kategorizálásával. (Bodolainé Jakus, E.
1983) (Például a "hidegteknő" típust a legtöbb vitatható helyzettel megfeleltethetjük. Ilyenkor
„a Kárpát-medencétől északra lévő anticiklon" (Péczely) jelentős csapadékot eredményez a
vizsgált területen.) Ő azonban a Kárpát-medencében és környékén nagy csapadékokat okozó
légköri képződményeket az előrejelzés szempontjából határozta meg, azaz genetikailag, így
nem egy esetben több kategória ír le olyan helyzetet, melyet jelen munka a vizsgált terület
szempontjából egynek tarthat a csapadékszállítás irányának hasonlósága folytán. Erre az
egyik példa a legkiadósabb csapadékot adó CMw kategória (Péczely), melyhez hasonló
áramlást a vizsgált térségben Bodolainé típusaiból négy is leír (Wp, M, Cw, hideg légcsepp),
a másik a cikloncentrum (Péczely) helyzet, melyet ő eredete alapján két típusba sorol az
alapján, hogy átvonuló mediterrán vagy helyben kialakult regionális ciklonról van szó.
(Ugyanakkor a regionális ciklonok nedvessége is a Földközi-tengerről származik, áramlási
mezejük megegyezik a felettünk tartózkodó mediterrán ciklonnal.) Ezt a módszert azért sem
alkalmazhattam, mert speciális adatok szükségesek hozzá és a kategóriák csak a különösen
nagy csapadékot okozó, elsősorban a nyári félévben jelentkező, korábban anticiklonálisnak
tartott helyzetekkel feleltethetők meg, tehát a problémás esetek egy részét oldják csak meg.
A közelmúltban jelent meg egy új tanulmány ebben a témában, (Hirsch, T. 2000) amelyben
az „M'-nek, illetve „Ms"-nek nevezett típus megfeleltethető két, általam problematikusnak
tartott helyzettel. (Átvonuló hidegfront nyomán mediterrán ciklon kialakulása, és a Vizcayaiöböl felől érkező, lényegében mediterrán ciklon.) Az említett két munka alapján a
makroszinoptikus helyzetekkel is indokolhatjuk az évszakos és területi különbségeket a
Magyarország területén mért jelentős csapadékok esetében.
A vitatott eseteket összehasonlítottam Hess és Brezowsky (Gerstengarbe, F-W. and
Werner, C. P. 1993) karakterizációjával. Úgy tűnik, ha Magyarország időjárását ezekbe a
típusokba (Bartholy, J. and Kaba, M. 1987) illesztjük be, lényegesen jobb az egyezés. Ez a
tipizálás sokkal érzékenyebb a tényleges időjárási helyzetre, segítségével a problémás esetek
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megfeleltethetők egy-egy, őket valóban jellemző kategóriával, ezért ez a legmegfelelőbb a
magyarországi időjárási helyzetek jellemzésére.
Megemlítendő még az ELTE-n az 1980-as évek elején elkészített (Ambrózy, P. et al. 1983)
cluster-analízises makroszinoptikus tipizálás. Ez az egyes típusokat évszakokra bontja, mely
módszerrel jelen munka is teljesen egyetért. A kategóriákat azonban az 500 mb-os felület
magasságához köti, így a disszertáció során nem volt felhasználható.
Előfordul, hogy egyidejűleg a Dunántúli-középhegység egyik részén a meleg, másik részén
a hideg szektora fejti ki tevékenységét, és így a különböző területeken más-más a
csapadékjárás. (Pl. 1992. okt. 21. és 24., 1994. dec. 31., 1995. aug. 8-9.)
Gondot jelent az is, amikor az időjárási helyzet gyors változása, a szinoptikus helyzetek
egymásba alakulása miatt egy nagy csapadékot adó naphoz két időjárási helyzet is tartozik. (A
probléma, hogy a kategorizálás alapegysége 24 óra, az időjárási helyzet viszont ennél
gyorsabban változhat, más szerzőknél is megjelenik.) (Károssy, Cs. 1994) A hozzájuk tartozó
csapadékok elkülönítése csak a részletes adatok ismeretében lehetséges.
3.5. A csapadékhullás makroszinpotikus helyzetek szerinti (korrigált) meghatározása
Bakonybélen, a kapott eredmények magyarázata
A fentiekben vitatott, eredetileg anticiklonálisnak besorolt, valójában ciklonális helyzeteket
munkám során átsoroltam. Jellemző, hogy ezek az egész évi csapadék 20%-át, a lehullott 5
mm feletti csapadékoknak pedig 29%-kát szolgáltatták. Szükséges tehát a szinoptikus
helyzetek meghatározásában egy olyan szemléletváltás, amely az európai helyzetképen belül
jobban figyelembe veszi a Kárpát-medencét. (6. táblázat)
Az elemzés alapján a ciklonális helyzeteknek két jól elkülöníthető csoportja van, a
dolgozat is így tárgyalja ezeket.
6. táblázat A jelentős csapadékok mennyiségének makroszinoptikus helyzetek szerinti korrigált megoszlása Bakonybélen (%, 1991-95')

Ev
Makroszinoptikus
helyzet kódja
1
3
4
6
7
13
Összesen
Nagycsapadékok mennyisége
összesen (ciklonális és nem
ciklonális együtt)
Evi csapadék (mm)

1991

1992

1993 1994

1995 5 évi átlag

15.2
1.6
9.9
18.2
0.9
32.7
78.5
81.6

23.4
1.1
3.3
14.4
3.4
31.7
77.3
78.4

26.3
2.2
9
26.7
1
15.1
80.2
82.1

13.3
10
3.8
21.2
8
27.9
84.2
86.7

683

715.8 756.9 748.4 870.7 755

21.4
3.1
6.4
24.7
3.6
17.9
77
80.3

19.9
3.6
6.5
21
3.4
25.1
79.4
81.8
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3.5.1. A csapadék zömét adó helyzetek
A táblázatból kitűnik, hogy a ciklonális helyzetekből kiemelkedik néhány rendkívül nagy
csapadékot szolgáltató, míg vannak ilyen szempontból egészen jelentéktelenek is. Az éves
csapadék meghatározó mennyiségét három makroszinoptikus helyzet adja, az l-es, a 6-os és a
13-as. (5. táblázat) Ezek meridionális ciklon hátoldali-, mediterrán ciklon előoldali
áramlásrendszerét, illetve cikloncentrum helyzetet jelölnek. Az l-es típus nagy arányát a
csapadékképződésben gyakori megjelenése okozza, más tulajdonságai teljesen hasonlóak a
többi ciklonális időjárási helyzethez. A 6-os és a 13-as kategória előfordulása viszont
lényegesen alacsonyabb a többi ciklonális helyzethez viszonyítva, megjelenésük esetén
viszont nagy arányban hullatnak csapadékot, mely többnyire kiadós. Ez egybevág a
szakirodalom korábbi eredményeivel, melyek szerint a Kárpát-medence legnagyobb
árhullámait a cikloncentrum helyzet okozza. (Bodolainé Jakus, E. 1983) A két típus (6-os és
13-as) gyakran összefügg és ekkor egy nagyon régi terminológiával (van Bebber) Vb
ciklonpályának nevezhetjük őket. (Götz, G. 1981) Ez a Genovai-öböl felett kialakult ciklon
átvonulását jelenti a Kárpát-medence felett, így kezdetben 6-os, majd 13-as helyzetként
írhatjuk le a Péczely-féle terminológia alapján. (Természetesen nem mindig függ össze a két
típus, hiszen nem minden mediterrán ciklon vonul át felettünk és más módon is kialakulhat
cikloncentrum állapot a Kárpát-medence felett.) Az, hogy dél-keleti szélnél esik a legtöbb
csapadék Magyarországon, már ismert. (Koppány, Gy. 1982) Péczely már idézett (Péczely,
Gy. 1962/1), az egész országra vonatkozó tanulmányában is hasonló következtetésre jutott, a
80 mm feletti napi csapadékok legnagyobb részét hazánkban a cikloncentrum helyzet
szolgáltatja, megjelenése esetén a legvalószínűbb a nagy mennyiségű, területileg kiterjedt
csapadékhullás. A mediterrán ciklonok csapadékképződésben betöltött fontos szerepét szintén
kimutatták a szomszédos országokban végzett vizsgálatok is. Az Északi-Kárpátok jelentős
hótakaróinak kialakításában a legnagyobb jelentősége az Adria-tenger felől érkező
ciklonoknak van (Koncsek, M. 1962), az Északkeleti-Kárpátok nagy csapadékainak, veszélyes
áradásainak mintegy 32%-a szintén ezekhez kapcsolható. (Prihotyko, G. F. 1962) A Kossavát
(lényegében C helyzet) már említettem.
A makroszinpotikus elemzés adja meg a Dunántúli-középhegység hógazdagságának
magyarázatát is. A beszivárgás szempontjából fontos hócsapadékok ritkán előforduló
helyzetekben hullanak Magyarországon. Ilyenkor azonban (főleg mediterrán ciklon
áthaladásakor, de cikloncentrum esetén is) a Dunántúl, különösen annak északnyugati fele
nemcsak az alapvetően több csapadék miatt részesül a többi országrésznél vastagabb
hótakaróban, hanem mert a légköri képződmények elhelyezkedéséből eredő áramlási
viszonyok ezekben az esetekben nagyon jelentős hideg anomáliákat eredményeznek a
térségre, az átlagos téli hőmérsékleti viszonyokhoz képest (Péczely, Gy. 1964). így nemcsak a
csapadék több más területekhez viszonyítva, hanem annak hóban lehullott aránya is.
Egy, az 1987-93 közötti tavaszi hónapok alapján készített vizsgálat is alátámasztja a
disszertáció eredményeit. (Koppány, Gy. - Kiss, A. 1996) Eszerint a mediterrán tengerek felől
ritkábban érkeznek csapadékot adó légtömegek, ezek azonban az Atlani-óceán felől
érkezőknél kétszer intenzívebb csapadékokat szolgáltatnak, felhőzetük csapadék effektivitása
pedig háromszor nagyobb. Csapadékhatékonyságuk oka a mediterrán légtömegek erőteljesebb
konvekciója, függőleges áramlása mellett az, hogy miután közelebb vannak a tengerhez,
nedvesség tartalmuk nagyobb és főleg nagyobb arányban tartalmaznak ammónium-szulfátot,
így a kondenzáció lényegesen hatékonyabb. Bodolainé csaknem ugyanebben az időben írt
munkája szintén megerősíti, hogy a Kárpát-medence fő csapadék utánpótlási bázisa
páratartalom és a szélirány következtében a Földközi-tenger nyugati medencéje, illetve az
Adria. (Bodolainé Jakus, E. 1998) A mediterrán légtömegek hasonló csapadék effektivitását
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a nemzetközi szakirodalom is megerősíti Európa hasonló földrajzi fekvésű területein.
(Benichou, P. -Jourdain, S. 1986)
A fent említett légtömegek csapadék-hatékonyságára jó példa az 1998-as tiszai árvíz.
Ennek kialakulásában mind az l-es, mind a 6-os és 13-as helyzet jelentős szerepet játszott.
Hidegfront átvonulását követően megjelent az Észak-Adria feletti középpontú „peremciklon",
mely átvonult a Kárpát-medence felett. A frontokon többek között az említett vízgyűjtő
térségében hullámosodás keletkezett. A nagy csapadék oka az volt, hogy a meleg-nedvesszállítószalag éppen merőleges volt a Kárpátok vonulatára, így az orografikus
csapadékképződés nagyon hatékony volt. (Homokiné Ujváry, K. 1999) A katasztrofális Tiszai
helyzet mellett ugyanakkor elsikkadt, hogy a Dunántúl észak-nyugati fele is nagyon jelentős
csapadékot kapott (azonos tengerszint feletti magasságon kb. Kárpátaljával megegyező
mértékűt), ami helyenként szintén komoly áradásokkal járt. (Természetesen nem a karsztos
területeken.)
Az említett eset is mutatja a korábbi bekezdésekben már említett sajátosságot: a három,
legtöbb csapadékot adó helyzet gyakran együtt fordul elő, egymásból alakulnak ki.
3.5.2. Viszonylag kevés csapadékot adó ciklonális helyzetek
A csapadékmennyiség szolgáltatásában "kiegészítődnek nevezhető a Péczely-féle 3-as
(mediterrán ciklon hátoldala), a 4-es (meridionális ciklon melegfrontja) és a 7-es (zonális
ciklon) helyzet. Gyakoriságuk valamivel csekélyebb a korábban említett csoportnál,
megjelenésük azonban ezeknél jóval kisebb arányban jár kiadós csapadékkal, amelyeknek
intenzitása is kisebb. (5. táblázat) Határesetet képez a már említett l-es helyzet. Megjelenése
esetén ugyanis a 3-4-7-es csoporthoz hasonló arányban (tehát viszonylag ritkán) szolgáltat
jelentős csapadékot, melyek átlagos intenzitása is ezekhez áll közelebb. Gyakori fennállása
miatt azonban az ekkor hullott csapadék az évi összegnek a 6-oshoz és a 13-ashoz hasonló
arányát adja.
3.5.3. Anticiklonális helyzetek
Még az elvégzett korrekciót (tehát az anticiklonálisnak vett, valójában a vizsgált területre
nézve ciklonális helyzetek átnevezését) követően is fennáll, hogy bizonyos anticiklonális
helyzetek több csapadékot szolgáltatnak, mint néhány ciklonális. Ennek oka az, hogy
bizonyos típusú anticiklonok jellemzően olyan áramlást alakítanak ki, amelyben kedvező a
helyzet a csapadékképződésre. Ha ezeket az eseteket megvizsgáljuk, azt állapíthatjuk meg,
hogy a Kárpát-medence feletti centrum esetét kivéve valamennyi anticiklonális helyzetben
volt jelentős csapadék az említett időszakban.
Kiemelkedik azonban a 2-es, a 10-es és a 11-es. Ezek csapadékossága különböző okokra
vezethető vissza. A 2-es helyzet (anticiklon a Brit-szigetek térségében) nyáron eredményez
csapadékot, ugyanis ebben az esetben a Kárpát-medence fölé többnyire labilis, nedves, a
mediterrán térségből származó levegő érkezik. Ez a nyári félévben nagyon kedvez kiadós
helyi záporok, zivatarok kialakulásához. A 10-es és 11-es helyzetek (anticiklon
Magyarországtól északra, illetve Fennoskandinávia felett) télen eredményeznek jelentős,
gyakran több napon át tartó csapadékot. Ennek oka az, hogy áramlásrendszerükben a hideg
levegő vagy a hazánk felett korábban lévő meleg levegővel (10-es helyzet), vagy a délebbre
elhelyezkedő, vele közös áramlásrendszerben (gyakran mediterrán ciklonban) mozgó enyhenedves légtömegekkel (11-es helyzet) keveredik. Ha ezek a folyamatok megfelelően
markánsak, a végeredmény okklúziós front, és ciklon (10-es helyzetet követően), illetve
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mediterrán ciklon kialakulása vagy áthelyeződése a Kárpát-medence térségére (11-es
helyzetet követően). Az előbb említett helyzetek, melyekhez az 5-öst (anticiklon
Magyarországtól keletre) is hozzá kell vennünk, nyáron is jelentős csapadékot okozhatnak
egyrészt instabil meleg levegő szállítása, másrészt hideg advekció révén. Ezt példázza 1953
csapadékos nyár eleje. (Tónay, F-né. 1955)
Amennyiben nem megfelelően szervezettek a csapadékot eredményező folyamatok, a
helyzeteket anticiklonálisnak kell jelölni, viszont jelentős csapadékot adhatnak.
Csapadékosságukat az orográfiai viszonyok jelentősen felerősíthetik.
3.6. A csapadékmennyiség, -intenzitás és a makroszinpotikus helyzetek közötti
összefüggés
Az adatokból látható, hogy a csapadék mennyisége a vizsgált öt év során folyamatosan
növekedett, csak az 1994-es évben volt minimális visszaesés. (5. táblázat).
A továbbiakban meghatároztam a csapadéknövekedés okát, és hogy milyen paraméterek
változtak vele párhuzamosan, vagy éppen ellentétesen.
Megállapítottam, hogy az évi csapadék mennyiségének növekedését nem kísérte a
ciklonális helyzetek számának tartós emelkedése. (2. ábra) Számuk az első, (legszárazabb
évet jelentő) legkisebb értéket követően átmenetileg jelentősen emelkedett ugyan, ez után
azonban csökkent. Az utolsó, 1995-ös évben csaknem elérte az 199l-es minimumot. Ugyanez
mondható el a csapadék döntő hányadát adó 2 makroszinpotikus helyzetről (6, 13) is. Az l-es
némiképp kivétel, 1994 után azonban ennek előfordulása szintén erősen csökkent. Az „1-613" helyzetek száma tehát követte a ciklonális helyzetek számának változásait. Az 5 év
egyenlege a ciklonális időjárási helyzetek számát tekintve stagnálás. Ha az évi csapadékot az
egyes helyzetek számával feleltetjük meg, akkor egyáltalán nem találunk összefüggést.
A évi csapadék mennyiségének megfeleltetése a csapadékos napok számával, illetve az 5
mm feletti csapadékot adó napok számával egyenes arányosságot mutat, bár csak utóbbi
esetben igazán erős ez a kapcsolat. (3. ábra) A csapadékos napok, de különösen az 5 mm
feletti csapadékot adó napok számának változása 1991-et kivéve követi a lehullott csapadék
mennyiségének alakulását. Az összefüggés az évi csapadék és a csapadékos napok száma
között 1993-tól, az 5 mm feletti csapadékokkal viszont már 1992-től erősnek mondható. Az
utóbbi esetben annyira, hogy már az egyes helyzetek számát is meg lehet feleltetni az évi
csapadék összegek alakulásával.
A következő lépés az 5 mm feletti (tehát "jelentős") csapadékot adó napok számának
részletes, szinoptikus helyzetek szerinti vizsgálata. (4. ábra) A 13-as helyzet és (kisebb
mértékben) 6-os 5 mm feletti csapadékot adó napjainak száma együtt mozog 1992-t követően
az évi csapadékkal. Az l-es helyzet 5 mm feletti eseteinek száma viszont az évi csapadékhoz
viszonyítva öntörvényűén változik, hasonlóan a többi ciklonális helyzethez. (Kivéve a később
említésre kerülő, csapadékmennyiség szempontjából jelentéktelen 3-ast.)
Az összes 5 mm feletti csapadékot adó nap (és ezzel párhuzamosan az évi csapadék)
emelkedésének okai jól elkülöníthetők szinoptikus helyzetek szerint az időszak elején és
közepén. A csapadék nagy részét adó helyzetek (1+6+13) 5 mm feletti csapadékainak
növekedése hozta az első szakasz (1991-1993) növekedését. Számuk nem nőtt tovább 1994ben, így ezzel szintén megfeleltethetjük az 1993-nál valamivel kisebb évi csapadékot. Az
1995-ös év kiugró csapadéka azonban a többi, korábban kevesebb alkalommal előforduló és
így kisebb mennyiségű csapadékot eredményező ciklonális helyzet (3+4+7) 5 mm feletti
csapadékot hozó eseteinek (különösen a 7-esnek) megnövekedésével magyarázható meg.
(Egyébként - érdekes módon - az évi csapadék szempontjából jelentéktelen 3-as helyzet
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nagycsapadékainak száma állítható gyakorlatilag teljes egészében párhuzamba az éves
csapadék alakulásával.)
Az arányosság tehát egyenes, azonban a grafikonról is látható, hogy a jelenség
kialakulásában más paraméterek is közrejátszanak.
A továbbiakban megvizsgáltam a fent említett időjárási helyzetek „csapadékosságát":
előfordulásuk és az ezek során előforduló 5 mm feletti csapadékok arányát. A hányados tehát
intenzitási értéket jelent, növekedése (a csapadékos napok számához hasonlóan) szintén 1992től feleltethető meg az évi csapadék növekedésével. (S. ábra) Az 1991-es év itt is kivétel: az
egyes helyzetek aránytalanul csapadékosabbak voltak az évi csapadékhoz képest, mint a többi
évben. (Viszont, mint már korábban szó esett róla, ciklonális, tehát általában csapadékot adó
helyzet rendkívül kevés volt.) Az egyes helyzetek alakulása még nagyobb eltéréseket mutat,
mint az előbbi vizsgálat esetében. A 6-os és 13-as helyzetek csapadékossága 1993-ig, illetve
1992-ig csökkent, attól kezdve jelentősen növekedett. Az l-es helyzet éppen ellentétesen
mozgott. A három legfontosabb helyzet (1-6-13) összesített csapadékossága nagyjából követi
az évi csapadék alakulását, akárcsak a 3-4-7-é.
Szintén az intenzitást mutatja meg az 5 mm feletti csapadékot adó napok
(makroszinoptikus kategóriák szerinti) átlagos csapadékmennyiségének vizsgálata. (6. ábra)
Ez az érték az összes ciklonális csapadék esetében csak viszonylag kis mértékben változott.
Az első két évben rendkívül magas volt, azután egy zuhanást követően stagnált, kis mértékben
emelkedett. Az egyes helyzetekre lebontva azonban esetenként itt is szeszélyes váltakozást
figyelhetünk meg. Különösen igaz ez az általában nagy intenzitással járó típusok esetében (6
és 13), de nemcsak ezeknél (3 és 7). A felsorolt helyzetekből három a Kárpát-medencei
csapadékok zömét adó cikloncentrum, illetve mediterrán ciklon tevékenységéhez kapcsolódik.
E két légköri képződmény lehullott jelentős csapadékainak átlagos intenzitása érdekes módon
komplementere egymásénak. A meridionális ciklonok hasonló értéke jóval mérsékeltebben
változott (1 és 4). A csapadék zömét adó 1+6+13-as helyzetek 5 mm feletti csapadékainak
intenzitása jelentősen csökkent, míg a 3-4-7-é jelentősen nőtt az 5 év során. E két csoport
értékei tehát szintén komplementer módon alakultak a vizsgált időszakban. Az eredő: az
összes csapadék intenzitása kis mértékben gyengült. Az általános csökkenés azonban nem
jelenti azt, hogy esetenként nem jelentkezett heves csapadék. (A legnagyobb abszolút napi
csapadékmennyiség 1995-ben volt.)
Az 5 mm feletti csapadékok átlagos mennyisége az összes ciklonális helyzet esetében
többnyire magasabb, mint az összes jelentős csapadékot adó helyzetek hasonló értékei. Ez azt
jelenti, hogy a helyi hatásokra létrejövő jelentős csapadékok intenzitása kisebb a szervezett
csapadékokénál. Ez alátámasztja, hogy a kiadós csapadékok a Bakony területén többnyire
ciklonális helyzetekben alakulnak ki. Az összes 5 mm feletti csapadék átlagos mennyisége
1991-ben volt csak magasabb az összes ciklonális helyzet hasonló értékeinél. (Ennek oka a
rendkívül gyenge ciklontevékenység lehetett!)
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3.7. A csapadék mennyiség változásának indoklása évenként a különböző paraméterek
alapján, következtetések
A csapadékmennyiség változásának okai között mindenek előtt az első év szárazságát kell
megindokolni. 1991-ben a kevés ciklonális helyzethez képest gyakran hullott, általában 5 mm
alatti csapadék. Kevés alkalommal volt jelentős mennyiségű csapadék, amely azonban
intenzív volt. Az 5 mm feletti csapadékok kiugróan magas hányada nem ciklonális helyzetben
hullott.
A következő évben (1992) a ciklonális helyzetek száma megugrott, elérte az öt év során
felvett legnagyobb értéket, viszont a csapadékos napok száma és az 5 mm-nél nagyobb napi
mennyiséget adó csapadékok száma elérte a minimumot. Az 5 mm feletti napi csapadékok
átlagos mennyisége viszont ekkor vette fel a maximumot. Ebben az évben ez okozta a
csapadék növekedését.
1993-ban olyan folyamatok kezdődtek, amelyek az időszak végéig kitartottak. A ciklonális
helyzetek száma csökkent, a csapadékos napok - az 5 mm feletti mennyiséget produkálók is viszont gyakoribbakká váltak. A nagycsapadékok intenzitása ugyanakkor csökkent. A
csapadék növekedésének így egészen más okai vannak, mint 1992-ben. Ez a tendencia az
1994-es évben némileg megtorpant, ami párhuzamba állítható az évi csapadék minimális
visszaesésével. Mindössze annyi a változás, hogy a nagycsapadékok intenzitása az 1993-as,
radikális csökkenést követően ismét emelkedni kezdett, ez azonban nem volt számottevő.
A csapadék növekedésével jól lépést tart a csapadékhullás szempontjából rendkívül
jelentős 13-as helyzet folyamatosan növekvő csapadékossága. (Adott helyzethez tartozó
csapadékos napok száma/a helyzet összes előfordulása.) Ennek hatására a csapadék
„alaphozamát" képező 1-6-13-as helyzetek csapadékossága megnőtt. Az 1995-ös megugrást
viszont a csapadék kiegészítő részét jelentő 3-4-7-es helyzetek megnövekedett
csapadékossága magyarázza.
Úgy tűnik tehát, hogy a csapadék jelentős növekedésének okozója nem a ciklonális
időjárási helyzetek nagyobb száma, hanem azok jóval intenzívebbé válása (kezdetben az
alaphozamot jelentő helyzetek - 1-6-13 -, majd később már a "kiegészítők"-é - 3-4-7 - is).
A tanulmány szerint az évi csapadék emelkedésével az 5 mm feletti csapadékot adó napok
száma is növekedett. A nagycsapadékot adó napokon lehullott mennyiség viszont csökkent.
Mindezek jelentősen elősegítették, hogy nemcsak a beszivárgás alapbázisa (éves csapadék),
hanem annak aránya is növekedjen, a nagyon csekély és a kiugróan heves csapadékok
számának csökkenésével. Elképzelhető, hogy ez is jellemzője a „csapadékosabb"
időszakoknak: nemcsak a csapadék éves értéke nő, hanem hullása is kiegyensúlyozottabbá
válik.
A vizsgált időszak rövidsége miatt óvatosan lehet csak ezeket az eredményeket
általánosítani, de meglehet, hogy a fenti folyamatok az aszályos és csapadékos időszak fő
jellemzőit mutatják, azaz a különböző vizsgált paraméterek viszonyulása az évi csapadékhoz
hosszú időszakon keresztül a kutatott periódushoz hasonlóan alakult.
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4. A beszivárgás és jellemzői
4. 1. A beszivárgás folyamata és az ezzel kapcsolatos nézetek
A karsztos felszínre hulló csapadék egy része visszakerül a légkörbe (evapotranszspiráció),
illetve a felszínen vagy a szubkután zónában lefolyik. Utóbbi két esetben a lefolyási pályán
még lehetséges beszivárgás.
A csapadék nagy része közvetlenül beszivárog a karsztos kőzetekbe, melyek
utánpótlódását két típusba sorolja a nemzetközi és a hazai szakirodalom is: autogén (a) és
allogén (P) típusú karsztvizeket különböztetünk meg, melyek mennyiségileg, ennek
ingadozásában és minőségileg is eltérnek, a szennyezésekre is eltérően reagálnak.
(Cullingford, C. H. D. -Ford, T. D. 1976) (Maucha, L. 1986/2) (White, W. B. 1988) (Ford, D.
C. - Williams, P. W. 1989) (Kranjic, A. et al. 1995) Előbbiek a nyílt karsztos kőzetek
repedésein, utóbbiak a koncentrált formában (pl. víznyelő) a rendszerbe kerülő vizet jelentik.
Víznyelők kialakulása elsősorban ott várható, ahol gyengébb vízvezető képességű kőzetek
határosak a karsztos térszínekkel, de létrejöhetnek a karsztos kőzeten belüli vízvezető
képesség különbségek következtében is, beleértve eltérő karbonátos kőzetek találkozását, a
különböző vastagságú talajréteget vagy egyszerű morfológiai okokat is. (Cullingford, C. H. D.
- Ford, T. D. 1976) Utóbbiak vize nem számít bevételi többletnek, hiszen a karsztos
vízgyűjtőre esett csapadékból származnak, a beszivárgás számítás tartalmazza ezt a tételt; a
felszíni sajátosságok függvényében megjelenő vagy éppen hiányzó víznyelők mégis a teljes
karsztrendszer jellegét meghatározzák. Amennyiben a p típusú karsztvizek nem karsztos
területről származnak, nagy lokális jelentőséggel bírhatnak: egy adott helyen jelentősen
megváltoztathatják, megnövelhetik a vízforgalmat. A Dunántúli-középhegység teljes
regionális vízmérlegében azonban - a karbonátok mellé vagy közé ékelődő impermeábilis
kőzetek csekély kiterjedése miatt - ez a koncentrált beszivárgás alárendelt. (Ez nem általános
jelenség, hiszen például az angliai Peak District-ben a beszivárgási területet és így a
beszivárgást mintegy 20-25%-kal megnöveli a nem karsztos térszínekről érkező
vízmennyiség.) (Christopher, N. S. J. - Beck, J. S. - Mellors, P. T. 1977) Az előbbi
szakirodalomban megfigyelt jelenség, a fosszilis víznyelők bányászati tevékenység
következtében történő újra aktiválódása esetünkben szintén nem lehet jelentős. A disszertáció
tehát az a típusú vízutánpótlást vizsgálta a területen.
A beszivárgást alapvetően két időszakra bonthatjuk az éghajlati elemek éves változása
alapján: téli és nyári félévre. A kettejük közötti különbség az éghajlati sajátságok (elsősorban
a hőmérséklet és a csapadék) alapján területenként jelentősen változik: rendkívül nagy
mértékű a mediterrán, kifejezett a kontinentális és nem jelentős az óceáni klímájú területeken.
A nyári félévre a nagy evaporáció, és a vegetációs periódus következtében szintén nagy
mértékű transzspiráció jellemző (Kessler, H. 1954). Ennek következtében a beszivárgás
általában kis mértékű és egy bizonyos csapadékmennyiség és -intenzitás felett valósul csak
meg, mely a kontinentális éghajlat alatt viszonylag ritka jelenség. (Kranjic, A. et al. 1995)
(Borsato, A. 1997) Európában jelentős és folyamatos beszivárgás csak az északi és északnyugati területeken van ezekben a hónapokban.
Európa - és hazánk - karsztjainak nagy részén a téli félévben történik az érdemi
beszivárgás: az eddigi vizsgálatok szerint (Maucha, L. 1990) az ekkor leesett csapadék
nagyobb része, a szilárd halmazállapotúnak gyakorlatilag teljes egésze a karsztrendszerbe
kerül. (Fogarasi, S. 1995) (Az éves beszivárgás a Dunántúli-középhegységben 72-73%-a a
téli csapadéknak. Ez a hányad szinte minden állomáson ugyanaz. Konstans értéke szintén az
éves beszivárgás téli csapadékhoz erősen kötődő voltára utalhat.) (A téli csapadék nagyarányú
beszivárgása a legkülönfélébb talajokba azt eredményezi, hogy a téli csapadék 1 mm-es
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növekedésére jutó termésnövekedés kétszerese az éves érték hasonló emelkedésének.) (Nagy,
J. 1998)
A beszivárgás éves alakulásában tehát a kontinentális éghajlat alatt két „szünet" figyelhető
meg: a tél közepe (talajfagy), illetve a nyár (deficites vízmérleg). A legnagyobb mértékű
beszivárgás tél végén, hóolvadáskor zajlik. (Borsato, A. 1997)
A beszivárgás aránya az éves csapadékból szintén éghajlat-típusonként más: hazánkban
28-38% közötti értékek változnak az egyes szakirodalmak szerint, Angliában ez az arány eléri
a 76-81%-ot is. (Christopher, N. S. J. -Beck, J. S. -Mellors, P. T. 1977)
Természetesen ez a vízmennyiség gyakran lehullása után 1-2 hónappal szivárog csak be, a
talaj felengedése, illetve a hótakaró elolvadása esetén. A folyamat hidrogeológiai sajátossága,
hogy ez a tavaszi beszivárgás akkor a leghatékonyabb, ha a megelőző őszön a kőzet már
átnedvesedett, így tehát az egész téli félév kitüntetett szerepéről beszélhetünk. (Kessler, H.
1954) (Juhász, J. 1987) Más éghajlati elemek is szerepet kapnak a folyamatban (elsősorban a
hőmérséklet az evapotranszspiráció miatt, de például az extrém nagy csapadékok is, a lefolyás
növekedése révén), - ezt azonban csak néhány esetben látszott szükségesnek figyelembe
venni. (Pl. a 2000. évben, a rendhagyóan magas hőmérsékleti értékek miatt.)
Létezik a hidrológiai évnek (mely szeptemberben kezdődik) őszi, téli és nyári időszakra
történő hármas felosztása is (Kessler, H. 1954), mely a hőmérséklet mellett a növényzet
(lombkorona, bokorszint, avartakaró) különböző állapotainak hatásait is figyelembe veszi, de
abban nemzetközi szintű az egyetértés, hogy a hidrológiai egyenlegeket célszerű két száraz
időszak közötti egységekre („hidrológiai év") meghatározni. (Ford, D. C. - Williams, P. W.
1989) (Borsato, A. 1997)
Az újabb kutatások szerint (Maucha, L. 1986/1) (Maucha, L. 1989) (Maucha, L. 1990), a
korábbi állásponttal (Juhász, J. 1987) szemben a karsztokon, hazánk éghajlati viszonyai
mellett komolyabb lefolyással nem kell számolni. Ennek oka a karbonátos kőzetek rendkívül
gyors vízelnyelése. (Maucha, L. 1989) (Mint korábban már elhangzott, ez a sebesség
vertikális irányban 9 m/h.) (Izápy, G. - Maucha, L. 2002) A nyári félévben a nagy intenzitású
csapadékokat a sűrű vegetáció megfogja, de még a kis területen található kopár kőzetfelszín is
elnyeli bizonyos távolság után, főleg akkora méretű karsztos egységek vizsgálatánál, mint
jelen munka tárgya. A nagyobb csapadék könnyebb hasznosulását az „előnedvesítés" (Juhász,
J. 1987) és a pisztoly-hatás („piston-effect") (Borsato, A. 1997) jelensége segíti. Egyes
vizsgálatok szerint a közepes beszivárgási együtthatóval rendelkező karbonátos kőzetek napi
89 mm csapadékot képesek elnyelni. (Cullingford, C. H. D. -Ford, T. D. 1976)
Több kutató szerint is (Maucha, L. 1986/1) (Maucha, L. 1989) (Böcker, T. 1974) a
Dunántúli-középhegységhez nagyon hasonló éghajlatú Aggteleken a mérések alapján
megállapított lefolyás az összes csapadéknak mindössze 2%-a volt. (14,5%-os lejtő esetében
is csak 64 mm/óra feletti csapadék esetén indult meg a jelenség. A lefolyó vízhányad a
felszínen mindössze 0,3% volt, a felszín alatt 1%. Általában azonban ennél az értéknél
valamivel magasabb lehet, mert a figyelembe vett évek szárazak voltak. A beszivárgás
ugyanekkor 26-28% volt.) (Izápy, G. - Maucha, L. 2002) A komoly mértékű lefolyás
rendkívüli ritkaságát a karsztos területeken a nemzetközi szakirodalom is alátámasztja.
(White, W. B. 1988)
A lefolyás elhanyagolható voltát a disszertáció által vizsgált területen az is bizonyítja,
hogy a részben már említett csapadékklíma ellenére a történelmi időkből sincsenek
ismereteink pusztító árvizekről. A kiadósabb és intenzívebb csapadékok következtében a
Dunántúli-középhegységben a lefolyás az aggtelekinél valamivel nagyobb lehet, de
mindenképpen 5% alatti hányad, valószínűleg a 2%-hoz állhat közelebb. A lefolyás arányát
csökkenti, hogy itt helyenként több száz négyzetkilométeres beszivárgási foltokról van szó,
ami azt jelenti, hogy a lokális heves csapadékok víztömege akkora utat tesz meg, hogy a
karsztos felszín határáig töredékére csökken.
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Részben éghajlati, részben hidrogeológiai okok magyarázzák, hogy miért nő az éves
beszivárgás aránya az évi csapadékkal. (Aggtelek 26%, (Maucha, L. 1986/1), Rudabányaihegység 22%, (Maucha, L. 1986/1), Vértes 37%, Bakony 41% (Ajtai, Z. 1962)) (Ugyanakkor
a nem karsztos kőzetekre hulló csapadéknak csak legfeljebb 10%-a.) (Liebe, P. 1999) Az
éghajlati okokat (csapadék magassági növekedése és ennek okai) egy másik fejezet tárgyalja.
A beszivárgási arány éves csapadékkal való növekedésének hidrogeológiai oka, hogy a
csapadék csak bizonyos intenzitás felett képes beszivárogni (a felszíni avartakaró akadályozó
hatása miatt), illetve a kőzet is hatékonyabban nyeli el a nedvességet, ha már kapilláris víz
van benne jelen. (Juhász, J. 1987) (Borsato, A. 1997) A szárazabb évek sokévi átlagban
kisebb beszivárgási hányada bizonyítottnak tekinthető: az 1980-as években, az 1990-es évek
elején a kevesebb csapadéknak a korábbiaknál kisebb aránya szivárgott be a karsztba a
nagyon jól felszerelt aggteleki állomás adatai alapján. (Izápy, G. -Maucha, L. 2002) (Ebben a
3. fejezet eredményei alapján a csapadék struktúrája is szerepet játszhatott.)
Tisztán hidrogeológiai tényezők is szerepet kapnak a beszivárgás alakulásában. Ennek fő
oka a karbonátos kőzetek ún. „kettős porozitása". (Kovács, Gy. 1979) Ez azt jelenti, hogy
legalább kétféle karsztvíz van: pórus- és hasadékvíz. Maucha László hatféle karsztvizet
különböztet meg tartózkodási helyük alapján. (A barlangi főág, a mellékágak, a fő-, illetve
melléktörések hálózata, a pórusok, illetve a felszálló melegáramlatok vize.) (Izápy, G. Maucha, L. 2002) (Maucha, L. 2002) Ezen víztípusok hierarchiát alkotnak, kiürülésük is
elkülönülten megy végbe, az egyes kategóriák visszaduzzasztó hatása miatt.
Miután a nagyobb karsztos kőzettömegek - így a Dunántúli-középhegység - szabadtükrű
karsztvizei csak 1-2 év alatt ürülnek le a főkarsztba (Maucha, L. 1990, Mádlné-Szőnyi, J.
1994, Fogarasi, S. 1995), a csapadékos éveket követően előfordulhat, hogy a pórusokba
beszivárgó víz nem tud a fő repedésekbe, áramlási pályákra kiürülni, azok túltelítettsége
miatt. így átlagnál nagyobb évi csapadék esetén sincs nagy mennyiségű tényleges
„beszivárgás", mert a karsztvízszint-változások szempontjából a vízmennyiség realizálódása
részben átcsúszik a következő évre, a felszínről beszivárgott víz addig a tároló rendszerben
marad. így a tényleges beszivárgás, ami az egységes víztestbe jutást jelenti, megkésik.
Amennyiben viszont a kőzet erősen leürült állapotban van, a kevesebb évi csapadék is
gyorsabban, nagyobb arányban éri el a víznívót. Még érdekesebb a csapadékos és száraz évek
kombinációja.
így a kőzet „tárolási kapacitása" is fontos feltétele a beszivárgásnak: változása több,
egymás után csapadékos vagy éppen száraz év esetén is egyfajta belső, kőzetszerkezetből
eredő Játékot", ingadozást ad a beszivárgásnak. Következményeként az nem feleltethető meg
teljes mértékben az előző évi csapadékmennyiségnek, attól időnként nagyobb mértékben is
eltérhet. Az, hogy ez a módosító hatás milyen irányú, a megelőző 1-2 év és a tárgyév
csapadékának az átlagoshoz, illetve egymáshoz képesti viszonyától függ. A mélykarszt
bonyolult szerkezetének másik következménye, hogy a beszivárgott vízmennyiség két
hullámban éri el a mélykarsztok esetében a víznívót: 3-4 hónap, illetve 1-2 év alatt. (Maucha,
L. 1986/2) (Fogarasi, S. 1995) (Borsato, A. 1997) (Izápy, G. -Maucha, L. 2002) (Fogarasi, S.
2002) (A sekélykarsztokon megfigyelhető, néhány nap, esetleg néhány óra alatt megjelenő
forráshozam emelkedés nem érinti a mélykarsztokat.) A beszivárgás időtartamának
különbsége elsősorban a kőzet vastagságától függ (Borsato, A. 1997), de a beszivárgott víz
realizálódását a támaszkodó (nyomás alatti) karsztvíz övben a kőzetminőség is meghatározza:
lényegesen gyorsabb a mészkövön, lassabb a dolomiton. Ennek oka a mészkő tömbök
törésekkel átjárt szerkezete, kiterjedt repedéshálózata. (Edelényi, E. et ál. 2002) A mészkő
porozitása ugyanakkor jóval kisebb (0,38%), mint dolomité, mely előbbinél kb. kétszer több
vizet képes tárolni. (Izápy, G. - Maucha, L. 2002) Ennek fizikai tulajdonságokból eredő
kőzetszerkezeti okai vannak.
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A karsztvízszintet egyébként a beszivárgáson kívül más hatások, pl. a légköri nyomás, a
hold tömegvonzása, stb. is befolyásolják. (Gerber, P. 1985) (Maucha, L. 1989)
Miután a fent említett egyes elemek változékonysága térben és időben is rendkívül nagy,
ezért a beszivárgás nagy eltéréseket mutat mindkét dimenzió mentén. A beszivárgás szám
szerinti meghatározása különböző csapadékmennyiségek esetére egy matematikai modell,
mely statisztikus, determinisztikus és sztochasztikus elemeket egyaránt felmutat. (Sárvári, I.
1995)
A beszivárgás tényleges realizálódása a támaszkodó karsztvíz övben (freatikus zóna)
történő megjelenése. A vízfestéses nyomkövetési eljárások során megállapítást nyert, hogy a
víz mozgási sebessége a karbonátos kőzetekben 0,0015-2,2 cm/s között változik. (Kranjic, A.
et al. 1995) Ez azt jelenti, hogy még a sekély karsztokon is 3 hónap és egy év között van a
járatrendszerbe került víz lejutása az egységes karsztvíz övbe. (Cullingford, C. H. D. - Ford,
T. D. 1976) Amikor ez bekövetkezik, a nyomáshullám a fő törésvonalakban akár
hangsebességgel is képes terjedni, így ér el a forrásokig. (Ford, D. C. - Williams, P. W. 1989)
A fő vízvezető zónák nem feltétlenül tektonikailag preformáltak (Kranjic, A. et al. 1995), a
vizsgált területen azonban igen.
Az, hogy egységnyi beszivárgás mekkora vízszintemelkedést okoz a freatikus övben, a
kőzet elsődleges (pórustérfogat) és másodlagos (törések) porozitásától függ. (Cullingford,
C.H.D. - Ford, T.D. 1976) A Dunántúli-középhegységben mindkettő értéke nagy. Az
általában egységes karsztvízszint ellenére a víz mozgása a támaszkodó karsztvíz övben
kényszerpályákon történik, így a vezetőképességben jelentős inhomogenitás figyelhető meg,
mely a kőzet fejlődésével csak fokozódik. (Cullingford, C. H. D. - Ford, T. D. 1976)
(Lorberer, Á. etal. 1986)
4.2. Beszivárgás számítási módszer
4.2.1. A különböző hazai eljárások összehasonlítása
A számítási módszer szerepe nagyon fontos, mert eldönti a felhasználandó éghajlati adatok
körét, esetleges hibái pedig reprezentatív alapadatok birtokában is eltorzítják a beszivárgás
értékeit.
Véleményem szerint jelenleg a magyarországi karsztos beszivárgás meghatározására
Maucha „éghajlat-kapcsolati" módszere (Maucha, L. 1990) a legalkalmasabb. Megalkotója
1963-74 között állt Jósvaföi Karsztkutató Állomás (VITUKI) élén, a módszer kidolgozását
több évtizedes kutatómunka előzte meg. (Maucha, L. 1972) (Maucha, L. 1975) (Maucha, L.
1986/2)
Az eljárás a legerősebb korrelációt mutatja a beszivárgás számítási módszerek (Böcker, T.
1974, Kessler, H. 1954, Kessler, H. 1956/1, Csepregi, A. 1985) közül valamennyi vizsgált
hazai területen (Aggtelek, Mecsek, Bükk, Budai-hegység) a számított és a tényleges
beszivárgás között. (9. ábra) A Maucha-módszer a Dunántúli-középhegység karsztkútjai
esetében is a legmegbízhatóbb számított beszivárgásokat eredményezi, (Lorberer, Á. et al.
1986) jóllehet teljesen tesztelése a területen a kutatástörténeti fejezetben már említett ok, az
antropogén befolyásoltság (Mádlné-Szőnyi, J. 1994) miatt nem kivitelezhető.
Elvileg tehát nemcsak a kidolgozás helyszínén, hanem másutt is alkalmazható a számítás,
jóllehet az Aggtelekre jellemző, gyakorlatilag teljes mértékű megfelelést csak az ahhoz közeli
Eszak-Borsodi karsztokon mutatja. (Maucha, L.- Sárváry, I. 1994) A disszertáció véleménye
szerint ennek alapvetően éghajlati okai vannak, bizonyos paraméterek átlagos változására
ugyanis az eredeti eljárás nem érzékeny.
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Böcker számítása („negyedéves határcsapadék") olyan paramétereket alkalmaz, melyek
nagyon helyhez kötöttek, azaz csak a Bükkhöz hasonló kőzetszerkezetű és főleg klímájú
vidéken adnak helyes eredményt. Az említett, negyedéves limiteket (adott időszak
párolgásának, talajvíz visszatartásának és lefolyásának összegét; ezek feletti csapadéknál
történik beszivárgás) állandónak venni ugyanazon területen is vitatható. Idő intervallumnak
pedig a hidrológiai év látszik indokoltnak. (Pl. a téli hócsapadék realizálódása
hegyvidékeinken gyakran átcsúszik a módszer szerinti következő negyedévre.) Az említett
aggályokat alátámasztja, hogy egyedül Aggteleken lehet kellő biztonsággal alkalmazni, a
Dunántúli-középhegység más klímájára, dolomitos mélykarsztjára nem. (Csepregi, A. 1985)
Böcker módszeréhez hasonlókat dolgoztak ki a Bükkben Juhász András és Lénárt László.
Utóbbi a beszivárgást hónapokra és aktuális csapadékokra is meghatározta, de beszivárgási
hányadosai eltúlzottnak tűnnek. (1973-ban 78%) (Juhász, A. 1976)
Szintén havi bontású beszivárgást számolt Csepregi Morton módszere alapján, mely az
evapotranszspirációt is nagymértékben figyelembe veszi. (Morton, F. I. 1983) Figyelemre
méltó újítása, hogy már nem számol lefolyással a karsztokon. Csepregi több,
evapotranszspirációra épülő módszert is próbált átkalibrálni a hazai karsztokra, például a
Thomtwaite-féle eljárást. Ezek azonban bonyolult eljárásokat alkalmaznak, melyek egy
részéhez a megfelelő mérések sem állnak rendelkezésre. A karsztos beszivárgási területeken
pedig általában hiányzik az önálló dinamikájú talajvíz réteg. (Maucha, L. - Sárváry, I. 1994)
Valószínű ez is okozhatja, hogy mindkét eljárás olyan szélsőségesen ingadozó beszivárgási
eredményeket ad, melyek mérsékelten kontinentális csapadékjárású karsztos területeken
elképzelhetetlenek. (A Dunántúli-középhegység esetében pl. az így számolt beszivárgási
értékek amplitúdója a többi módszer hasonló értékeinek mintegy négyszerese volt.)
(Lorberer, A. etal. 1986)
A Maucha-féle „éghajlat-kapcsolati" módszernek esetleges alternatívája egyedül Kessler
javított eljárásának korrigált változata lehet. Az eredeti, „mértékadó csapadék százalék" vagy
„Kessler" módszer (Kessler, H. 1954) ugyanis a Dunántúli-középhegységben szisztematikus
alulbecslést, illetve nem indokolható szórást eredményez. (Lorberer, Á. et al. 1986) Ennek
valószínű oka, hogy a kidolgozás helyszínére vonatkozó hidrogeológiai ismeretek az adott
időpontban még nem voltak megfelelők. Az eljárással kapcsolatban más hidrogeológiai
problémák is felmerültek, melyek alkalmazhatóságát jelentősen csökkentik. Egyrészt a
Tettye-forrás vízgyűjtőterületének mind kiterjedése, mind teljes zársága vitatható. (Lorberer,
A. et al. 1986) Részben ebből következik egy másik kritika, mely szerint a konstans
alulbecslés egyik oka, hogy a Tettye forráshozamában nem jelent meg a teljes beszivárgott
vízmennyiség: részint a forrásküszöb alatt folyt el, részint lejutott a mélykarsztba. Másrészt a
hazai karsztokon nem számít rendkívülinek, ha nyáron is van beszivárgás, tehát értéke
ezekben a hónapokban sem nulla. (Juhász, A. 1976)
A fenti problémák röviddel a kidolgozás után jelentkeztek a számításokban, így a szerző
bevezetett még egy parabolikus korrekciós tényezőt, így alakult ki a „klasszikus Kesslermódszer", röviden „Kessler 2". (Kessler, H. 1956/1) Ezt az 1970-es és 1980-as években
előszeretettel alkalmazták a Dunántúli-középhegységre. (Schmieder, A - Szilágyi, G. Kesserü, Zs. 1986) Ennek oka az lehetett, hogy a korrekciós tényezővel az eljárás a
beszivárgást túlbecsülte, ez viszont ellensúlyozta a völgyekben elhelyezkedő csapadékmérő
állomásoknak a beszivárgási területeknél csekélyebb alapadatait. A disszertáció tehát
megerősítette a „Kessler 2" módszer más szakirodalomban is felmerült tendenciózus
túlbecslését. (Lorberer, Á. et al. 1986) A karsztos beszivárgás esetében szokatlan nagy
ingadozásokat ez az eljárás is mutatja, így ebből a szempontból sem volt megfelelő.
Csepregi már idézett munkája (Csepregi, A. 1985) utal egy lehetséges alternatívára, mely a
további kutatások között mindenképpen fontos szerepet kell, hogy betöltsön. Ez Kessler
számításának két éves csúszó átlaga az adott tárgyévre, mely nagyon jó korrelációt mutat a
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karszt kutak vízszintjével. (Csepregi, A. 1985) (Egyébként ez alapvetően igaz a „Kessler 2"
módszerre is.) (Lorberer, A. et al. 1986)
Véleményem szerint röviden arról van szó, hogy nem Kessler eljárása nem megfelelő,
hanem miután sekélykarsztra dolgozta ki szerzője, azt feltételezte, hogy a felszínről a karsztba
került víz már a tárgyévben realizálódik a vízszint emelkedésében. Mélykarsztoknál ez nem
így van, ezért kell a két éves csúszó átlag. Kessler módszere mellett szól külföldi alkalmazása
mellett az is, hogy a Mecsek klimatikus és kőzetszerkezeti adottságai lényegesen közelebb
állnak a Dunántúli-középhegységhez, mint az Aggteleki-karszté. A jelen állapotú „Kessler 2"
eljárás azonban nem alkalmas a Dunántúli-középhegység beszivárgásának kiszámitására.
Mindegyik módszerre igaz, hogy erősen helyhez kötődik. (Csepregi, A. 1985) Ez az oka
annak, hogy az alább ismertetett eljárás bevezetéséig Kessler módszere volt a legmegfelelőbb
a dél-dunántúli karsztokra, míg az északi területeken kezdetben Maucha is Böcker
módszerével számolt. Ezt követte egy, az utóbbihoz hasonló számítás, az „összegző
módszer", majd az „éghajlat-kapcsolati módszer" kidolgozása. (Maucha, L. 1990)

4.2.2. Az éghajlat-kapcsolati módszer és ennek átkalibrálása a Dunántúli-középhegységre
Az eljárás az évi és havi csapadék és hőmérséklet aktuális tárgyidőszaki és sokévi átlagos
ismeretét igényli.
Elemei:
1, évi nyers beszivárgás
2, tárolt vízkészlet korrekció
3, téli csapadék korrekció
4, lefolyási korrekció
5, hőmérsékleti korrekció
A beszivárgási eredmények tehát eredők, az adott év csapadéka (alaphozam) mellett a
megelőző tél esetleges anomáliája (a számítási eljárás alapján kb. 15%-ban), az elmúlt két év
csapadék anomáliája (kb. 6-7%-ban) és a hőmérséklet ingadozása (kb. 1-2%) is szerepet kap
kialakításukban. A lefolyást, mint csökkentő tényezőt a módszer számba veszi, de jellemző,
hogy csak néhány év volt, mely során valóban kimutatható mennyiséget képviselt ez a tétel.
A kezdeti számítások után a módszer finomítására került sor a Dunántúli-középhegységre
történő jobb alkalmazás céljából. Ez alapvetően két tétel számítását érintette.
-Vizsgálatomban a téli csapadék beszámítási módjának alapja nem az értékelt állomás,
hanem Jósvafő (a módszer kidolgozási helyszínének) adatai voltak. Ezt az indokolta, hogy az
eredeti módszer a téli csapadékot csak akkor vette figyelembe, ha a sokévi átlagnál több vagy
kevesebb volt. Amennyiben azonban a Dunántúlon számolunk beszivárgást, ahol a téli
csapadék átlaga magasabb Jósvafőnél, azt az eredményt kapjuk, hogy a téli csapadék
korrekció sokévi átlagban ugyanakkora (nulla), mint Jósvafőn. Ez nyilvánvalóan nem reális.
A változtatás mellett szól az eljárás Tettye-forrás esetében tapasztalható alulbecslése is (a
Mecsek téli csapadéka ugyanis mintegy 1,5-szerese Aggtelek vidékének).
- A tárolási korrekciót az éves csapadék helyett a beszivárgás alapján számítottam, ugyanis
ebben az esetben a karsztba került vízmennyiség mérvadó, az dönti el a telítettség mértékét.
A beszivárgást és ennek paraméterit (évi és téli csapadék) tehát Maucha László „éghajlatkapcsolati" módszerének {MAUCHA, L. 1990) egy módosított, a Dunántúlra „átkalibrált"
változatával számoltam ki, 23 éghajlati állomás havi bontású adataival, a hozzájuk rendelt 370

területfoltra, összesen 1497,2 km2-es beszivárgási felületre, alapjában 1950 és 2000 között. (7.
táblázat) (10. ábra) (11. ábra)
A számítás a fentebb elmondottak értelmében csak csapadék adatokkal dolgozott. A csak
néhány helyen rendelkezésre álló hőmérsékleti adatok felhasználása az aggtelekihez nagyon
hasonló hőmérsékleti viszonyok miatt értelmetlennek tűnt.
7. táblázat A vizsgálatban résztvevő állomások jegyzéke

Az állomás
kódja

Az állomás tengerszint
feletti magassága (m),
orográfiai helyzetre
vonatkozó megjegyzés

Évi átlagos
csapadéka
1951-95
/mm/

A hozzá tartozó
beszivárgási terület nagysága

230
360
342
350
295 völgy-valley
220 völgy-valley

581
690,5
665,5
621,3
660
584,8 (634,7)

Vg274

Nézsa
Pilisszentkereszt
Nagykovácsi
Budapest-Farkasrét
Tardos
Szár (TatabányaFelsőgalla)
Várgesztes

274

668,9

CSb222

Csákberény

222

615,6

Ki91
T463
Kir380
Bszt280
Fe212
Bo422
Bb267V
V270
H341V
Z397
U400
Td231
Vá220
M-H347

Kincsesbánya
Tés
Királyszállás
Bakonyszentkirály
Fenyőfő
Borzavár
Bakonybél
Veszprém
Herend
Zirc
Úrkút
Taliándörögd
Vállus
Mencshely/Hidegkút

191
463
380
280
212
422
267 völgy-valley
270
341 völgy-valley
397
400
231
220
347

604,7
724,4
696,7
691,1
739,9
802
785
651,6
695,5
733,7
757,6
691,1
739,7
670,6

F280

Felsőőrs

280
Átlag: 309.22m

605,1
Átlag: 687.73
mm

10,55
35,8
58,8
6,55
97,105
6,15
52,16?*
52,16?
1,9?
1,9?
85,73
8,7
79,82
78,95
1,1
113,81
18,88
17,19
61,39
114,23
75,5
125,36
158,1
82,42
9,28
36,89
155,66
Összesen: 1492.07

N230
P360
Nk342
F350
T295V
Fg220V

Az állomás neve

/km 2 /

km 2

* A kérdőjeles területek a különböző időszakokban más állomások adatait is felhasználták. Ennek oka az
éghajlati szempontból legmegfelelőbb állomások adathiánya volt.
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4.3. A beszivárgás jelentősebb paramétereinek időbeli alakulása
Azt próbáltam meg tisztázni az alfejezetben, hogy mennyire tekinthetők stabilnak a
beszivárgás összetevői, történtek-e ebben változások az elmúlt 50 évben, és ha igen, ezek
milyen irányúak voltak, mennyire bizonyultak szignifikánsnak.
A beszivárgás szempontjából fontos paramétereket elsősorban időben értékeltem,
összességében, a teljes tároló szempontjából, de a területi, orográfiai különbségekre is
igyekeztem tekintettel lenni. Időben az 1950-es évektől vizsgáltam a paraméterek alakulását,
részletesebben az 1990-es éveket elemeztem. Ennek oka elsősorban az, hogy világszerte - így
a vizsgált területen is - ekkor erősödtek meg a klímaváltozásra utaló jelek, és így elsősorban
ezekből következtethetünk a megindult folyamatokra.
Ez a fejezet a hiteles adatok alapján dolgozza fel a különböző éghajlati paraméterek és a
beszivárgás változását, eredményeit csak úgy szabad figyelembe venni, hogy azok a 310 m-es
átlagmagasságra vonatkoznak. (7. táblázat) A Dunántúli-középhegyég karsztos beszivárgási
területeinek hasonló értéke ugyanakkor számításaim szerint 450 m lehet.
4.3.1. Csapadék
4.3.1.1. A Dunántúli-középhegységre hullott csapadék mennyiségének változási tendenciái
Éghajlati osztályozás szerint a beszivárgási területek túlnyomó többsége a Móri-ároktól
északra C3 (mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves), a Gerecse 500 m feletti területei a D3
(hűvös-mérsékelten nedves) kategóriába tartoznak. A Bakonyban található beszivárgási
területek viszont általában C4 (mérsékelten hűvös-nedves), az 500 m feletti csúcsok D4
(hűvös-nedves) besorolást kaptak. (Pécsi, M. et al. 1987) (Pécsi, M. et al. 1989)
A csapadékvizsgálat Péczely György eredményeinek számba vétele után indult meg. O
különböző időbeli extrapolációkkal megszerkesztett egy csapadék térképet a teljes Dunántúliközéphegységre az 1901-1950-es időszakra vonatkozóan. (12. ábra)
A területarányos csapadék átlaga a Dunántúli-középhegység karsztos beszivárgási
területén 691,3 mm-nek bizonyult a disszertáció által vizsgált időszakban, az ábrán látható
területi eloszlásban. (13. ábra) A nyilvánvaló különbség mutathatja a csapadékmennyiség
tényleges csökkenését, de elképzelhető az is, hogy Péczely 1901-50-re vonatkozó adatai
túlértékeltek, mert a már említett extrapolációk alapja a csapadékos 1925-45-ös időszak volt.
Az évi csapadékátlagok területi eloszlása alapján kijelenthetjük, hogy a vizsgált
időszakban a nyugati-északnyugati oldalak részesültek több csapadékban, ez tekinthető luv
oldalnak, a hegység dél-keleti oldalán hosszan elnyúló depressziós terület húzódik a Balatonfelvidéktől egészen a Dunáig.
A teljes beszivárgási területre hulló átlagos csapadék mennyiséget értékelve csapadékos
periódusnak nevezhetjük csaknem az egész 1950-es évtizedet, az 1960-as évek középső 5
évét, az 1970-es évek első felét, és - megszorítással - az 1990-es évek utolsó kétharmadát.
(14. ábra)
Az 1970-es évektől kezdve hosszú alacsony csapadékátlagú periódus kezdődött, mely az
1990-es évek első harmadáig tartott. Ennek az időszaknak a szárazsága még szembetűnőbb,
ha a század első felének éves csapadék átlagait is vizsgáljuk. (Nagy, I. - Nagy, Zs. 2000) Az
1900-1990 közötti időszak két legszárazabb dekádja az utolsó kettő volt. Az előbb említett
időszakban összesen 4 átlag alatti dekád volt, ebből három 1970 után. A hivatkozott munka
hiányossága a karsztvízrendszer vizsgálatának szempontjából, hogy nem területarányosan
számolt.
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Az évi csapadék a Dunántúli-középhegység területén az 1990-es években alapvetően
növekedett, valamivel átlag feletti volt. Többször is bekövetkezett nagyon csapadékos évek
korábban nem tapasztalt egymásra halmozódása. (1995-1996 és 1998-1999) Ezeket azonban
száraz periódusra emlékeztető visszaesések követték, így a korábbiakhoz hasonló csapadékos
időszakról nem beszélhetünk. Tulajdonképpen egyszerre vannak jelen a csapadékosnak
nevezhető 1950-60-as évek csapadék maximumai és az azt követő, mintegy 2 évtized mély
minimumai. Ennek következménye az éves csapadékösszegeket jelző diagram fokozódó
szélsőségessége. Ezeket az ingadozásokat a tárolási kapacitás a már leírt módon jelentősen
felerősítheti, évről-évre drasztikusan változó beszivárgásokat eredményezve. Az évi csapadék
növekedése a nagy visszaesések miatt nem mondható egyértelműnek, inkább fokozódó
labilitásnak nevezhető a változás. Az utolsó vizsgált év, 2000 csapadéka minden állomáson az
eddig mért legszárazabb vagy második legszárazabb volt.
Az évi csapadék változékonyságának utóbbi években tapasztalt, nagy mértékű
megnövekedése regionális jelenség és ilyen szempontból a vizsgált terület nincs is a
legszélsőségesebbek között. Például Szegeden 1999-ben 783 mm volt az éves csapadék, - a
Körösök mentén helyenként 1000 mm felett volt, - míg 2000-ben 212 mm. (Ez utóbbi érték
minden korábbi, kárpát-medencei rekordot megdöntött.)
4.3.1.2. A Dunántúli-középhegységre hullott csapadék változékonysága és ennek területi
különbségei
Az éves csapadékértékek állomásonként évről évre csak kis mértékben szóródnak. (2-2,7szeres hányados az abszolút minimum és maximum között.) (15. ábra) Nehéz az évi csapadék
változékonyságában területi jellegzetességet kimutatni. Úgy tűnik, hogy a változékonyság
délnyugat felé, illetve a magasabb, csapadék számára kitettebb részek irányába mérséklődik,
tehát a nagyobb csapadékátlagú területeken stabilabb annak évi összege. (A sokévi átlaghoz
viszonyított érték az észak-keleten lévő állomásokon - ide számítandó a Tési-fennsík is - 0,61,4-szeres, míg délnyugaton 0,8-1,2-szeres érték között ingadozott az egyes években.)
A területi különbségeknél meg kell említeni, hogy az 1990-es évek a Vértes-Gerecse
térségében (elsősorban a délkeleti oldalakon), valamint a Déli-Bakonyban voltak különösen
csapadékosak, másutt nem mondható rendkívülinek ez a növekedés.
A csapadék értékek horizontális változásaihoz tartozik a már Péczely is által megfigyelt
jelenség, ezek nyugat-keleti irányú csökkenése, mely vizsgálatomban is megfigyelhető volt.
Az egész Dunántúli-középhegységre vonatkozó gradiens megállapítása azonban szintén csak
tájékoztató jelleggel történhet. A részletes kutatás azt mutatja, hogy a csapadék sokévi
átlagának változása egy adott tengerszint feletti magasságban nem lineárisan, hanem
ugrásszerűen történik. Például a Vértes délnyugati fennsíkja, illetve annak környezete, Mór
környéke már a Bakonyhoz hasonló módon viselkedik csapadék szempontjából (éves
csapadékok, jelentős csapadékok nagysága, bekövetkezése, hócsapadék, stb.), alacsonyabb
tengerszint feletti magasság ellenére. (Valószínűleg azért, mert 200 m körül van az átlag
magassága, és itt van a már említett „ugrás" az éghajlati elemekben.)
Megfigyeléseim szerint az éppen a bányavíz emelés csúcsidőszakában tetőző légköri
aszály a középhegység észak-keleti területeiket lényegesen kevésbé érintette.
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4.3.2. Téli csapadék
4.3.2.1. A Dunántúli-középhegységre hullott téli csapadék mennyiségének változása
A téli félév (november-április) területarányos csapadék átlaga 292,8 mm-nek adódott. Az
évi csapadéknak átlagosan 42-45%-át tette ki a különböző régiókban.
Területi eloszlására jellemző, hogy az évi csapadéknál megfigyelhető, a hegység dél-keleti
részén kialakuló negatív anomália lényegesen csekélyebb, területileg és arányaiban egyaránt.
(16. ábra) Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a vizsgált, hegylábi-hegyvidéki területek téli
csapadékában az évi átlagokhoz viszonyítva kisebbek a különbségek és inkább a magasabban
fekvő területek emelkednek ki értékeikkel. Ennek oka a téli félév csapadékszállítási
sajátosságaiban keresendő.
A téli csapadék időbeni változása az éves értékekhez hasonló eloszlást mutat, de több
eltérés is megfigyelhető. (17. ábra) Az 1950-es évek első kétharmadának csapadékos teleit
néhány nagyon száraz követte. Az 1960-as évtized átlag feletti értékei felülmúlják az előbb
említett periódusét, de - szemben az évi csapadékkal - nincsen kifutásuk az 1970-es évek
elejére, mert ekkor voltak a vizsgált időszak második legszárazabb telei. Az 1970-es és 1980as évek sokat emlegetett szárazsága a téli csapadék esetében mutatható ki leginkább. Az
1990-es évek elejétől a téli csapadéknak az évi csapadéknál határozottabb és tartósabb
növekedése figyelhető meg. Ugyanakkor az utolsónak vizsgált 2000/200l-es tél nagyon mély
negatív rekord a legtöbb állomáson.
Az 1990-es évek eleje óta a területen a csapadékos telek eddig még nem tapasztalt
halmozódása figyelhető meg, átmeneti visszaesésekkel, melyek azonban nem jelentősek.
Amíg tehát az évi csapadék nem, a téli csapadék egyértelműen növekedett, ami a mediterrán
jelleg erősödésére utal a Dunántúli-középhegység csapadékjárásában. Itt is megfigyelhető
azonban a változékonyság növekedése.
4.3.2.2. A Dunántúli-középhegységre hullott téli csapadék változékonysága és ennek
területi különbségei
A téli csapadék az éves összegnél jóval változékonyabb elem, a vizsgált időszakban az
abszolút maximum és minimum hányadosa állomásonként 2-5-szörös értékek között
ingadozott. (18. ábra) A változékonyság eloszlása hasonló volt az évi csapadékhoz, de talán
karakterisztikusabb annál. Az átlagosan nagyobb csapadékú állomások értékei lényegesen
stabilabbak, ennek oka a magasan fekvő területeknél mindenképpen a téli csapadékhullás
orográfiai akadályokra érzékenyebb volta lehet. A karsztos fennsíkok helyzetükből eredően
bármely irányból érkező csapadékból részesülnek. A délnyugati területek stabilabb téli
csapadékának oka az lehet, hogy mind a délies, mind a nyugatias irányból érkező frontok
hegységi előterét jelentik.
A téli csapadék az 1990-es években területenként különböző mértékben haladta meg az
átlagot. Mindenütt megfigyelhető növekedése az 1980/90-es évek fordulóján tapasztalt,
rendkívül alacsony értékeket követően, azonban az észak-keleti területeken ez kisebb
mértékű, és így itt az 1990-es évek téli csapadéka csak valamivel haladja meg az átlagot.
Egyértelműen csapadékosabbak voltak viszont a telek a Gerecse, a Vértes és a Tési-fennsík
állomásain, különösen a délkeleti oldalakon, a Magas-Bakony környékén, de leginkább a
Balaton-felvidéken, a Keszthelyi-hegységben és a Déli-Bakony déli peremén. Az anomáliák
területi eloszlása tehát szintén a mediterrán jelleg erősödését húzza alá.
Az aszályhajlam növekedése, az évi csapadék stabilitásának csökkenése mintegy 100 éve
tartó folyamat. (Mersich, I. etal. 2001) Úgy tűnik, ez az 1990-es években nagyságrenddel vált
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komolyabbá és egyre inkább kiterjed a téli félévre is. Ennek alapvető oka a nagytérségi
(nyugatias) makrocirkuláció erejének csökkenése lehet az idézett szerző szerint. (Mersich, I.
etal. 2001)
A vizsgált állomások beszivárgási paramétereinek, illetve beszivárgásának stabilitása
egyértelműen az említett makrocirkulációból származó csapadék stabilitását jelenti. Úgy
tűnik, hogy egyrészt ez utóbbi jelentősen csökkent, másrészt az áramlás is irányt váltott. (Délkeleti oldalak csapadékossága a korábban jellemző nyugati maximumokkal szemben.)
Ezt azonban még nem értékelhetjük egyértelmű változásként, hiszen 1940-70 között erős
atlanti hatás volt Közép-Európában (Béli, B. 1968) és lehet, hogy ez volt az anomália. Sajnos
ezt már nem tudjuk tisztázni a megfelelő állomáshálózat akkori hiánya miatt.
4.4. A beszivárgás változása
Miután a beszivárgás egyes paraméterei jelentős oszcillációt, illetve tendenciózus
változásokat mutatnak, ugyanezt várhattuk az eredő, a beszivárgás értékeinél is. Utóbbiakban
az egyes tényezők időbeli és területi változékonysága is összegződik, így ezek a
leginstabilabbak a vizsgált értékek közül.
4.4.1. A beszivárgás mennyiségi változása a Dunántúli-középhegységben
Éves átlaga a vizsgált időszakban (1951-2000) 195,4 mm-nek (554,3 m3/perc vagy 9,5
m /secundum) adódott.
Miután a beszivárgás több paraméter kombinációjából képződik, így értékei sem
feleltethetők meg egyértelműen ezekkel. (19. ábra)
Ha a dunántúli-középhegységi karsztvíztároló vízbevételének időbeli alakulását nézzük,
akkor az évi, illetve téli csapadéknál már megfigyelt három, átlag feletti értékeket felmutató
periódus itt is megtalálható, de eltérő mértékben emelkednek ki, illetve nem olyan
folyamatosak. (20. ábra) Utóbbi oka a már említett „tárolási kapacitás".
1977-től jóval átlag alatti, 1994-től pedig átlag feletti beszivárgásról beszélhetünk. A
három, tartósan magas beszivárgást produkáló időszak: az 1950-es évek első fele, az 1960-as
évek középső 5 éve, amely bizonyos mértékig átnyúlt az 1970-es évek elejére is és az 1990-es
évek. A legtartósabbnak az utóbbi tűnik, azonban korábban nem tapasztalt minimumok
ékelődnek be a nagy beszivárgást reprezentáló évek közé.
Az 1950-es évekhez képest nagyobb beszivárgás valósult meg az 1960-as években. Ennek
oka elsősorban a csapadékosabb telekben keresendő. Az 1970-es évek első felének nagy
értékei viszont egyrészt a néhány valóban csapadékos évnek köszönhetők (a teleknek
semmiképpen sem), de komoly szerepet játszik kialakulásukban, hogy ekkor száraz évek
váltakoztak csapadékosakkal. A száraz években leürültek a karsztos kőzetek, így a néhány
csapadékos év beszivárgott vízmennyisége nagyobb arányban ért le még a tárgyévben a
fökarsztvíz zónájába, ellensúlyozva a nagyon száraz telek kedvezőtlen hatását. Ugyanez a
jelenség magyarázza az 1980-as évek közepének néhány nagy beszivárgását is. Az 1970-es és
1980-as évtizedekben a beszivárgás alapvetően elmaradt az átlagostól, így a természetes
folyamatok is jelentősen fokozták a Dunántúli-középhegység víz-mérlegének alapvetően
antropogén okokra visszavezethető, egyre súlyosbodó hiányát (Lorberer, Á. 1997).
Az 1990-es évek folyamatosan növekvő, majd l-l évre váratlanul, nagymértékben
csökkenő beszivárgása több okkal magyarázható.
1990 a vizsgált időszak egyik legszárazabb éve volt, amelyet a legszárazabb téli félév
előzött meg. Ez tekinthető a két évtizedes száraz időszak tetőzésének, következménye a
3
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leszálló övben tárolt vízmennyiség, a „tárolási kapacitás" erőteljes csökkenése volt. (A
beszivárgás mégsem ekkor volt minimális, mert a leszálló karsztvíz-öv már korábban leürült,
így a csapadék gyorsabban jelentkezett a támaszkodó karsztvíz-övben.) Ez okozta, hogy míg a
téli csapadék csak 1992-ben, az évi csapadék pedig csak 1994-ben érte el az átlagot, a
beszivárgás már 1991-ben elérte azt, a következő évben pedig meg is haladta. Az első két
évben tehát a „tárolási kapacitásinak (illetve ennek hiányának), azaz a karsztos kőzetek
korábbi leürülésének köszönhető a beszivárgás nagy mértéke. Ennek a hatásnak a
megszűnésével, a leszálló öv telítődésével magyarázható, hogy az 1993-as évben csak kissé
emelkedett a beszivárgás. Utóbbi 1994-es megugrását a nagyon csapadékos 1993/94-es tél
okozta. A következő két év növekedésének oka az évi csapadékmennyiség további
emelkedése volt (két, ennyire csapadékos év egymásra következésére korábban nem volt
példa), illetve az, hogy a telek az átlagosnál ismét csapadékosabbak voltak. Az 1997-es év
visszaesését mindhárom fontos paraméter összhatásával magyarázhatjuk: a tároló kőzetek
telítettek voltak és száraz tél után száraz év következett. Ezután két éven keresztül az átlagot
jóval meghaladó éves csapadék volt (megismétlődött az 1995-96-os, korábban nem tapasztalt
duplázódás), a téli csapadék pedig szintén jelentősen növekedett, a második évben már
meghaladta az átlagot. A karsztok tehát ismét korábban nem tapasztalt mértékben telítődtek és
a következő évben (2000-ben) az évi, területarányos csapadék a vizsgált időszak
legszárazabb, 197l-es értékeit alig valamivel múlta felül. A két hatás ellensúlyozására nem
volt elegendő az sem, hogy a megelőző tél az egyik legcsapadékosabb volt a vizsgált
időszakban. A 2000. év beszivárgása példátlanul alacsony, értéke a negatív rekordnak számító
1997-esnek is csak 40%-a, és feltűnően nem illik bele az 50 éves adatsorba. Értékét a magas
hőmérséklet is csökkentette, az ebből eredő veszteségnek az összes beszivárgáshoz
viszonyított aránya az alapbeszivárgás nagyon csekély értéke miatt jelentősen megnőtt. A
200l-es év beszivárgása már nem került kiszámításra, a még mindig nagy tárolási kapacitás és
a rendkívül száraz tél miatt valószínűleg nem sokkal volt nagyobb a 2000. évinél. A jövő
szempontjából nem érdektelen, hogy a 2000-es év nagyon kis mértékű beszivárgása nem az
eddig mért csapadék-értékek alapján lehetséges legrosszabb forgatókönyv, mert az átlagnál
jóval magasabb volt a téli csapadék.
4.4.2. A beszivárgás és változékonyságának területi különbségei
A beszivárgás eredő volta meglátszik területi eloszlásán is: a negatív anomáliájú területek
kiterjedése kisebb az évi csapadék esetében tapasztaltaknál, de nagyobb a téli félévieknél.
Erősen kiemelkednek a magasan fekvő területek értékei. (Központi-Bakony.) (21. ábra)
A beszivárgás elemeinél kimutatott, időben egyre fokozódó instabilitás jelen vizsgálat
során a vártnak megfelelően alakult: az éghajlati elemeknél nagyobb volt, és idővel
növekedett, korábban szokatlan értékeket vett fel, különösen az 1990-es években.
Ha a beszivárgások változékonyságát vizsgáljuk, mindkét csapadék-típusénál jóval
nagyobb eltéréseket tapasztalhatunk. (A maximum és a minimum hányadosa több állomáson
is 10-szeres, illetve 100-szoros nagyságrendű volt.) (22. ábra) Ha a 10-szeres hányados alatt
maradó mérőhelyeket nézzük csak, akkor egyértelműen magasabban fekvő, kitett, illetve a
vizsgált terület délnyugati részén elhelyezkedő állomásokat találunk. Ez azt jelenti, hogy a
nagyobb beszivárgási átlaggal rendelkező területek kevésbé hajlamosak szélsőséges
beszivárgásokat produkálni. (Számos, a teljes vizsgált időszakon keresztül stabil
beszivárgással jellemezhető állomás esett ki 2000-ben a már említett 10-es szórás határból. Ez
szintén a jelenség szokatlan jellegére utalhat.)
Tehát beszivárgási szempontból a fennsíkokon vagy a terület dél-nyugati részén
elhelyezkedő állomások a többitől nagymértékben különböznek, sokkal inkább, mint az éves
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vagy a téli csapadék esetében, a fentebb már említett okok következtében. Az eltérést
véleményem szerint egyértelműen a szervezett csapadékrendszerek („makrocirkuláció")
okozzák.
A beszivárgás nagyon érzékeny elemeinek fokozódó instabilitására, így azoknak egyfajta
indikátornak tekinthető. A vizsgálat ezt a folyamatot (a fokozódó instabilitást) regionális
szinten kimutatta.
4.4.3. A beszivárgás területi rendszere és ennek változása
Az 4.3. és 4.4. fejezetek eredményei alapján jutottam arra a következtetésre, hogy komoly
eredményeket hozhat a teljes dunántúli-középhegységi karsztvíztároló területi beszivárgás
eloszlásának időbeni vizsgálata. A következő alfejezet tehát azt próbálta megállapítani, hogy
mennyire változott a vizsgált időszak alatt az egész rendszer beszivárgásán belül az egyes
területek súlya. Ha igen, akkor mennyire állítható ez párhuzamba a teljes karsztrendszer
abszolút beszivárgásának változásával.
A vizsgálat eredménye azért lehet érdekes, mert a beszivárgás területi eloszlása még
összetettebb, mint annak sokévi átlaga. Az esetleges változások kimutatására így még
alkalmasabb lehet. A másik ok, hogy amennyiben meghatározható egy módosulási tendencia
a beszivárgásban, azt a vízgazdálkodásnak is figyelembe kell vennie. Jóllehet a
karsztvízrendszer alapvetően egységes a Balaton-felvidéktől a Dunáig, ennek ellenére a
beszivárgás súlypontjainak áthelyeződése - főleg helyileg, de regionálisan is - komoly
következményekkel járhat.
4.4.3.1. Módszer
Az eljárás a területiségre helyezi a hangsúlyt, azt mutatja meg, hogy az adott területnek az
egész rendszer beszivárgásában elfoglalt átlagos, relatív súlya hogyan módosult az adott
évben a sokévi átlaghoz képest.
Képlete egy adott helyen, adott évben:
(Adott hely adott évi beszivárgása / Dunántúli-középhegység adott évi területarányos
beszivárgása)/
(Adott hely 1951-97 évi átlagos beszivárgása / Dunántúli-középhegység 1951-97 évi
területarányos átlagos beszivárgása.)
Az így meghatározott értékek területileg hasonló eloszlást mutatnak a tárgyévi és a sokévi
beszivárgás állomásonkénti összehasonlításához, viszont a vizsgálat szempontjából
karakterisztikusabbak. Ennek oka, hogy előbbi számítási mód esetén egy száraz vagy egy
csapadékos évben a terület nagy részén negatív vagy pozitív eltérés alakul ki, a különbségek
azon a tartományon belül mutatkoznak és a beszivárgás adott állomás átlagához viszonyított
változásait is mutatják. Ez a képlet viszont - miután a bázisszámban és az aktuális évi
értékben is a teljes Dunántúli-középhegység ugyanazon időszakra vonatkozó területi
átlagához viszonyít - biztosítja, hogy a kapott értékek csak a területek egymáshoz viszonyított
eltéréseit világítsák meg.
A számításnál a már említett 23 állomás 1951-97 közötti, "éghajlat-kapcsolati" módszerrel
számított évi beszivárgását vettem alapul (7. táblázat).
A területi változások bázisértékeit az 12.13.16. és 21. ábrák mutatják.
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4.4.3.2. A területi változások leírása
Az 1950-es években a pozitív és negatív anomáliájú területek elrendeződése északnyugatdélkelet irányú volt, és évről évre megcserélődtek, így a relatíve nagyobb vagy kisebb súly a
beszivárgásban kiegyenlítődött; egy évvel több esetben volt délnyugaton pozitív eltérés, és
egy esetben a középső területeken. (23. ábra) Az átlagot jelentő l-es vonal jól szétbontható
két félre különítette a Dunántúli-középhegységet (ezt elneveztem "klasszikus eloszlás'-nak), 2
évet kivéve. Egyik esetben 3 terület, a másikban 3 terület és egy folt keletkezett az egyes
anomália mezőket határoló görbék mentén.
Az 1960-as években megváltozott a sávok eloszlása, irányítottságuk délnyugatészakkeletre módosult az esetek többségében. (24. ábra) Itt is 1-gyel több esetben volt
maximum a déli területeken, és egyszer volt megfigyelhető a központi térségben. Ami feltűnő
változás az előző évtizedhez képest, hogy az anomália területek szórtsága rendkívül
megnövekedett. Az 1950-es eloszlásokban döntő többségben tapasztalható 2 nagy mező az
esetek felében volt csak megfigyelhető (1 esetben itt is volt egy folt), a másik felében
kimondottan „kaotikus" eloszlások alakultak ki.
Ez a tendencia folytatódott az 1970-es években is. (25. ábra) A kaotikus eloszlások száma
nem emelkedett ugyan, azonban 3 esetben már olyan mértékben volt szórt az anomália mező,
hogy nagyobb egységes területeket és így irányultságukat sem lehetett megállapítani. A többi
esetben a korábbi időszakhoz hasonlóan délnyugat-északkelet irányítottságú eloszlások
voltak, eggyel több északias pozitívummal.
Az 1980-as években már csak 1 esetben nevezhető "klasszikus"-nak az eloszlás. Az
évtized első felében dél-északi, másodikban délnyugat-északkeleti eloszlások voltak
tapasztalhatók. (26. ábra) (27. ábra)
Ez vezette be az 1990-es éveket, amikor is a mezők néhány évre nyugat-keleti
irányítottságává váltak, majd ismét délnyugat-északkeletire változtak. (28. ábra) Az évtized
közepétől a pozitív mező folyamatosan a hegység középső területein alakult ki. Az időszak
első harmadának végén bekövetkezett váltás következtében tehát a beszivárgási mezők
jellemző irányáról nem beszélhetünk. Másik jellemzője az 1990-es éveknek, hogy nem fordult
elő "klasszikus" eloszlás, egészen az évtized végéig. Ekkor 1998-ban és 1999-ben is az 1950es és 1960-as évekre jellemző, nagyon szabályos konfiguráció fordult elő, délnyugatészakkelet irányultsággal. 2000-ben viszont korábban nem tapasztalt mértékben vált
kaotikussá az anomália mezők eloszlása, többszörös eltérések voltak az egyes hányadosok
között.
A vizsgálat során tipikusan elkülönült anomália mezőt alkotott a Keszthelyi-hegység, a
Naszály és a Pilis.
4.4.3.3. A területi változások elemzése
Az említett három hegység (Keszthelyi-hegység, Naszály, Pilis) a többi területtől eltérő
viselkedésének oka valószínűleg peremhelyzetükkel magyarázható. A Pilis elkülönülésének
az is lehet az oka, hogy itt mért az egyetlen valóban hegyvidéki megfigyelőállomás és az
egyes évek csapadék különbségei nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is jelentősek
lehetnek. A számítási módszer szerint pedig az átlagtól eltérő magassági csapadék- és így
beszivárgás - növekedés anomáliát eredményez. Lényegesen bonyolultabb probléma az
időbeli változások okainak feltárása.
A valószínű magyarázatot az 1998-2000 közötti időszak világította meg. Az első két év
beszivárgása ugyanis átlag feletti volt, míg 2000-ben a vizsgált periódus alatt messze a
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legkevesebb. Úgy tűnik, az anomália mezők szórtsága, kaotikussága, rendezetlensége a
csapadékhiánnyal nő.
A feltételezés a teljes 50 évet vizsgálva is helytállónak bizonyult: a beszivárgás területi
változása során nem valamelyik oldal súlya nőtt meg, hanem egyrészt az anomália mezők
egyre inkább széttöredeztek, kaotikussá váltak (29. ábra), másrészt pedig irányultságuk is
egyre gyakrabban változott. (30. ábra) (Az 1950-es évekre jellemző mező irányultság
időtartama lehet, hogy hosszabb, ugyanis a korábbi időszakról nincsenek adataink.)
Ezek a változások időben köthetők a csapadék tevékenység - és így a beszivárgás abszolút értékének nagyobb arányú módosulásaihoz. A „klasszikus" eloszlások csökkenése
megfeleltethető a fokozódó csapadékhiánnyal, mely már az 1960-as években elkezdődött, ha
nem is voltak látványos jelei. A „kaotikus" eloszlások (1977-79) időben egybe esnek a
nagyon száraz időszak kialakulásával.
A csapadékos időszak tetőzését az 1990-es évek végén az 1950-es évekre jellemző,
szabályos, nagy területű anomália eloszlások jellemezték. Ezt követően azonban korábban
nem tapasztalt mértékben szélsőséges mezők jelentkeztek. A beszivárgás területi eloszlásának
változásai tehát megerősítik annak szám szerinti értékei alapján történt megállapítást: az
1990-es évek közepén kezdődött más csapadékjárású időszak nem az 1950-es-1960-as
években tapasztalt nedves időszak visszatérése. Inkább a rendkívüli ingadozások, a csapadék
mennyiségének és területi eloszlásának egyre fokozottabb instabilitása jellemzik. Ez a
folyamat már az 1950-es évek vége óta tart a területi eloszlások alapján, hiszen az anomália
mezők irányultsága ettől az időtől változik egyre gyorsabban.
A területi vizsgálat egyúttal rámutatott, hogy a szervezett csapadékszállító rendszerek
hiánya (ami a száraz időszakokat jellemzi) nem egyszerűen a csapadék mennyiségében
mutatkozik meg, hanem annak területi eloszlását is rendkívül szeszélyessé teszi, hiszen
ilyenkor a kis területre korlátozódó, lokális csapadékok lényegesen nagyobb szerepet kapnak
az évi csapadékösszeg kialakításában. Ebből az következik, hogy a kis területű, leszálló
források, de az anomália területek nagysága alapján a legtöbb felszálló forrás esetében is
számolni kell ennek hatásával.
Nem ennyire egyértelmű a másik megfigyelt jelenség, a hegység középső területein
(Móri-árok, Veszprém térsége) egyre gyakrabban megjelenő pozitív anomália mező. Az
utolsó hat évben egymás után következett be az a korábban rendkívül ritkán előforduló
jelenség, mely a térképek tanúsága szerint semmiképpen sem magyarázható orográfiai
okokkal. (1950-es években 1-szer, 1960-as 1-szer, 1990-es évek elején 1-szer fordult elő ilyen
eloszlás, 1995-2000-között minden évben.) (31. ábra.)
Amennyiben ismét az 1990-es évek alapján próbálunk magyarázatot adni a lehetséges
okokra, az évi csapadék összegével való közvetlen kapcsolatot ezúttal elvethetjük: a jelenség
az évtized középső harmadában elkezdődött, szélsőséges csapadékjárású periódust kíséri.
Kialakulásának magyarázata valószínűleg az lehet, hogy ez a terület a dél-keleti felsiklási
frontok jellegzetes luv-oldala. Ezekre az évekre pedig - mint korábban láttuk - alapvetően az
ilyen irányú csapadékszállítás dominanciája volt jellemző, főleg a téli időszakban, mely a
beszivárgás szempontjából döntő fontosságú.
Ezekre az eredményekre is igaz, ami a legtöbb, klímával és beszivárgással kapcsolatos
megállapításra: miután az említett folyamatok viszonylag újak, jövőbeni alakulásuk feltétlenül
további vizsgálatot igényel.
A csapadék és a beszivárgás területi eloszlása - a disszertáció alapján úgy tűnik - valóban
jóval érzékenyebb indikátora bizonyos változási folyamatoknak, mint ezek puszta összege.
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4.5. Mediterrán-index vizsgálat
A beszivárgásnak és egyes elemeinek az előző alfejezetek alapján tapasztalható
ingadozása indokolta egy olyan vizsgálat elvégzését, mely az eddigi kutatások alapján
feltételezhető tendenciák (csapadék fokozódó változékonysága, egyre inkább mediterrán
jellege) kimutatására alkalmas. (Fogarasi, S. 2004)
4.5.1. A módszer
„Mediterrán Index" (MI) eljárást az egykori JATE (ma SZTE) Éghajlattani Tanszékének
kutatói az 1990-es évek elején dolgozták ki. (Koppány, Gy. - Unger, J. 1992) Lényege, hogy a
csapadék eloszlásából következtetnek az adott év mediterrán (+) vagy éppen kontinentális (-)
jellegére. A kiinduló pont az a megfigyelt jelenség volt, hogy a kontinentális csapadékjárásra
a kora nyári, míg a mediterránra a késő őszi csapadékmaximum jellemző. A két időszak
csapadékának arányából következtetni lehet egy periódus (nyilván legalább éves egység)
csapadékjárására és annak változására is egy adott területen. (Ha például rendelkezésre állnak
egy állomás 20 éves kora nyári és késő őszi adatai, abból megállapíthatjuk 20 év egyenkénti
MI értékeit, ezekből tendenciát állapíthatunk meg, de átlagolhatjuk is az Ml-t 20 évre, illetve
kisebb időegységekre is.)
A Mediterrán Index képlete:
MI = (PxOQ-Pv-Vl)* 100/Pyear
ahol P: csapadék, római számok: az adott hónapok sorszámai.
Ha az MI
negatív előjelű: kontinentális csapadékjárású
pozitív előjelű: mediterrán csapadékjárású
évről beszélünk.
A szerzők meghatározták Magyarország 36 csapadékmérő állomásának 1901-1950 közötti
MI átlagait. Úgy találták, hogy hazánkban ezek az értékek átlagosan a Mecsek déli előterét
kivéve enyhén negatívak és általában az ország dél-nyugati területei mondhatók csapadékjárás
alapján inkább mediterrán jellegűnek, észak-keleten - 7 alatti érték is előfordul. Kimutatható
az északabbra fekvő hegységek estében is a délies oldalak mediterránabb csapadékeloszlása, a
Dunántúli-középhegység esetében például a Balaton-felvidék - 2 alatti értéke lényegesen
közelebb áll a nullához, mint Pápa -3,4-es átlagos MI indexe.
Megvizsgálták két állomás, Szeged és Budapest 1870-1989 közötti éves MI értékeit is.
Azt találták, hogy a két állomás indexének előjele az évek csaknem %-ében azonos volt, azaz
a mediterrán vagy kontinentális csapadékjárás nagy területen homogénnek tekinthető. Ez azért
fontos, mert lehetővé teszi a regionális összehasonlítást. 10 éves bontásban a + indexű (azaz
mediterrán csapadékjárású) évek aránya 10 és 60 % között ingadozott, sokévi átlagban 30%
körül volt. Az MI abszolút ingadozása 60 egységet tett ki.
Az általam végzett vizsgálat lehetőségeit behatárolta, hogy egyrészt maga a módszer is
önkényes, hiszen nemcsak a kitüntetett 2-2 őszi és nyári hónapban eshet jelentős csapadék,
mely annak évi menetét mediterrán vagy kontinentális irányba téríti el. Másrészt a
mérőállomások már említett, 1990-es évekbeli átalakulása sokukat alkalmatlanná teszi erre a
kimutatásra.
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A disszertáció a fent említett eljárás alapján 26, a Dunántúli-középhegység magasabb
térszínein elhelyezkedő állomás „MT'-jét számolta ki évekre, pentádokra, dekádokra, illetve 5
éves csúszó átlagokat képezve. A 7. táblázatban szereplő állomásokból (23 db) külön vettem
a többi számításban egymást kiegészítő Felsőgalla (202 m) és Szár (201 m) teljes idősorát.
Ezen kívül két állomás, a Bakony nyugati oldalán fekvő Nyirád (210 m) és az OMSZ Székház
(140 m) adatsorára is kiszámítottam az Ml-t. Az adatbázis kis tengerszint feletti magasságú
állomásokkal történő bővítésére ezek hosszú mérési időtartama miatt került sor. Az adatok
időtartama, illetve megbízhatósága alapján 3 vizsgálati csoportot alakítottam ki:
1. 25 állomás 1950-2002 közötti teljesen megbízható, folyamatos adatai; ennek a
csoportnak nagy előnye, hogy a regionális összehasonlítást is lehetővé teszi; a 2003-as év
értékei azonban csak Veszprém esetében álltak rendelkezésre
2. Budapest H kerület 1910-2003 közötti teljesen megbízható, folyamatos mérései; ennek
az idősornak a megbízható, fenti csoportnál csaknem kétszer hosszabb adatsor adja értékét
3. Buda 1910 előtti, csaknem 200 éves értékei; utóbbi adatokat az időtávlat miatt
dolgoztam fel, nem tekinthetők hitelesnek.
4.5.2. Az MI vizsgálata a különböző időtartamokra
4.5.2.1. Az MI alakulása az elmúlt 50 évben
A Dunántúli-középhegység 25 vizsgált állomásán az MI értéke az éves, a pentádonkénti, a
dekádonkénti és az 5 éves csúszó átlagok alapján is ingadozott a vizsgált mintegy fél évszázad
során, de egyértelmű tendenciáról az 1990-es évekig nem lehet beszélni.
Az éves MI értékek vizsgálata alapján két, átlagosnál mediterránabb periódus figyelhető
meg: az 1960-as évek eleje-közepe, illetve az 1990-es évek első fele, melyhez kis
megszakítással csatlakozik a 2000-2003 közötti időszak. Néhány kimagasló érték előfordult
az 1950-es évek első felében is, (pl. 1950, 1954), így esetleg ezeket is tekinthetjük egy
periódusnak. (32. ábra) (A területi különbségek csekély volta miatt az erre az idősorra
vonatkozó ábrák többnyire Veszprém értékeit mutatják, melyek regionálisan reprezentatívnak
tekinthetők.)
Az 1960-as évek első felének mediterrán csapadékjárása a terület nagy részén
határozottabb volt, mint a harminc évvel későbbi, hasonló periódus. Az anomáliák területi
eloszlása jóval homogénebb volt, mint a későbbi időszak esetében.
Az 1960-as évek második felétől kezdve, egy-egy évet kivéve a Mediterrán Index értéke
átlag alatti volt.
Az 1990-es évekkel kezdődő magas Ml-jű időszak nemcsak kimagasló értékeivel hanem
hosszú tartamával is kiemelkedik a legtöbb állomáson. A mediterrán csapadékjárás a
korábban tapasztaltaknál lényegesen hosszabb időszakot ölelt fel, a 2000-es évek elején több
helyütt még fokozódott is. A Bakonyban, a kitett, hegyvidéki állomásokon és a Balatonfelvidéken mindegyik év pozitív MI értéket eredményezett, utóbbi helyen 2003 rekordot
jelentett.
A grafikonon nem szembe tűnő, csak az adatok vizsgálata során derül ki, hogy az 1990-es
években átlagosan 5-6 mediterrán csapadékjárású év volt a térségben és az évek MI indexe
csak 2 esetben volt átlag alatti. (Mint már említettem, a 70 éves, országos átlag 10 évenként
3, Szeged és Budapest 120 éves idősorában 6-nál több pozitív indexű dekád még nem volt.) A
2000-es évtized eddig eltelt 4 évéből 3 vett fel pozitív MI értéket. Az 1990-es évek MI
értékeinek ingadozási tartománya eléri a 70 éves országos maximumot: 60 egységet.
Az 1990-es évektől jelentkező mediterrán csapadékjárás elsősorban területileg erősen
eltérő: a déli részeket és a nagy tengerszint feletti magasságokat érinti, szemben az 1960-as
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évekkel, amikor előbbiek pozitív értékei nem voltak ennyire kiugróak a többi vidékhez
képest. Az említett területek Ml-jének erősebb pozitív anomáliája a pentádok szintjén is
jelentkezett: esetükben a három említett időszak (1960-64, 1989-94, 2000-2003) átlagának
abszolút értéke is pozitív volt, és az 1960-as évek kiugró maximumát jobban megközelítette
az 1990-es pozitív időszak. (A Balaton-felvidéken meg is haladta, egy helyütt még a 20002003-as pozitív időszak is az 1960-ast.) A hegység észak-keleti területei és a zárt medencék
csapadékjárásában az 1990-es évek csak a megismétlődése a korábbi, 1960-as években
tapasztalt maximumoknak, a 2000-2003-as évek emelkedése sem olyan kifejezett, mint
később látni fogjuk. (33 a és 33 b ábra)
A különbség oka a korábbi nyugatias csapadékszállítási irány délre helyeződése lehet az
1990-es évekre. így az északias területek kevésbé részesültek az ekkor megfigyelhető
nagyobb téli csapadékokból. (Az eljárás szerzőinek megfigyelése, hogy a Kárpát-medencében
akkor pozitív ez az index, ha az Azori minimum fejlett a nyár elején, azaz a térítők környéki
nyomászóna északabbra tolódik. Valószínűleg ilyenkor az év nagy részében fennáll a
mediterrán zóna északabbra tolódása, ezért a kapcsolat az őszi nagy csapadékokkal.)
A dekádonkénti elemzésből csak az látszik, hogy az 1990-es évek az átlagosnál
mediterránabbak voltak. (34. ábra)
Az utóbbi másfél évtized rendhagyó volta az MI értékek pentádonkénti bontásában
figyelhető meg leginkább: nagy területen pozitív értékek a 11 5 éves időszakból csak 3-ban
alakultak ki, ebből 2 1990 után volt. (Az egyik az 1960-as évek első fele, a második az 1990es évek, a harmadik a 2000-es évek első fele.) (35. ábra)
A változás másik fő jellemzője, hogy egészen az 1970-es évek második feléig az egyes
mérőállomásokon a következő pentád az előzőhöz képest legtöbbször nem váltott előjelet. Az
előbb említett időponttól kezdve viszont ez minden esetben megtörtént, azaz a csapadék éven
belüli eloszlásának változékonysága, instabilitása is megnövekedett. A jelenség az MI
emelkedéséhez hasonlóan elsősorban a déli területekre jellemző.
Ha trendet próbálunk a csaknem fél évszázados időszakra megállapítani, az 5 éves csúszó
átlagok alapján egyértelmű az MI növekedése és fokozódó kilengése az 1990-es évektől
kezdve. (36. ábra) Az 5 éves csúszó átlagokra felvett trendvonalak csak a 6-od fokú
polinomiális függvény esetében mutattak megfelelő, közepes egyezést. (R2 = 0,3665) A
trendvonal egyértelműen emelkedő, még az észak-keleti területeken is, de ennek mértéke itt
jóval kisebb, mint a Balaton-felvidéken vagy a Déli-Bakonyban, és a korrelációs együttható is
délies irányban erősödik. (37 a és 37 b ábra) (A 36. ábrán megjelenített Veszprém
emelkedése azért nagyobb mértékű, mint a 37 b-n szereplő Felsőőrsé, mert tartalmazza a
2003-as év adatait is.) (A polinomiális egyenlet felvétele mellett szól a csapadék
sztochasztikus esemény jellege (Péczely, Gy. - Csomor, M. 1973), számos tényezőtől való
függése. (Szigyártó, Z 1972/2) Ennek következménye sokévi ciklikus eloszlása, melyet az 5
éves átlagolás sem változtat meg alapvetően.)
4.5.2.2. Budapest n. kerület (OMSZ Székház) közel 100 éves idősora
Ez a térség egyetlen adatsora, mely a 20. század elejétől kezdve folyamatos és a 2003-as
értékek is hozzáférhetőek.
Ha az éves MI értékeket tekintjük, feltűnik az 1990-es évek valóban mediterrán
csapadékeloszlása, mely azonban a korábbi időszakokhoz képest kiemelkedő, de nem
mondhatjuk egyértelműen rendkívülinek. (38. ábra) Az említett időszakban ezen az
állomáson is az átlagosan elvárható 3 helyet 6 mediterrán év volt, és az index 55 egységet
ingadozott, csaknem a 70 év alatt megfigyelt teljes amplitúdót. A 2000-2003 közötti időszak
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itt is csatlakozik az 1990-es évekhez, de értékei nem olyan kiugróak, mint a déli területeken
voltak.
Az MI értékek dekádonkénti vizsgálatából nem állapíthatunk meg látványos változást, ez
alapján úgy tűnik, hogy az átlagosnál mediterránabb időszak kezdete az 1970-es évek közepe.
(39. ábra)
Ha az MI értékének pentádonkénti alakulását nézzük, már megmutatkozik az utóbbi
mintegy másfél évtized különlegessége: két, ilyen mértékben pozitív 5 éves időszak csaknem
egymás után még nem fordult elő száz év során. (40. ábra) A két szokatlanul mediterrán
időszak közé beékelődő erősen kontinentális periódus pedig a csapadékeloszlás fokozódó
ingadozását mutatja.
A trendvizsgálat megerősíti a fenti következtetéseket. (41. ábra) Az 5 éves csúszó
átlagokból az MI határozott növekedésére következtethetünk az 1980-as évek második felétől
kezdve. (Az ábrán minden pont a korábbi 5 év átlagát jelöli!) Emellett az index értékének
fokozódó kilengése látszik az 1990-es évektől kezdve. Az MI értékekre felvett 6-odfokú
polinomiális trendvonal szintén azok 1970-as évek vége óta tartó emelkedését mutatja, az
összefüggés erőssége azonban lényegesen kisebb, mint az 50 éves idősornál volt
megfigyelhető (R 2 = 0,1773).
Az MI értékek és az évi csapadék közötti kapcsolat érdekes összefüggést mutat. (42. ábra
Az igazán száraz évek általában nagy indexszel jártak együtt. Ugyanakkor a kiugróan
csapadékos évek szintén viszonylag magas MI értékekkel párosultak. (Lehetséges, hogy nincs
jelentősége, de az 1960-as évek átlag feletti csapadékai rendre átlag feletti, míg az 1990-es
évekéi többnyire átlag alatti Ml-vel párosultak.
Ha a két paraméter (évi csapadék és MI) közötti összefüggést függvényszerűen vizsgáljuk,
akkor szintén ezt a kettősséget tudjuk megfogalmazni. (43. ábra) A lineáris függvény
egyenese kissé pozitív, nagyon gyenge összefüggéssel. (R 2 = 0,0009) A 6-odfokú polinomiális
függvény jól mutatja a lineáris összefüggés csekély mértékének fő okát: kettős maximumot
képez a görbe elején, illetve végén. így azt állapíthatjuk meg, hogy a szélsőséges
csapadékjárású, többnyire száraz időszakokra jellemző az IVÓ nagy értéke, míg az átlagostól
csak kissé eltérő éveket átlagnál alacsonyabb index jellemzi. (Ez a görbe lényegesen jobban
tudja követni a két változó eloszlását: R2 = 0,0761. Felvétele mellett az a bizonyítást nyert
feltételezés szólt, hogy közöttük valószínűleg nem lineáris az összefüggés.)
Mindez azt erősíti meg, hogy a magas MI értékek az átlagtól lényegesen eltérő évi
csapadékjárással párosulnak.
4.5.2.3. 100 évnél régebbi adatok
Ezt a vizsgálatot a rendelkezésre álló (nem megbízható) adatok és a kíváncsiság
indokolták: a hosszabb időintervallum pótolhatatlan perspektívát ad az ilyen típusú
vizsgálatokhoz. Budán 1782-től 1792-ig, majd 1841-től folyamatosan mérték a csapadékot.
Mint már említettem, az 1910 előtti adatok nem megbízhatóak, mert a hely és a mérési
módszer egyaránt változott.
Ha az éves MI alakulását tekintjük, feltűnnek az 1990-es évek nagy értékei, de nem
mondhatjuk őket rendhagyónak e hosszabb időszak alapján. Annyi azonban ezen az idősoron
is feltűnik, hogy az utolsó évtizedben az MI értékei nagy arányban pozitívak és erősen
ingadoznak. (44. ábra)
A dekádonkénti MI értékek vizsgálatából itt sem állapíthatunk meg lényeges eltéréseket
az 1990-es években a korábbi évtizedekhez képest. (45. ábra)
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Ha a pentádonkénti MI értékeket nézzük már előtűnik ezen időszak rendhagyó volta: 2
olyan egyértelműen átlag feletti Ml-jű 5 éves időszak, mint 1989-1993 és 1999-2003 ennyire
közel egymáshoz csak egyszer fordult elő a vizsgált majdnem 200 év során. (46. ábra)
Még inkább szembe tűnik az 1990-es évek korábbiaktól eltérő volta, ha az MI értékek
trendjét próbáljuk vizsgálni. (47. ábra) Az 5 éves csúszó átlagok a 200 éves idősor alapján is
fokozódó instabilitást mutatnak. A hatod fokú polinomiális trendvonal alapján úgy tűnik,
hogy az index korábbi oszcillációja már az 1970-es évektől erősödik, az 1990-es évek elejétől
pedig egy viszonylag határozott változásba kezdett. (R2 = 0,1334, azaz nagyobb, mint a 100
éves idősornál volt.) Az MI értékek és az évi csapadék közötti kapcsolatot leíró összefüggés a
100 éves adatsorhoz hasonló, csak a hatodfokú polinomiális függvény másodmaximuma
gyengébb. (48. ábra)
4.6. Az évi középhőmérséklet időbeli változása és ennek kapcsolata az MI alakulásával
A területről egy, az utóbbi évek éghajlati jellemzőivel foglalkozó munka ismeretes, mely a
Hévízi-tó partján fekvő mérőállomás 1989-1991 közötti adatait dolgozta fel. (Hőriszt, Gy. Böcker, T. 2000) Ennek során megállapítást nyert, hogy az előbb említett 3 év hőmérséklete
2,6 C°-kal volt magasabb a sokévi átlagnál.
A disszertáció megvizsgálta az évi középhőmérséklet változásait is a Dunántúliközéphegységben. Ennek oka az volt, hogy miután globális szinten megfigyelhető a klíma
ingadozása, és ezt hőmérsékletváltozás kíséri, megalapozottnak tűnt a feltételezés, hogy a
vizsgált területeken is kimutatható ugyanez. Az esetleges felmelegedés (vagy lehűlés)
számszerűsítése azért fontos a Dunántúli-középhegység karsztos területein mert kihat a
beszivárgás alakulására is. Korábban már említettem, hogy a szakirodalom szerint az évi
középhőmérséklet 1 °C-os változása az éves beszivárgást 18 mm-rel módosítja. (Maucha, L.
1990) A vizsgált területen a beszivárgás évi átlaga mintegy 200 mm, a hőmérséklet esetleges
változása tehát jelentős arányban befolyásolhatja. Szintén növeli a lehetséges módosító hatást,
hogy az említett 200 mm-es átlagérték nagy területen valósul meg (csaknem 1500 km2), tehát
hatalmas víztömeget jelent.
A munka gyakorlatilag csak Veszprém értékeit használhatta fel, mert ez volt az egyetlen, a
karsztos területekhez legalább hasonló klímájú állomás, mely viszonylag folyamatos
adatsorral rendelkezett.
Veszprém évi középhőmérsékletének 53 éves adatsorát vizsgálva először is azt
állapíthatjuk meg, hogy ennek az éghajlati jellemzőnek az értékei is oszcillálnak, tehát belső
ingadozásuk van. (49. ábra) A periódusidő mintegy nyolc évre tehető. Az ingadozás az 1990es évek elejétől szembetűnően erősödött: az egyre melegebb évek között a korábbi
időszakokhoz hasonlóan átlag alattiak is előfordulnak. Ugyanakkor egyértelmű a paraméter
idővel egyre magasabb értéke: az elemzés alapján a területen az évi középhőmérséklet
mintegy 0,5 C°-os emelkedését figyelhetjük meg bő 50 év alatt.
Az évi középhőmérséklet ciklusosságát sokkal jobban mutatja annak 5 éves csúszóátlaga:
a kb. 8 éves periodicitás sokkal határozottabb. (50. ábra) Mindegyik újabb ciklus az előzőnél
0,2 C°-kal magasabban ismétlődik meg. Ez a folyamat az 1990-es évek közepén megtorpant
(az 1996-os érték a megfigyelt 53 év minimuma), majd a dekád végén addig nem tapasztalt
módon meggyorsult, elérve a vizsgált időszak legnagyobb értékeit. Az 5 éves csúszóátlagok
esetében is megfigyelhető tehát a fokozott ingadozás az emelkedés mellett.
Ha a fenti adatsor trendvonalát próbáljuk meghatározni, egyértelmű, az 1990-es évektől
jelentősen gyorsuló emelkedés figyelhető meg mind a négy vizsgált összefüggés esetében..
(Tárgyévi középhőmérsékletek lineáris regressziója, illetve 5 éves csúszóátlagok, valamint
ezek lineáris regressziója, és hatodfokú polinomiális trendvonala.) A hőmérséklet egyértelmű
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növekedése emellett az is látható, hogy a folyamat labilis, nemcsak erőssége változik, hanem
átmenetileg előjele is megfordul.
A tendenciák azonossága mellett azonban a lineáris összefüggések erőssége nagyban
eltért: a tárgyévi középhőmérsékletekre felvett egyenes R2-e 0,0519 volt, míg az 5 éves
csúszóátlagok esetében 0,3345. Ennek oka, hogy a csúszóátlag „kisimítja" a kisebb időszakok
alatt jelentkező egyenetlenségeket, így alkalmasabb lineáris regresszió meghatározására.
A hatodfokú polinomiális függvény felvételére a hőmérséklet már említett ciklikussága
miatt került sor és ez az összefüggés bizonyult legerősebbnek (R2 = 0,4786). Ennek oka a
hőmérséklet (és általában az éghajlati elemek) már említett (sztochasztikus jellegéből eredő)
oszcillációja lehet, mely számos tényezőtől függ. A csúszóátlagokból is egyértelműen
megállapítható az évi középhőmérséklet egyre fokozódó kilengése, pedig ezek az értékek,
számítási módjukból következően a kisebb időtartamú ingadozásokat kiküszöbölik, a több
éves folyamatokat mutatják tisztábban.
Az évi középhőmérséklet és az MI értékek összehasonlítása alapján úgy tűnik, hogy a két
érték változása általában 2-3 éves fáziskéséssel követi egymást, az 1990-es évek elejétől
kezdve azonban együtt mozognak, így a két jelenség között az említett időszakban szoros
összefüggés található. (51. ábra) A két változóra felvett lineáris függvény egyértelműen
emelkedő, bár a fél évszázados idősor összefüggése elég gyenge (R2=0,0184), a 13 évesé
(1991-2003) lényegesen erősebb, (R2=0,1344) és az egyenes is jóval meredekebb. (52. és 53.
ábra)
4.7. A feltárt folyamatok összefoglalása
A tanulmány szerint a mediterrán csapadékjárású évek aránya a vizsgált területen az 1990es évektől egyértelműen megnőtt, MI értékeik is egyre kiugróbban pozitívak és alakulásuk
összefüggést mutat az évi középhőmérséklet értékeivel (pozitív korreláció) és az évi
csapadékkal (negatív korreláció). (Utóbbi összefüggések valamennyi vizsgált idősorra
igaznak bizonyultak.) Az index előjelváltása is meggyorsult az előbb említett időszakban,
tehát instabilabbá vált, így a korábban feltételezett folyamatok ezzel a vizsgálattal
megerősítést nyertek. A megfigyelt periódus legfontosabb jellemzője a változékonyság
növekedése volt a vizsgált éghajlati elemek és jellemszám (MI) esetében. Úgy tűnik, hogy
míg a csapadék éves szinten - a növekedés ellenére - 1990 után sem érte el az átlagot, a téli
félévben az előbbinél erőteljesebb és tartósabb növekedés hatására átlag feletti volt. Abban a
szakirodalom is egyetért, hogy a feltűnően csekély téli csapadékok 1980-as-1990-es évek
fordulóján tetőző jelensége (Hőriszt, Gy. - Böcker, T. 2000) az 1990-es években ellentétes
előjelűvé vált.
Jelen tanulmány talán egyik legfontosabb észrevétele az éghajlati elemek történelmi
időkben is megfigyelhető oszcillálása. (Ezért illeszkednek a hatodfokú polinomiális
függvények a lineárisoknál lényegesen jobban a vizsgált idősorokra.) Ez azt jelenti, hogy
korábban is bekövetkeztek (említések, leírások, de helyenként mérések szintjén ismert)
klímaingadozások, „kilengések". (Réthly, A. 1970) Úgy tűnik, a magas MI értékek ezek
felerősödésével járnak együtt.
Az átlagosnál „mediterránabb" évek bizonyos periódusban, valószínűleg a napfoltciklushoz igazodva jelennek meg, mintegy másfél évtizednyi időszakokat képezve.
Péczely szerint a Dunántúl nyári csapadékának 1901-1977 között 13 éves periódusa volt
megfigyelhető, melynek statisztikai realitása bizonyítottnak tekinthető, azonban nem állítható
párhuzamba a napfoltciklusok 11 éves adatsoraival. (Péczely, Gy. - Csomor, M. 1973)
Budapest hasonló vizsgálatánál a nyári évszakra 14 (38, 37, 39 és 36 mellett), a télire 13 éves
periódusidőt talált szerzőtársával. (Péczely, Gy. -Makra, L. 1974) Ezeknek a periódusoknak a
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létét a disszertáció 5 éves csúszó átlag vizsgálata megerősítette. Okára más feltételezést, mint
a napfoltciklus, nem tudott megjelölni. Egy másik, részben Magyarországi állomásokat is
vizsgáló tanulmány 8 éves periódusokat talált a hőmérséklet és a csapadék változására is.
(Fouad Hamed, A. 1987) Ugyanezen szerző szerint a ciklusok meghatározását a számtalan
tényező (független változó) mellett nemcsak földrajzi helyzettől való függésük, hanem
időbeni eltolódásaik is nehezítik. (A trópusi monszunterületek csapadékára pl. egyáltalán nem
sikerült periódusokat találni.) (Mohamed Saad, A. F. 1981) Egy másik munka érdekessége,
hogy kisebb léptékű, 8,5 hónapos ciklusokat sikerült kimutatni hazánk területére, de csak a
mediterrán csapadékjárású évekre, melyek a szerző szerint a napfoltszámokkal hozhatók
összefüggésbe. (Németh, T. 1955) Ez az MI vizsgálat alapján megerősítést nyert: kb. 30 év
volt a két, magas mediterrán indexű időszak között, azaz két napfolt-ciklus. A hőmérséklet 8
éves periodicitását jelen tanulmány szintén megerősítette. Kérdés, hogy ezt mennyire lehet
megfeleltetni az ENSO-ciklusok viszonylag nem régen kimutatott, 2-7 éves periódusidejével.
(Iványi, Zs. 1997)
A mediterrán-csapadékjárású időszakokra nem egyszerűen a magasabb MI értékek
megjelenése, hanem az érték nagyobb instabilitása és más klíma-mutatók
(csapadékmennyiség, hőmérséklet, stb.) fokozott szélsőségessége jellemző. Az, hogy a
jelenség erőssége mitől függ, meghaladja a disszertáció kereteit.
A szakirodalom alapján (Kulin, I. 1955) úgy tűnik, hogy hasonló jellegű időjárás már
korábban előfordult Magyarországon, például az 1953-1954-es években. Véleményem szerint
a mediterrán időjárású periódusokra (az előbb említett időszak egy ilyennek volt az utolsó
szakasza) általában meleg, száraz nyarak, és alapvetően átlag feletti csapadékú telek
jellemzőek, miközben az évi csapadék évről évre szeszélyesen váltakozik. Ezt az ingadozást a
beszivárgás ritmusa a már említett módon felerősíti. Az 1950-es évek és az elmúlt évtized
hasonló jelenségei között azonban nagyságrendi különbségek vannak: egyrészt a szélsőséges
csapadékjárású időszak rövidebb volt (elsősorban 1953 és 1954 őszére korlátozódott),
másrészt területileg elsősorban a keleti országrészt érintette. Az 1990-es évek második
felében ezek a jelenségek időben és térben kiterjedt módon jelentek meg, és amire korábban
nem volt példa, többször ismétlődtek. A csapadékklíma fokozott ingadozása az 1970-es évek
elejétől tehát ezzel a vizsgálattal is megerősítést nyert.
Úgy tűnik, hogy még korábbi analógiák is megerősítik a fenti feltételezéseket. Az 1780-as
évtized meteorológiai viszonyai a rendelkezésre álló csapadékadatok (budai mérések), illetve
a történelmi források alapján megfeleltethetők a jelenlegi időszak jellemzőivel: magas MI
index, szeszélyesen ingadozó, alapvetően alacsony éves csapadék. Ismert, hogy ebben az
időszakban más éghajlati elemek (pl. hőmérséklet) is erősen ingadoztak, az átlagtól
szélsőségesen eltérő értékeket vettek fel. A periódus alapvető jellemzői a száraz, forró nyarak
voltak melyek közé időnként nagyon csapadékos, hűvös vegetációs időszakok ékelődtek.
Többször fordultak elő havas, hideg telek, melyek a nyári félév anomáliáival kombinálódva
katasztrofálisan rossz termésű évek sorozatát okozták, komoly társadalmi feszültségeket
idézve elő.
Az MI értékek emelkedését az 1990-es években egyértelműen az évi középhőmérséklet
növekedése kísérte, a korábbi időszakban ez nem volt megfigyelhető. A vizsgálat alapján
megállapítható, hogy az MI értéke folyamatosan emelkedett az elmúlt szűk három évtizedben.
Az 1881-1995 közötti időszak fokozódó nyári szárazságát Magyarországon Bussay Attila
vezetésével dolgozó OMSZ kutatócsoport is megerősítette. (Mersich, I. etal. 1996)
A Dunántúli-középhegység éghajlati és főleg csapadékklímájában tehát az 1950-es évek
óta kimutatható változás zajlik, mely az 1970-es évektől vált egyértelművé, és az 1990-es
évektől felgyorsulni látszik. A hőmérséklet tendenciaszerű emelkedése mellett a
csapadékhullás fokozódó instabilitása és mediterrán irányba tolódása figyelhető meg. A
mediterrán zóna esetleges északra húzódását erősíti az a tény is, hogy a fent említett
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jelenségek (MI erőteljes megnövekedése, fokozódó instabilitása) leginkább a déli területeken
figyelhetők meg.
4.8. A megfigyelt változások elhelyezése a globális és regionális folyamatokban
A légköri szén-dioxid növekedésével és ennek lehetséges klímamódosító hatásával az
1960-as években kezdett el foglalkozni a szakirodalom. (Mika, J. 1997) Ekkorra a Dunántúliközéphegység éghajlatában - hasonlóan a világ más területeihez - a megfigyelt ingadozások,
változások már megkezdődtek.
4.8.1. Globális helyzet, párhuzamok
A globális klímaváltozás a legáltalánosabb szakirodalmi vélekedés szerint az 1950-es
években vált kimutathatóvá, az 1990-es években pedig jelentősen felgyorsult, - ma már
elsőnek nevezhető - tetőzése 1995-ben volt. (Mika, J. 2002) (Mezősi, M. 1996) (Az 1930-as
évek második felében ugyan már megfigyelhető volt egy határozottabb hőmérséklet
emelkedés, de ez később nem folytatódott.) (Mezősi, M. 1996)
A felmelegedés egyértelmű és folyamatos megindulása az 1970-es évek közepén volt
tapasztalható. (Obasi, G. O. P. 1996) (Az 1995-ös tetőzést ez az irodalom is megerősíti. Pedig
ekkor már nem is volt El-Niño.) Ebben a folyamatban az Északi-félgömb melegedett
egyértelműen, kivéve annak pozitív hőmérsékleti anomáliájú részeit. (A Golf-áram északi
területei 1995-ben egyértelműen hűvösebbek voltak az átlagosnál, Izlandon 1983 óta a
legalacsonyabb évi középhőmérsékletet mérték.) (Obasi, G. O. P. 1996) A melegítő hatás
relatív gyengülése volt tehát megfigyelhető. Ugyanakkor az időjárás egyre változékonyabbá
vált világszerte, így Európában is. (1995 Nyugat-Európában hatalmas árvizekkel indult, míg a
nyár a mérések kezdete, 1649 óta a legmelegebb és a második legszárazabb - a rekord 1979 volt.) A légkör instabilitását mutatja a szokatlanul erős hurrikán tevékenység is. (Obasi, G. 0.
P. 1996)
Az 1990-es évek közepétől ugyanakkor a melegedési folyamatnak egy kisebb
megtorpanása volt megfigyelhető, mely többek között Európa nagy részén lehűlést jelentett.
(Obasi, G. O. P. 1997) Ennek oka valószínűleg a La-Niña időszak beköszönte volt. (Az
ENSO szignálok megfeleltetése az észak-atlanti térségre illetve a Kárpát-medencére egy
jelenleg is folyó project.) (Pongrácz, R. - Bartholy, J. 1997) Következményeként több,
korábban tartós szárazságtól szenvedő területen kiadós csapadékok hullottak és az Északifélgömb hőmérséklete a korábbi évekhez képest visszaesett, az átlagosnál is alacsonyabb volt.
A csapadéktöbblet azonban elsősorban a mediterrán területeken illetve ezek kiterjedt
szomszédságában jelentkezett, elsősorban a téli hónapokban. (Európa, Észak-Amerika.) Más
helyeken viszont rekord szárazság volt (Oklahoma, Nyugat-Európa). Az erős hurrikán
tevékenység fennmaradt.
4.8.2. Regionális megfeleltetés
A szakirodalomban is megjelenik a hazai időjárási anomáliák párhuzamba állítása a
globális hőmérséklet kilengéseivel. (Mezősi, M. 1996) Utóbbi munkában ez az 1970-es évek
és az 1936-40-es időszak pozitív hő anomáliájának megfeleltetését jelenti az ekkor megfigyelt
szárazsággal. A disszertáció szerint mindkét időszak magas MI értékeivel tűnt ki. Ugyanezek
jellemzőek az 1950-es évek második felének aszályos időszakára is.
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Magyarországon úgy tűnik, az enyhe telek, száraz nyarak és erős szélviharok időszaka
szintén az 1970-es évek második felétől (tartós globális hőmérséklet emelkedés megindulása)
figyelhető meg. (Szalma, J-né. 1980) (Németh, L. - Vadkerti, F. 1980) A vizsgált terület
tágabb környezetében szintén növekedett az évi középhőmérséklet (és napfénytartam)
különösen a téli hónapokban. Előbbiekből következik a hóborítottság csökkenése. (Szerte
Európában.) A legmelegebb évek 1990-1994 között voltak. (1994-ben a sokévi átlagnál
csaknem 2 C°-kal volt magasabb az évi középhőmérséklet Budapesten. Ennél melegebb a
megfigyelések kezdete óta csak 1934-ben és 1951-ben volt.) (Mersich, I. et ál. 1995) (A
hőmérséklet értékei területileg jóval kevésbé változékonyak, mint a csapadéké, így Budapest
adatai extrapolálhatók a Dunántúli-középhegységre.)
A globális felmelegedés folyamatának 1995-től bekövetkező megtorpanása szintén
megfeleltethető a Dunántúli-középhegység karsztjain egyrészt a beszivárgási anomáliák
területi elhelyezkedésével, másrészt a csapadékos évek megjelenésével. Úgy tűnik, hogy az
1995-től kezdődő időszakban a terület a mediterráneum csapadékosabb régiójához tartozik.
Az, hogy ez mit jelent egy nagyobb régióra - Kárpát-medence - az 1995-ös év példázza: az
októberi, példátlan szárazságot decemberben soha nem tapasztalt csapadékosság váltotta fel és
a tél nagyon korai és régen nem látott nagyságú hótakarót hozott a területre. (Mersich, I. et cd.
1997) (Úgyanekkor Észak-Amerikában is az „évszázad tele" tombolt.) A hideg időszakokat
azonban hirtelen enyhe periódusok váltották fel, melyek következménye volt a szokatlan
időpontú árvíz a Kőrösökön 1995 decemberében.
Az időjárás fent említett jellege 1996-ban és 1997-ben is fennmaradt, az év nagy részére
az átlagnál csapadékosabb és alacsonyabb hőmérsékletű időjárás volt jellemző. Ezúttal
csapadék (1996 február 14.: 82 cm hó Győrött, 1996.: 908 mm csapadék Sümegen, 1997
január 56 cm hó Tatán), illetve negatív hőmérsékleti (1997. április) rekordok dőltek meg.
Mindkét évben tornádó alakult ki az országban. (Mersich, I. et al. 1997) A csapadékosság
1997-es átmeneti csökkenése után 1998-ban és 1999-ben újabb átlag feletti időszak
következett szerte a Kárpát-medencében. (Mersich, I. et al 1999) A disszertáció szerint az
El-Nino hatása megfigyelhető a terület 1997-es éghajlatában: 1997/98 tele összességében
átlag alatti csapadékú volt, ugyanakkor területi eloszlása alapján a déli területek voltak
kedvezőbb helyzetben. A január-február 1998-ban rekord meleget hozott. A szélsőséges
időjárás szembetűnő megnyilvánulása a folyók vízhozamának erőteljes ingadozása: 1876 óta
nem volt olyan fokú medertelítettség októberben a Tiszán, mint 1998-ban, és novemberben is
csak 4-szer; a csapadékos őszt csapadékos tél követte. (Bodolainé Jakus, E. - Homokiné
Ujváry, K. 1999) Ugyanez év februárja viszont a mérések kezdete óta tapasztalt legszárazabb
volt, januárja pedig a legmelegebb.
Ugyanakkor a csapadék évi arányai úgy tűnik, „beálltak" egy új eloszlásra: a téli félév
csapadék hányada a sokévi átlag felett volt, hasonlóan a korábbi, csapadékos évekhez vagy az
azt megelőző, 1970-es évek óta tartó száraz periódushoz. (Kapitány, E-né. 1996)
4.8.3. Következtetések
Az előbbi alfejezetekben említett időpontok a disszertáció véleménye szerint jól egyeznek
a Dunántúli-középhegységben megfigyelt változások, ingadozások évszámaival. A
beszivárgásban tapasztalható anomáliák pedig helyi szinten erősítik meg a globális éghajlat
módosulásáról, fokozott instabilitásáról történő megfigyeléseket.
Az itt megfigyelt változások tehát kiteij eszthetőek egy nagyobb régióra, de legalább a
Kárpát-medencére.
A globális klímaváltozás regionális hatásaira vonatkozó különböző megállapítások,
prognózisok közül a cirkuláció áthelyeződése a térségben (Mika, J. 1997) a disszertáció
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véleménye szerint az 1990-es évek adatai alapján már kimutatható. Szintén egyértelmű a
vizsgált területen a csapadék instabilitásának növekedése jelen munka alapján. (A
szakirodalom szerint az éghajlat instabilitása globális méretekben még nem kijelenthető.
Ugyanakkor a csapadék a klímaváltozást nem lineárisan, hanem ingadozva, gyakran negatív
korrelációval, nehezen előre jelezhető módon követi majd.) (Mika, J. 2002) A területen átmeneti éghajlatú révén - a kontinentális és óceáni jelleg háttérbe szorulása és a lokálisan és
időszakosan már korábban is erős mediterrán klímahatás fokozódása figyelhető meg.
A disszertáció a 4. fejezet eredményei alapján egyetért azzal a szakirodalomban
megjelenő véleménnyel, mely szerint az 1970-es évek óta tartó időszak klímáját a Kárpátmedencében elsősorban a bizonytalanság és a változékonyság jellemzi. (Czelnai, R. 1998/1)
(iCzelnai, R. 1998/2) (Varga-Haszonits, Z. 1998)
Szintén kijelenthető a vizsgálat alapján, hogy a Dunántúli-középhegységben is
kimutatható a Kárpát-medencében az 1840-es évek óta tartó folyamat: a tenyészidőszak
csapadékának csökkenése. (Varga-Haszonits, Z. 1998) Ez szintén a kontinentális jelleg
gyengülését támasztja alá. Utóbbi folyamat egyébként már az aszályos időszakban, 1990 előtt
is megfigyelhető volt. (Berki, I. et al. 1998) Ugyanez a lényege annak a megfigyelésnek, hogy
az Alföldön az 1860 és 1990 között eltelt időszak kvázi-50 éves bontású 3 periódusát
összehasonlítva a csapadékos évek száma nagyjából ugyanakkora maradt (20%), míg az
aszályos évek száma több mint kétszeresére (22,5-ről 46%-ra) nőtt. (Ruzsányi, L. 1998) A
disszertáció szerint az 1990-es években a Bakonyban valóban csaknem minden második év
száraz volt, legalább két esetben extrém száraz évről beszélhetünk. Ugyanakkor 4
kiemelkedően csapadékos év is volt. Ha a vizsgálatot 1993 és 2002 közötti tíz évre végezzük
el, az előbb említett szélsőségek fokozódnak.
Úgy tűnik, hogy a csapadékklíma az alacsonyabb évi középhőmérséklet mellett a korábbi
időszakokban regionális szinten is stabilabb volt, a Kárpát-medencében magasabb évi
csapadékkal, alacsonyabb téli csapadék aránnyal (MI index).
A változás, mint a fentiekből látható, egy régebb óta tartó folyamat, de az 1990-es évektől
nagy lendületet vett; területi eloszlása szintén a mediterrán jelleg erősödésére utal.
A Golf-áramlat gyengülése, az észak-atlanti területek viszonylagos hűvössége a
felmelegedés során, illetve a mediterrán típusú csapadékjárás északra húzódása, maga a
változások fokozódó gyorsasága alátámasztja Wallace Broecker hipotézisét, mely szerint a
klímaváltozásokat alapvetően a „nagy óceáni szállítószalag" átrendeződése okozta és így ezek
nem lassan, fokozatosan, hanem ugrásszerűen, néhány évtized alatt következtek be
(„Dansgaard-Oeschger esemény"). (Czelnai, R. 1997)
Ezzel megfeleltethető az a - disszertáció által is osztott - vélekedés, hogy az éghajlat
változása felerősítette annak belső ingadozását, így az El-Niño—La Niña állapotok erősségét
is. (Mika, J. - Bartholy, J. 1997) A Broecker hipotézist alátámasztani látszik az is, hogy a
globális növekedési trend helyenként csökkenést jelentett az évi középhőmérsékletekben és
ebben elsősorban Európa Atlanti területei érintettek. (Iványi, Zs. 1997) A Kertészeti
Egyetemen a OLIVARA nemzetközi project keretében futó, klímaváltozásra vonatkozó
UKTR szimuláció is az átlagos hőmérséklet emelkedése mellett a csapadék átlag
tulajdonképpeni változatlanságát, eloszlásának azonban jelentős módosulását jelzi előre, a téli
csapadék emelkedésével. (Hornos, Zs. 1997) A korábban említett változásokból következik,
hogy a szélirányok is módosulni látszanak a Kárpát-medencében. (Tar, K. 1997)
Az eddigi, két napfolt ciklus alatt megfigyelt ingadozásokat, változásokat ugyanakkor
csak akkor lehet elfogadni, ha legalább még egy ilyen perióduson át folytatódnak, ugyanis
vannak olyan vélemények, melyek szerint csak mintegy 80 év után lehet egy tendencia
alapján az éghajlat változást kimondani. (Antal, E. 1998) Fontos tehát a „zaj"-ok kiszűrése a
„trend"-ből. (Mika, J. 1999) Ugyanakkor a hőmérsékletre mindenképpen bizonyított, hogy
extrém értékei csoportokban fordulnak elő. (Domonkos, P. 1999) A disszertáció
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szempontjából nem lényeges, hogy vajon antropogén eredetű vagy autonóm légköri
változásról van szó. (Götz, G. 1999)
Éghajlati prognózis megállapítása a területre - miután a világra, nagyobb régiókra is
problémás - messze túlhaladja e munka terjedelmét és lehetőségeit.
4.9. A kimutatott változások lehetséges következményei
Szükséges az eddigi változások következményeinek rövid vázolása. Az évi
középhőmérséklet már említett emelkedése (0,5 C°) mintegy 50 év alatt az évi beszivárgás
csökkenését eredményezi, jelen esetben ez mintegy 9 mm, 5%. (Az éghajlat-kapcsolati
módszer szerint az évi középhőmérséklet 1 °C-os növekedése 18 mm-rel csökkenti az éves
beszivárgást.) (Maucha, L. 1990)
A folyamat gyorsulni látszik, így a vízgazdálkodásnak ezzel a kérdéssel hamarosan
foglalkoznia kell. A Dunántúli-középhegységbe beszivárgó víztömeg esetében ez a csökkenés
például mintegy 0,5 m3/s, ami körülbelül 150000 ember teljes ipari-kommunális vízigényének
kielégítésére elég.
Miután a párolgás szempontjából elsősorban a nyári hőmérséklet változása fontos, (Izápy,
G. - Maucha, L. 2002) ezért ezt a félévet külön kell vizsgálni, hiszen a fent említett, évi
középhőmérséklethez köthető beszivárgás-módosulás finomítható, és az érték minden apró
módosulása komoly realizálódó vagy éppen elmaradó víztömeget jelent.
A csapadékra vonatkozó megállapítások figyelembe vételéhez a legfontosabb kiegészítő
információ az a megfigyelés, hogy a változások fokozottabban érintik a magasan fekvő
területeket, mert az orográfiai csapadék növekedés mértéke a vizsgált időszakban csökkent.
(Ennek oka a záporszerű csapadékok arányának növekedése lehet. Az, hogy ez mennyire függ
össze a mediterrán típusú csapadékok növekedésével, nem tudjuk.) (58. a ábra) (58. b ábra)
(Az orográfiai kérdésekkel az 5. fejezet foglalkozik.)
Ez azt jelenti, hogy a beszivárgás lényegesen nagyobb mértékben módosul, mint azt a
rendelkezésre álló, többnyire hegylábi állomások alapján gondolnánk.
Az MI növekedése akár a beszivárgás emelkedésével is járhatna, de mint a vizsgálatok
mutatják, ezek az időszakok alapvetően szárazak, évről évre szeszélyesen változó
csapadékértékekkel. A kisebb évi csapadékot annak a karsztvíz beszivárgás szempontjából
előnyös évi eloszlása ellensúlyozza, így a két tényező változása nagyjából kioltja egymást.
(Legalább is évtizedes mértékben.)
A téli félévi esők gyakoribbá és hevesebbé válása az erózió fokozódását okozhatja és
megváltoztathatja a karsztosodás, karsztfejlődés jelenlegi dinamikáját.
A beszivárgás évről évre történő egyre fokozódó ingadozása időszakossá teheti a leszállóés a túlfolyó jellegű karsztforrások egy részét, de a felszálló típusúak vízhozam stabilitására is
hatással lehet. A beszivárgás területi súlypontjainak áthelyeződése lokálisan szintén
problémákat, a korábbi viszonyok megváltozását jelentheti.
Előbbi jelenségek (kisebb, és időben, területileg változékonyabb beszivárgás) fontosságát
mutatja, hogy a Hévizi-tó hozama, mely az 1980-as évek közepén már csaknem a 300 1/s-os
érték alá csökkent, az 1990-es évek végén már 404 l/s volt, és 2010-re 500-550 1/s-ra jelezték
előre; a 200l-es évben azonban minden korábbi előrejelzést megcáfolva visszaesett.
(Csepregi, A. 2002) Ez kizárólag a disszertáció által is említett nagyon csekély
beszivárgásnak köszönhető, hiszen minden más tényező a vízszint emelkedése irányába
hatott. Többek között ez lehet az oka annak is, hogy a Tatai-források visszatérése sem a „várt"
ütemben történik. (A problémával az 5. fejezet foglalkozik részletesen.)
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A csapadék átlag alatti értékei és bizonytalansága (mennyiség, éven belüli eloszlás)
azonban elsősorban a vegetációra és a mezőgazdasági termelésre gyakorol gyors és látványos
hatást.
Nyilvánvaló, hogy a változás vagy változékonyság növekedés leginkább a csapadékot
érinti, és így nemcsak a karsztos beszivárgásra, hanem a karsztokon élő vegetációra (és
egyáltalán minden életközösségre) is jelentős hatással van. (Cselőtei, L. 1998) Különösen
súlyosan érintheti őket, hogy a klímamódosulás várhatóan gyorsabb lesz a növényfajok,
elsősorban a fás szárnak migrációs sebességénél, így az elkövetkező időszakot még jelentős
emberi segítség mellett is komolyan megsínylik. (Mátyás, Cs. 1997) Az élőhelyek
feltételeinek megváltozásán kívül a megváltozott klimatikus feltételek mellett a fakártevők
már megkezdődött nagy arányú elszaporodásának folytatódása várható. (Csóka, Gy. 1997)
Szintén már megfigyelhető az erdők éghajlati eredetű pusztulása, mely úgy tűnik, öngerjesztő
lehet. (Berki, I. et al. 1998) A szárazság fokozódásával ugrásszerűen nő az erdőtüzek
előfordulási esélye. (Bussay, A. 1997) Előbbi probléma európai jelenség és komoly lépések
történtek már az ehhez való alkalmazkodás érdekében. (Vermes, L. 1998)
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a kimutatott változások nemcsak a karsztvíz
beszivárgás mennyiségét csökkenthetik, időbeli- és területi eloszlását módosíthatják, hanem
karsztfejlődés dinamikájának megváltozását, a teljes karsztrendszer, a karsztos ökoszisztéma
és a környező objektumok (pl. vízi életközösségek) degradációját okozhatják.
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5. Az orográfia hatása az éghajlati elemek változására
5.1. A jelenség fontossága a területen
A beszivárgásnak és egyes paramétereinek a rendelkezésre álló hitelesített adatok alapján
történő elemzése után is maradt egy megoldatlan probléma: a fennsíkok tényleges
beszivárgásának eltérése a számolttól. Azt, hogy a csapadékadatok extrapolációja (azaz a
bevételi oldal növelése) indokolt, az általános ismeretek (orográfiai csapadéknövekedés)
mellett a rendelkezésre álló szakirodalmak valamennyi vízmérlegéből hiányzó tétel mutatta.
Munkámban is megpróbálkoztam a rendelkezésre álló, mért csapadék adatokkal beszivárgást
meghatározni, azonban bármekkora, reálisan elfogadható beszivárgási területet is vettem
figyelembe, nem tudtam kimutatni a VITUKI által mért, tehát hiteles forráshozamok eredetét
sem. (Pedig ezek már teljesen megbízhatónak tekinthetők, sőt, a mérések időszakában már
jelentős bányavíz emelések miatt az „eredeti" hozamokhoz képest jelentősen csökkentek.)
A disszertáció elsősorban a csapadék orográfiai változásával foglalkozott. Ennek oka
egyrészt a más paraméterekre vonatkozó adatok hiánya volt. Másrészt utóbbi éghajlati elemek
magasság szerinti változása kétséget kizáróan a csapadék növekedésénél nagyságrenddel,
(rendekkel) kisebb mértékben módosítja a beszivárgást.
A csapadék mennyisége nemcsak a beszivárgó víz mennyiségét határozza meg, hanem a
karsztfejlődést is (Bárány-Kevei, I. 1999), orográfiai változása így utóbbi dinamikájának
különbözőségét is jelenti.
Miután - mint láttuk- a karsztrendszerbe beszivárgó víz hatalmas mennyiségű, ezért
viszonylag kis mértékű alul- vagy túlbecslés is jelentős vízkészletet jelent.
Az évi csapadék növekedésének hatása a beszivárgásra exponenciális (kb. 1000-1100 mmig, amit a hazai karsztvidékek legfeljebb rendkívül csapadékos években lépnek túl). Ez a tény
az orográfiai csapadéknövekedés esetében különösen jelentős. Alapvetően két okra vezethető
vissza. Egyrészt az ún. "előnedvesítés" (Kessler, H. 1954) (Juhász, J. 1987), illetve pisztolyhatás (Borsato, A. 1997) jelenségére. Ez azt jelenti, hogy nagyobb csapadék esetén annak
beszivárgási hányada is nagyobb a kőzet hidrogeológiai sajátosságai miatt. Másrészt a
magasság növekedésével nemcsak az évi csapadék nő, hanem azon belül a beszivárgás
szempontjából legkedvezőbb téli csapadék aránya is. A Maucha-féle módszer mindkét
változást figyelembe veszi, az "évi nyers beszivárgás" és a "téli csapadék-korrekció"
tételekben: mindkettő mértani haladvány szerint növekszik az éves csapadék növekedésével.
(8. ábra)
A csapadék (és különös hangsúllyal a téli csapadék, főleg a hó) mennyiségének magasság
szerinti változása a vízmérleg legjelentősebb eltérését okozza a számított értékektől.
(Fogarasi, S. 1998)
5.2. A csapadék orografikus változása
5.2.1. Általános ismeretek
5.2.1.1. Az orografikus csapadékképződéssel kapcsolatos felfogások, a jelenség
kialakulását meghatározó tényezők
A csapadékképződés vizsgálatánál nem hagyható figyelmen kívül a ,jet-stream"-ek
jelensége. Ezekre az objektumokra először a második világháborúban figyeltek fel, és 1947ben adták fenti elnevezésüket. (Bodolainé Jakus, E. 1996) 1954-ben, a mezoszinoptikai
kutatások fejlődésével fedezték fel, hogy a folyamat alacsonyabb szinten, a troposzférában is
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létezik. Az „alacsonyszinti jet"-et (AJ) először Means írta le, tanulmányozása egyre jobban
rávilágított jelentőségére. (Means, L. L. 1954) (Bodolainé Jakus, E. 1996) Elsősorban a
ciklonok melegszektorában játszik fontos szerepet a konvektív folyamatok kialakításában és a
nedvesség szállításában. (Egyik típusa a később említendő „meleg-nedves" szállítószalag
alkotó eleme.)
A Kárpát-medencében előforduló alacsony szinti jet-ekkel a hazai kutatók közük
Bodolainé és szerzőtársai foglalkoztak. Megfigyeléseik során két kategóriára bontották az
előbb említett objektumokat: anticiklonális és ciklon meleg-szektorbeli alacsony jetekre.
(Bodolainé Jakus, E. 1996) Utóbbiak további két csoportba sorolhatók a mag eloszlása
alapján: felszíni és 400-600 m közötti központúra. Mindkettő a hidegfront előtt mintegy 260
km-re éri el csúcspontját, és az orográfia nyilván jelentősen felerősíti.
Az orografikus csapadékképződés ma általánosan elfogadott mechanizmusa ("wash-out")
a kutatástörténetnél már említett Bergeron nevéhez fűződik, amelyet a svédországi esőkísérlet
(Projekt Pluvius 1953-65) keretében dolgozott ki. (Bergeron, T. 1965) Ennek lényege a
csapadékképződés kettőssége az azt kialakító kettős áramlásnak: a nagytérségi, vízszintes,
illetve a helyi függőleges vektornak megfelelően.
A magassági csapadékképződéshez hozzájárul még az ún. "blocking" effektus: a torlasztó
hatás (alacsony szintű, meleg-nedves légoszlop elzárása), mely különösen front esetén
erősödik fel (ez ugyanis tovább destabilizálja a légrétegeket), és a magas szinti hőforrás
effektus. A konvektív esőmagvak (echok) keletkezésében játszott szerepük azonban pontosan
nem ismert, a jelenség következménye a már kialakult csapadékrendszerek intenzifikálódása.
(Bodolainé Jakus, E. 1994) Megemlítendő a hegyek által keltett nagy-léptékű orografikus
feláramlás (sima orografikus emelés) és a megfelelő kitettségű oldalakon, instabil
légtömegekben kialakuló csapadékképződés is, mint a hegyvidékek által keltett
csapadéktöbblet másik két típusa. (Bodolainé Jakus, E. - Homokiné Ujváry, K. 1984)
Jó példa a makro-, illetve mező skálájú folyamatok viszonyára a konvekció, melynek csak
a létét magyarázzák az instabilitás és a perturbációs effektus, erejét a troposzferikus jet szabja
meg (Götz, G. 1968). Az orografikus csapadékképződést viszont az alacsony szinti jet
határozza meg (600 mb-os szint). (Bodolainé Jakus, E-Homokiné Ujváry, K. 1984) A
csapadék-képződéssel kapcsolatos kutatások talán legfontosabb eredménye, hogy
bebizonyosodott: nagysága lényegében az ún. „meleg-nedves szállítószalag"-tói függ
(Bodolainé Jakus, E. 1986), ennek erősségét kell tehát vizsgálni, és további, kisebb kategóriák
kialakításának (pl. hideg, vagy melegfront, stb.) nincsen értelme. Az „MNSZ" erőssége
számos más tényezőtől függ, pl. mennyire instabil a levegő, mekkora a potenciálisan
kihullható vízmennyiség, mennyire stacionárius a front. Rendkívüli csapadékképződésre a
ciklonfejlődés meleg okklúziós fázisában van lehetőség, ekkor alakulhatnak ki a fentebb már
említett, mező léptékű örvények. (Bodolainé Jakus, E. 1983)
A nagycsapadékokat a konvergencia mező léptékű maximumai hozzák létre, melyeket az
orográfia jelentősen erősíthet, így a „mezociklon" kialakításában komoly szerepet kaphat.
(Bodolainé Jakus, E. 1983) (Nem vizsgáltam, de feltétlenül megemlítendőek itt a súrlódási
réteg okozta módosító hatások, melyek a csapadékképző folyamatok hatékonyságának
longitudinális, illetve transzverzális hullámzását okozzák. Ennek hatása a csapadék területi
eloszlásában kimutatható.) (Péczely, Gy. 1962/2) (Homokiné Ujváry, K. 1985) A folyamat
mechanizmusa röviden: a domborzat hatására létrejövő konvergencia, vertikális mozgás, majd
adiabatikus hűlés, mely csapadékképződést vagy annak erősödését idézi elő.
A meleg-nedves szállítószalag orografikus változására az adott hegy alakja, lejtőszöge, a
600m-es (500mb-os) légáramlás erőssége, viszonya a hegység csapásirányához, az alacsony
szintek nedvességtartalma, a potenciális instabilitás és a nehézségi gyorsulás valamilyen
komponense alapján lehetne megfelelő korrelációkat kimutatni. (Bodolainé Jakus, E. 1986)
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Magyarországon alapvetően megkönnyíti az alapvető, ilyen irányú kutatásokat,
megfigyeléseket, hogy a KEI (Központi Előrejelző Intézet) 1978. július óta készít a kihullható
vízmennyiségről térképeket Európa területére. (Budapesti mérések már korábban is voltak
naponta egyszer, de ezek önmagukban nem elég informatívak.) (Bodolainé Jakus, E. 1983)
5.2.1.2. A módszerek határai
Hegyvidékeken az extra- és interpolációkkal óvatosan kell bánni, mert az egyes éghajlati
elemek hirtelen, vagy mozaikszerűen, illetve időjárási helyzetenként is nagyon eltérő módon
változhatnak. (Steinhauser, F. 1962) (Péczely, Gy. et al. 1971) (Goebel, W. - El-Quali, A.
1997) (A tételt személyes méréseim is alátámasztják.) Ennek oka, hogy a klímát kialakító
mezoszinoptikus hatások is esetlegesek. Ezek azonban egy olyan felszínnel kölcsönhatásban
alakítják ki a tulajdonképpeni klímát, mely maga is rendkívül heterogén, gyakorlatilag
mozaikszerű. Ez az a jelenség, melyet a korábban már említett irodalom (Bodolainé Jakus, E.
- Götz, G. 1962/1) a mezoszinotikus kutatások esetében a lokális hatások problémájaként
említ. Különösen igaz ez a beszivárgás nagy részét adó téli félévre.
A hőmérséklet változásának problémái közül a legismertebb a leggyakrabban télen
előforduló ún. „inverziók" esete. Ugyanakkor a csapadék változása sem követi élesen a
szintvonalakat, kialakulása területenként rendkívül változékony lehet, függ az adott hely
éghajlatától, illetve az időjárási helyzettől, az adott hegység méretétől, alakjától, stb. Például
Norvégiában többnyire a luv oldal felénél alakul ki maximum (Smith, R. B. 1979), míg
Hawain átcsúszik a lee oldalra. Sivatagos területeken nagy relief értékeknél akár csökkenés is
bekövetkezhet a magassággal. (Goebel, W.- El-Quali, A. 1997) Miután az orográfiai
torlasztást a hegység fő tömege hozza létre, az abból kiugró kisebb tömegű hegycsúcsok
esetében viszonylag nagy relief esetén sem figyelhető meg komoly változás a csapadék
összegében (Steinhauser, F. 1962) (Szepesi, D. 1962), viszont hatványozottan jelentkezik
katlanoknál. (Steinhauser, F. 1962) A magassággal tehát nem egyenletesen növekszik a
csapadék, hanem időnként akár vissza is csökkenhet. Ez a két jelenség a Bakonyban is
megfigyelhető a Kőris-hegy esetében, (pl. 1998. november 4.) (7. ábra)
Az előbb már említett munka szerzője az Alpokban, 40 km2-es körzetben elhelyezett 30
mérőállomás alapján arra a következtetésre jutott, hogy nincsen egyértelmű „luv"-, illetve
„lee" oldal a megfigyelt területen. Ezt a disszertáció is megerősíti: az Alpok-Kárpátok
térségében a csapadékszállítási irányok szeszélyesen, megbízhatatlanul váltakoznak, még
szezonális irányokról sem beszélhetünk.
Az USA-ban orografikus klímamódosulást csak 1000 m felett számolnak az árvízelőrejelzési modelleknél. (Bodolainé Jakus, E. 1983) Ez teljesen reális, de nem azt jelenti,
hogy eddig a határig nem módosítanak a hegyvidékek. Mindössze arról van szó, hogy a
lehulló csapadék nem többszöröse a számítottnak. A Dunántúli-középhegységben azonban,
speciális helyzete miatt ez utóbbi is előfordul.
A hazai középhegységek orográfiai csapadékeloszlására a már hivatkozott Szepesi Dezső
állapított meg törvényszerűségeket. (Szepesi, D. 1962) Szerinte hegységeinkben a
csapadékmaximum a luv-oldalon és a gerincen jelentkezik, és nincs átszállított csapadék a
lee-oldalra, utóbbi csapadékát az egyre csökkenő feláramlás hozza létre, így itt folyamatosan
csökkenő értékek figyelhetők meg. Saját megfigyeléseim is ezt támasztották alá, jóllehet a
gerinc például a Bakony esetében gyakran nem a legmagasabb csúcsokat jelentette, hanem a
hegység fő tömegének fennsíkjait.
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5.2.2. Az orografikus csapadéknövekedés a Dunántúli-középhegységben
5.2.2.1. A jelenség ismertetése
A Dunántúlon kimondottan orografikus csapadékeloszlás a szakirodalom szerint kb. 20%kal kevesebbszer fordul elő, mint az ország keleti területein (Bodolainé, et al. 1986). Ennek
oka valószínűleg az, hogy a csapadékzónák intenzitása kelet felé csökken, és így ott nagyobb
szerephez jutnak a helyi csapadékképző tényezők.
Az eddigi vizsgálatok során kiderült: a korábban említettek ellenére a Dunántúliközéphegység esetében a magassági csapadéknövekedés a vizsgált magyarországi
hegyvidékek között a legintenzívebb, az északi oldal a legcsapadékosabb, de a déli oldal
növekedése jóval nagyobb mértékű. (Péczely; Gy. et al. 1971) (Bodolainé Jakus, E. Homokiné Ujváry, K. 1984) (Pécsi, M. etal. 1987) (Mint később látjuk, a disszertáció szerint
is a magasabb alapcsapadék kedvez az orografikus növekedés kibontakozásának.) Mindezek
az orográfiai csapadék növekedés szempontjából a Kárpát-medence legérdekesebb területévé
teszik.
Az alább említett okok következménye, hogy a nagy napi csapadékok bekövetkezése
Magyarországon ezen a középtájon a legvalószínűbb (Péczely, Gy. 1962/1). Jó példa 1953
már említett csapadékos medárdi időszaka (7ónay, F-né 1955) vagy az 1958. június 10-13
közötti tartós cikloncentrum helyzet, mely egy átvonuló hidegfrontból alakult ki. Országosan
is jelentős csapadékot okozott (50-100 mm), de a Mátrától a Bakonyig teijedő hegyvidéki
területeken a lehullott mennyiség előbbinek többszöröse volt (200-300 mm). (Babos, Z. 1964)
Hasonló pozitív anomáliát figyelhettünk meg a területen 1953-54. telén, amikor a Bakonyban
a főleg veszteglőfrontokból származó csapadék az országos átlagnak mintegy 2-3-szorosa
volt. (Szakács, Gy-né 1955)
A Dunántúli-középhegységben mérték egyaránt a legnagyobb 20 perc, 1 óra, 1 nap, 1
hónap és egy év alatt hullott csapadékmennyiséget Magyarországon (Bora, Gy. - Nemerkényi,
A. 1994; OMSZ), a legnagyobb hóvastagság is itt alakult ki hazánkban, és itt a legvalószínűbb
nagy napi csapadékok bekövetkezésének. (Péczely, Gy. 1962/1) A területre hulló csapadék
nemcsak nagy mennyiségével, hanem viszonylagos megbízhatóságával is kitűnik: a Bakony
hazánk legstabilabb csapadékú vidéke. (Szigyártó, Z. 1972/1) Szintén makroszinoptikai
okokkal magyarázható, hogy a beszivárgás szempontjából fontos novemberi csapadék
mennyiség szintén kiugróan magas a Dunántúli-középhegységben, elsősorban annak nyugati
területein.
A Dunántúli-középhegység időjárás módosító hatását mutatja, hogy még a főn jelenséget is
sikerült itt kimutatni a téli időszakban, hármas hullámrendszere egészen az országhatárig
nyomon követhető volt. (Péczely, Gy. 1962/2) A Dunántúli-középhegység hatása a Kárpátmedence időjárására nem egyszerűen a légáramlások és a csapadék eloszlásának módosítása:
egyes időjárási folyamatok lejátszódásában is szerepe van.
Ilyen például a dinamikus helyi ciklonok vagy a már említett veszteglőfrontok kialakulása
(Béli, B. 1947), melyek kevés kivétellel a középhegység csapásvonala mentén ragadnak le és
ennek következményeként a ciklon MNSZ-ja tartósan a területre irányul, jelentősen
megnövelve a csapadékot és annak magassági módosulását. (1. ábra) Ezek a viszonylag
legcsapadékosabb szinoptikus helyzetek, és a vizsgált területen az összes csapadék
képződésében viszonylagos ritkaságuk ellenére is jelentős mennyiségi arányt foglalnak el.
(Fogarasi, S. 2001/1)
Mindezen tulajdonságok élesen megkülönböztetik a területet pl. az Északiközéphegységtől, melynek főleg az észak-keleti területei olyan mértékben vannak
szélárnyékban, hogy a magassági csapadéknövekedés gyakran elmosódik. (A jósvaföi
kutatóállomáson több évtized alatt sem sikerült határozott orográfiai eloszlást kimutatni 300
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m-es szintkülönbség esetében sem.) (Izápy, G. -Maucha, L. 2002) Azt, hogy nem önmagában
a hegyvidék csapása okozza ezt a jelenséget, az bizonyítja, hogy a hasonló irányítottságú
Mátrában ezekben az időjárási helyzetekben kisebb és a magassággal is kevésbé nő a
csapadék. (Roncz, B. 1982) Ez azzal is indokolható lenne, hogy a Mátra észak-nyugat felől
szélárnyékban van: ebből az irányból azonban a csapadéknak csak kis része érkezik (mCc:
csapadék 8%-a a területen) (Péczely, Gy. 1961). A kisebb csapadék oka inkább az lehet, hogy
ezekben a helyzetekben a meleg-nedves szállítószalag áramlási pályája a Mátrán kívül esik.
A Dunántúli-középhegység csapadékosságát és a fent részletezett okon kívül az egyrészt az
okozza, hogy a Kárpát-medence három legnagyobb csapadékot eredményező időjárási
helyzetében (C, CMw, MCc) az áramlás iránya többnyire merőleges a hegység csapására.
Másrészt a terület szigethelyzet, tehát az elhanyagolható észak-keleti csapadékszállítási
irányon kívül mindegyiknek kitett. (Pécsi, M. etal. 1987)
A beszivárgás szempontjából különösen kedvező a területen megfigyelt mediterrán típusú
csapadékjárás (Péczely, Gy. et al. 1971), melynek elsősorban orográfiai okai vannak, de
nyilván szerepet játszik benne az Adriai-tengeri cikloncentrumhoz való földrajzi közelség is.
A jelenség következményeként a téli csapadék jelentősen megnő.
Az orografikus csapadékot keltő főbb időjárási helyzetek: mediterrán ciklon, nyugati
ciklon, centrum helyzet és regionális ciklon, illetve hidegfront; az egyéb helyzetek szerepe
teljesen alárendelt. (Gyorsan mozgó, intenzív csapadéksávokban szinte alig jelentkezik
magassági csapadéknövekedés: a front vertikális sebessége többszöröse az orografikus
hatásnak, a csapadékzóna pedig átrohan.)
Fenti csapadékstruktúrák kedvező voltának okai, hogy hosszú ideig állnak fenn (tartós
feláramlás), meleg szektoraik tágasak, és ez nagy meleg-nedves levegő utánpótlást von maga
után.
A földrajzi szélességből következik a nagy magasságok (3000, illetve 5000m felett - tkp.
500mb-os szint) mérési eredményei által is alátámasztott alapvetően nyugatias áramlás, mely
a területen legfeljebb időszakokra (napokra) módosul ("turbulencia") (Béli, B. 1978). A
nyugatias szelekkel és a nagytérségi hatásokkal (Atlanti-óceán, illetve Földközi-tenger
vízgőzkészlete) magyarázható a két nagyon fontos csapadékszállító időjárási képződmény: az
Cmw és MCw helyzet. A vizsgált terület a Kárpát-medencén (Alp-Kárpáti régió) belül
helyezkedik el, így figyelembe kell vennünk a hegységek hatását. Bármilyen irányból is
érkezzék ide a csapadékot okozó légtömeg, magas hegységeken kell előbb átkelnie, mely
nedvességét jelentősen csökkenti. (Bodolainé Jakus, E. 1983) A jelenség hatásaira múlt
század második felében figyeltek fel, egészen más okokból: a medence áramlási irányai nem
estek egybe a nyomásmezők alapján elvárhatókkal. A század közepén végzett kutatások
kimutatták: az Alpok 2500-3000 m-ig (de akár 5000 m-ig is), az Északi-Kárpátok 1500 m-ig
árnyékolnak, módosítanak a légáramlásokon. (Béli, B, 1978) Utóbbiak az északias szelekkel
szemben és elsősorban a téli félévben. (Péczely, Gy. 1963/2) Ennek jelentősége abban rejlik,
hogy helyi eredetű módosulásokat okoznak a regionális időjárásban (a ciklonok vonulási útját
is erősen módosíthatják). Az orográfia módosító hatásai közé sorolhatjuk a speciális,
hegyvidékek által keltett szeleket. (Péczely, Gy. 1963/2)
Könnyen elképzelhető, hogy a stabil szélirányban az 1990-es évek eleje óta változás
történt. A csapadékszállítási irányok között északnyugati helyett egyértelműen déliesek váltak
uralkodóvá. Ez jól megmutatkozik az 1993 őszétől jelentkező csapadékos időszak területi
eloszlásán is: a korábban csapadékosabbnak tapasztalt észak-nyugati oldalak szárazabbakká
váltak a déliekkel szemben (Fogarasi, S. 2001/2).
Vizsgálatunk szempontjából az ún. MKK-k (mezoléptékű konvektív komplexum)
(Bodolainé Jakus, E. 1996) voltak érdekesek, mert ezek felelősek a több napon keresztül tartó,
intenzív csapadékok kialakulásáért. Csapadékhatékonyságukat az orográfia jelentősen
felerősíti.
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5.2.2.2. Az extrapolációs eljárás kidolgozása
A disszertáció tehát megpróbálta matematikai úton számszerűsíteni a csapadék magassági
növekedését a vizsgált területen:
Több érv szólt amellett, hogy ne a teljes dunántúli-középhegységi karsztvízgyűjtő, hanem
annak csak egy kisebb területe legyen a vizsgálat kiindulópontja:
- A munka eddigi eredményei alapján a csapadék orográfiai növekedését csak kisebb
körzetekre lehet kidolgozni
- A mérőállomások már említett elhelyezkedése és a mérések rövid időtartama; ezen a
területen sikerült olyan észlelőhelyeket találni, melyek 1900-tól mérnek, ugyanakkor
viszonylag közel helyezkednek el egymáshoz és a karsztterületekhez, tehát reális feltevés
kapcsolatot keresni közöttük
- Olyan állomásokat igyekeztem megvizsgálni, éghajlati adataikat inter-, illetve
extrapolálni, melyek egy körülhatárolható karszthidrológiai egység beszivárgási területéhez
tartoznak. Ez jelen esetben a Tatai-források karsztos vízgyűjtője volt. Erre azért volt szükség,
mert ennek a területnek a vízforgalmi tételei (egykori forráshozamok, felszín alatt eláramló,
illetve utánpótlódó hányad, béta-karsztvíz betáplálás, szökevényforrások, stb.) viszonylag
ismertek. (A Dunántúli-középhegységben már végeztek kisebb területre - Hévizi-tó karszthidrológiai modellezést, mely korrektnek bizonyult.) (Farkas, É. 2000) így
ellenőrizhetővé válik a kalkulált csapadékadatok hitelessége. Másik ok a feldolgozandó
adattömeg viszonylag kezelhetőbb mennyisége volt. Amennyiben ugyanis nem válik be a
módszer, felesleges azt a teljes Dunántúli-középhegységre kipróbálni.
- Az említett források a legnagyobb adatsorral rendelkeznek, vízgyűjtőjük ugyanakkor jól
lefedi az éghajlati adatok szempontjából megfelelő területet. (Az Eszaki-Bakonytól a
Gerecséig.)
A Tatai-források a Dunántúli-középhegység legnagyobb természetes vízfeltörései voltak,
elapadásuk a bányászati vízemelés növekedésével folyamatosan történt 1949 és 1972 között.
(Fogarasi, S. 1999/1) A vidéken nemcsak Tata területén, hanem a tágabb környéken is voltak
források, gyakorlatilag végig a Nyugati-Gerecsét lehatároló, az Által-ér völgyével kijelölhető
törésvonal mentén. (Alsógalla, Vértesszőllős, Baj, Szomód, Dunaalmás.) Ezek vízhozama
azonban nagyságrendekkel volt kisebb a Tataiak hasonló értékeinél.
A bevezetőben már említett nagyon komoly probléma a Dunántúli-középhegységben a
mérőállomások hiánya a hegycsúcsokon. Az éghajlati elemek (elsősorban a csapadék)
magassági változását így a rendelkezésre álló éghajlati adatokkal csak közelítően lehet
figyelemmel kísérni.
Az 5. fejezet vizsgálatainak lényege, hogy a rendelkezésre álló hegylábi, és kisebb részt
hegyvidéki állomások adataiból megpróbál következtetni a tetőrégió értékeire. Ehhez
természetesen fiiggvényszerű kapcsolat kimutatása szükséges, megfelelő korrelációk mellett,
vagy valamilyen más bizonyítása a kapott értékek helyességének. A korábbi, hasonló
kutatások a területen - kezdetleges voltuk ellenére is - továbbfejlesztésük esetén megfelelő
eredménnyel kecsegtetnek, hasonló módszereket alkalmaznak a világ más részein is.
Az orografikus csapadéknövekedés matematikai módszerrel történő meghatározásához
ismerni kell az évi átlagos csapadék kialakulását a vizsgált területen. Ez ugyanis térben és
időben is rendkívül szeszélyes, összetett. Mindenféle csapadék extrapoláció, de különösen a
magassági csapadéknövekedés vizsgálatakor a számítás alap periódusai elvileg az azonos
csapadékszállítási irányok időszakai kell, hogy legyenek. (A különböző kitettségek
váltakozása miatt.)
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Ezek a vizsgált területen nagyon rövidek. Évszakos szinten is csak meghatározó irányokról
beszélhetünk (pl. télen délkeleti melegfront, nyáron északnyugati hidegfront), ezek részaránya
azonban az adott negyedév csapadékában messze nem kizárólagos, jóllehet a legnagyobb, és
évenként szeszélyesen változik. A következő, kisebb időegységre, a hónapokra ugyanez
mondható el. Gyakorlatilag tehát az extrapolációs időszakokat Péczely-féle makroszinpotikus
helyzetekig, azaz napi csapadékokig kellett volna lecsökkenteni. Ez a gyakorlatban
beszerezhetetlen adatmennyiséget (kb. 100000 adat), illetve a disszertáció kereteit meghaladó
munkát jelentet volna.
Ezen kívül az orográfiai csapadéknövekedésre is igaz az alapcsapadékok kialakulásánál
már említett tény: mértéke azonos szinoptikus helyzeten belül is nagyon változékony lehet.
Azóta elmúlt 20 év kutatásai (Bodolainé Jakus, E. 1984, Fogarasi, S. 2001/1, Hirsch, T.
2000) bebizonyították, hogy önmagukban ezek a helyzetek csapadékhullás szempontjából
nem tipikusak. Függvényszerű kapcsolatot a módosított makroszinoptikus helyzetek és az ún.
„meleg-nedves szállítószalag" erősségét mutató magassági légáramlás sebességének
figyelembe vételével próbálhatunk csak megállapítani (Bodolainé Jakus, E. 1984). Az előbb
említett munka számos paramétert ad meg ennek meghatározásához. Más szerzőknél részletes
kidolgozást találunk a hegy alakjától függő emelkedés magyarországi megadására: a
hegycsúcs és a 200 m-es szint közötti meredekség megadása, 8 irányban. (Szepesi, D. 1962) A
magassági csapadéknövekedés számos tényezőtől függhet még. (Horizontális szél, specifikus
nedvesség (alsó 3-4 km), vertikális áramlás, hegy átlagos emelkedése, stb.) Az ilyen típusú
vizsgálatok viszont még az előbbieknél is lényegesen több adatot igényelnek, tehát még
kevésbé kivitelezhetőek.
Az előbb említett módszerek tehát nem pótolhatják a méréseket, viszont a számított
beszivárgásnak a tényleges értékekhez közelítésére továbbra is törekedni kell. A megoldást
célzó próbálkozások során derült ki, hogy az előbb említett időegységek és a több évtizednyi
időszak csak tájékoztató jellegű csapadéknövekedés értékei között van egy viszonylag korrekt
módon meghatározható periódus: az éves szintű vizsgálat. Úgy tűnik, egy év adatában az
egyes csapadék események során fellépő gyakran jelentős (és nehezen interpolálható)
különbségek elmosódnak, ugyanakkor megmaradnak olyan karakterek, melyek a sokévi
átlagban már nincsenek jelen.
Ez egy kompromisszum, az így kapott értékek simítottak, viszont elfogadható hibahatáron
belül adták meg a hegyvidéki mérőállomások éves csapadék értékeit. Az eljárás
elfogadhatósága mellett szól az is, hogy a területen a fennsíkok jellemzők, ahol az éghajlati
elemek orográfiai változása kiegyensúlyozottabb, fentebb már említett okoknál fogva. Miután
a beszivárgási eljárás is éves, illetve féléves csapadékértékekkel számol, így az eddig használt
eljárásokhoz is illeszkedett ez a vonatkoztatási idő.
A módszer alap elképzelését a már említett, AURELHY eljárás adta. (Meteto Francé 1980)
(Benichou, P. -Jourdain, S. 1986) A Dunántúli-középhegység szempontjából ez azért volt jó
kiindulópont, mert gyakorlatilag ugyanazon a szélességen fekszik, mint a Franciaközéphegység, a két terület közti távolság viszonylag nem nagy, és hasonló hatások alakítják
ki csapadék klímájukat (Atlanti-óceán, Földközi-tenger). A Bakonyban és a Massife
Centralban a csapadékos napok aránya is hasonló: 45%, illetve 52%. Mindkét helyen
jelentkezik az őszi másodmaximum (franciául „Cévennes"), de Magyarországon úgy tűnik,
hogy dominánsabb a mediterrán hatás, ez az óceáni áramlás térbeli gyengülésével és az északadriai akciócentrum közelségével magyarázható. A Massife Central-ban is megfigyelhető a
nyugatias és délies-keleties lejtők eltérő csapadékjárása: nemcsak évszakos különbség (nyári,
illetve téli maximum) tapasztalható közöttük, hanem a csapadék intenzitása is más,
előbbieknél gyakran hull csekélyebb mennyiség, utóbbiaknál ritka és heves esőzések
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jellemzők, az 5 mm feletti, tehát jelentős csapadékok száma itt a nagyobb. Az óceán felől
érkező csapadék lényegesen kiszámíthatóbb, mint a délies irányokból érkező.
Az AURELHY alkalmazhatóságát a területre a mérőállomások sűrűsége nagyjából
lehetővé tette volna (jóllehet nem éri el a módszer szerint minimális 400-as értéket), és
mindegyik hegységrész (Bakony, illetve Vértes és Dunazug-hegység) egy-egy számítási
területet alkothatott volna (55*55 km). Mégsem ezzel a módszerrel dolgoztam, ennek több
oka is volt:
- amennyiben az AURELHY négyzet alakú területi számítása szerint dolgozunk, mindkét
hegységrészben, de különösen az észak-keletinél a legtöbb állomás síksági és hegylábi lesz;
ez azt jelenti, hogy redundáns információkkal növeli az egyébként is hatalmas mennyiségű
adatbázist
- másik problémája a (többségben lévő) síksági adatok felhasználásának, hogy a területen
már Péczely által is kimutatott erőteljes vízszintes változások is vannak a csapadékban, azaz
célszerű csak a hegyvidékre korlátozni az állomásokat, mert különben torz eredményeket
kapunk (ebből a szempontból eltér a terület - valószínűleg csekélyebb magassága miatt - a
Francia-középhegységtől, itt ugyanis a csapadék változékonyságának 83%-át a magasság
okozza)
- az AURELHY esetében összesen mintegy 5-féle lejtőtípust különítettek el, ezeket itt
szintén felesleges lett volna felhasználni, mert egyféle fordul elő gyakorlatilag: dél-kelet—
észak-nyugati; az orográfiai változásokat tehát elég csak erre meghatározni
- az AURELHY által is megfigyelt jelenség, mely szerint a magassági csapadéknövekedés
erőssége nem állandó (a számított átlagtól esetenként 3-4-szeres eltérést is mutathat), sőt,
időnként előjele is megfordul (a csapadékszállítási iránytól függően), a disszertáció által is
bizonyítást nyert; így az előző két bekezdés alapján elhagyott vizsgálatok helyett minden évre
határoztam meg a kapcsolat mértékét
A saját módszer végül is egyszerű extrapolációt jelentett, a munka legnagyobb részét az
alapadatoknak olyan kiválogatása jelentette, melyek alapján a kriggelésnek tekinthető
módszer eredményes lehetett. Amennyiben ugyanis teljesen homogén és megfelelő
állomásokat választunk ki, a kriggelés a legjobb módszer. Ilyen természetesen a gyakorlati
életben nagyon valószínűtlen, de ehhez az állapothoz lehet, sőt kell is közelíteni. (Cornford,
D. 1997) A disszertáció ennek a követelménynek maximálisan eleget tett, az állomások előbb
említett, szubjektív kiválasztásában, mintegy 15 évi empirikus tapasztalatokra, napi
csapadékadatokra támaszkodtam, illetve a kidolgozás során kapott, később ismertetendő
eredményekre.
Az orográfiailag kiemelt, nagy tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő
mérőállomások kiválasztása komoly nehézségekkel járt, mert ilyenek ma gyakorlatilag
nincsenek sem a Gerecsében, sem a Vértesben. A Gerecsében a Nagy Gerecse tövében,
Pusztamaróton volt a térség legmagasabban elhelyezkedő mérőhelye, A.sz.f. 355 m-en. A
hegy túlsó oldalán, Tardosbányán 295 m magasan szintén volt egy, relatív helyzete folytán
azonban hegylábinak tekinthető állomás. Mindkettő megszűnt, illetve áthelyezésre került az
1960-as évek közepén. A Vértesben Várgesztesen mértek, 274 m magasságban, de 1996-ban
ez is megszűnt. A Vértes és a Gerecse térségében tehát súlyosbodott a mérőhelyek hiányának
problémája.
Ennek ellenére viszonylag hosszú idősorú (legtöbbször 100 éves) állomásokra
támaszkodtam, melyek ha nem is hegycsúcson, de hegyoldalon helyezkedtek el. (Azaz nem
völgyekben, melyek kifejezett orografikus depressziói közismertek.) Ezek viszonylag közel
voltak egymáshoz, így a magasabb szintek csapadékának meghatározásához megfelelő bázist
tudtak nyújtani. A vizsgálatban a Gerecsében elhelyezkedő Sártványpuszta (250 m),
Pusztamarót (355 m) és Tardosbánya (295 m), a Vértesben Felsőgalla (202 m), Mór (202 m),
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Pusztavám (218 m) és Várgesztes (274 m), a Bakonyban pedig Bakonyszentkirály (280 m)
éghajlati adataira támaszkodtam. Kontrollként a fent említett hegyvidéki mérőhely
(Pusztamarót) töredékes idősorait használtam fel. A számítás időbeli egysége - mint már
említettem - egy év volt.
A következő célkitűzés az volt, hogy az egyes, nagyobb beszivárgási foltok átlagos
tengerszint feletti magasságait megállapítsam, hiszen meg kellett határozni az extrapolációk
végpontjait. Ez általában 350 és 400 m között változott, inkább az utóbbi értékhez állt
közelebb. (Gerecse: 400 m, Észak-Vértes 385 m, Középső-Vértes: 350, Dél-Vértes: 400 m,
Bakony 350 m)
A fent említett állomások három területi csoportot alkottak, így került sor a hozzájuk
rendelt beszivárgási területek csapadékának inter- illetve extrapolálással történő
meghatározásra. A Gerecse és Vértes esetében a különböző kitettségek (nyugatias és keleties)
alapján újabb két-két csoportot hoztam létre. Megállapítottam az egyes csoportokon belüli
állomások évi csapadékának kapcsolatát egymással, majd ez alapján határoztam meg az egyes
állomások közelében fekvő beszivárgási területek hasonló értékeit.
A - részben egymásból - kiegészített csapadék alap adatsorok alapján 100 év csapadékát
határoztam meg az adott mérőállomásokhoz közel eső beszivárgási foltokra. A csapadék
értékek (éves és téli) kiszámítása az adott területek átlagmagasságára történt. Ezt követően
megállapítottam az adott foltok beszivárgását (a már említett módszerrel), majd a teljes,
megállapított beszivárgási területről a tároló rendszerbe érkező összes vízmennyiséget
m3/perc-ben kifejezve. A vízgyűjtőterület elkülönítése szintén szubjektív volt, alapvetően a
különböző szakirodalmi adatok alapján történt, a vitatott részegységek esetében azonban a
beszivárgás kapott értékeire támaszkodott. Az éghajlati és a hidrogeológiai oldal tisztázása
tehát „mozaikszerűen" történt, a már tisztázott elemek figyelembe vételével.
így megkaptam a Tatai-források 100 éves vízbevételét, melyet m3/perc-ben határoztam
meg. A kapott eredményeket ezután összevetettem a vízmérleg többi, rendelkezésre álló
elemével. (Pl. forráshozamok, vízemelések.) A számított beszivárgások segítségével
tisztáztam több, korábban vitatott vízforgalmi tételt. Az így kidolgozott vízmérleg egyezése a
rendelkezésre álló adatokkal, és szakirodalommal egyúttal az extrapoláció helyességét is
alátámasztja.
5.2.2.3. Eredmények
5.2.2.3.1. Éghajlati megállapítások
A munka során megerősítést nyert a szakirodalomban már közölt megfigyelés: a területi
paraméterek hatása az éghajlati elemekre nem feltétlenül lineáris. (Cornford, D. 1997) A
modell az idézett szerző vélekedését abban is megerősítette, hogy az éghajlati modelleket nem
lehet egy sémába beszorítani, mert helyszíntől és vizsgált elemektől függetlenül rendkívül
variábilisak és szubjektívek lehetnek.
Mint már említettem, a Dunántúli-középhegység orográfiai csapadék különbségeire
Péczely György (Pécsi, M. et al. 1987) próbált meg összefüggéseket keresni. Munkája nagy
hiányt pótol, azonban eredményei csak átlagos évi csapadék szintjén, tájékozódó jelleggel
használhatóak. Feldolgozásom során kiderült, hogy két, viszonylag kis távolságban
elhelyezkedő állomás közötti összefüggés is nemcsak az egyes csapadéktípusok esetében,
hanem gyakorlatilag minden aktuális csapadéknál más és más. Egymáshoz viszonyított éves
csapadékuk (hányados) például 1,5-szeres sávban szóródik egy évtizeden belül is. Ez a
változékonyság az azonos kitettségű állomások között is fennáll, az ellentétes oldalakon
elhelyezkedők között pedig gyakorlatilag nem lehet összefüggést megállapítani. (54. ábra) Ez
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indokolta az előbbiekben már említett eljárást: az egyetlen lehetőség egymáshoz viszonylag
közel fekvő, azonos kitettségű állomások között kapcsolatot keresni, viszonylag nagyobb
időperiódusokra. Ezeket az összefüggéseket - természetesen megfelelő korrekciókkal - aztán
fel lehetett használni olyan (néhány 10 km-en belül fekvő) területeknél, ahol csak egy,
hegylábi állomás található.
A vizsgálat megerősítette azt a feltételezést, hogy a hegylábi állomásokat nem lehet a
tetőrégiók éghajlatának meghatározásához felhasználni, csak akkor, ha vannak a hegyoldalon
fekvő mérőhelyek is. Még a 295 m magasan fekvő tardosi mérőállomás sokévi átlagos
csapadéka is Felsőgallához (202 m) volt hasonló, kettejük esetében a jelentős
magasságkülönbség ellenére is alig volt kimutatható magassági csapadéknövekedés
(mindössze 4%). (55. ábra) Az átlagos csapadék hasonlósága mellett azonban évről évre
szeszélyesen változtak az említett állomások egymáshoz viszonyított értékei, az éves
összegeknek nemcsak a különbsége, hanem az előjele sem volt azonos. (Mindez elmondható a
54. ábra állomásaira is.) Ugyanakkor a hegyoldalon fekvő Sártványpuszta (250 m) és
Pusztamarót (355 m) esetében a szinte ugyanakkora magasság különbég már határozottan
mutatkozott évi csapadékuk alakulásában, utóbbié sokévi átlagban mintegy 14%-kal
(előbbieknél három és félszer) volt nagyobb. (56. ábra) Aktuális évi csapadékaik különbsége
kevésbé ingadozott, előjele mindig azonos volt, természetesen a magasabban fekvő állomás
javára.
így arra következtethetünk, hogy orográfiai csapadéknövekedés csak bizonyos relatív (a
hegységhez viszonyított) magasság felett indul meg, ez alatt különböző, lokális hatások által
létrejött értékek alakulnak ki. Talán ez magyarázza, hogy miért 200 m felett változik a
területen az éghajlat ugrásszerűen: az 500-600 m vertikális kiterjedésű hegyvidéken e felett a
magasság felett érvényesülnek az orográfiai helyzetből eredő mezoklimatikus hatások. A
magassági csapadéknövekedés azonban e szint felett sem egyenletes, de tendenciája többnyire
már nem változik meg. Ez megerősíti a korábban idézett, más vidékeket vizsgáló
szakirodalmakat. Szintén az előbbi megfigyelésekből következik, hogy a völgyi értékek és a
hegyoldalak között jelentősebb a különbség csapadék szempontjából, mint a különböző
magasságú hegyoldalak, hegycsúcsok között, még ellenkező kitettség esetén is. (Pusztamarót
és Sártványpuszta ugyanis ellenkező kitettségűek, és köztük helyezkedik el a Gerecse két
legmagasabb vonulata. Tardos és Felsőgalla között csak egy, lényegesen alacsonyabb vonulat
húzódik.) Ez valószínűleg a hegység viszonylag csekély tengerszint feletti magasságából
adódik. Ugyanakkor legitimálja az extrapolációs eljárásokat, a hegyoldali állomások
felhasználása esetében, hiszen így a tetőrégió értékeihez elég egy oldalon egy ilyen mérőhely.
Értékelésem szerint a csapadék magassági növekedése a Péczely által középhegységi
átlagnak számítottól jelentősen eltért, nemcsak értékeiben, hanem az anomáliák évszakos és
területi eloszlásában is. (Pécsi, M. et al. 1987) (8. táblázat) A disszertáció szerint a csapadék
orográfiai növekedése a Dunántúli-középhegységben a Péczely által számítottaknak átlagosan
a kétszerese. A jelenség télen gyengébb, nyáron erősebb, és a hegység csapása mentén délnyugati irányban nő. Utóbbinak az oka összetett lehet a száz éves idősorokban: kezdetben
valószínűleg a nyugatias, később a délies irányú változás lehetett hangsúlyos. (A fő csapadék
szállítási irányok szerint.) A jelentős eltéréseket Péczely számításaitól valószínűleg a völgyi
állomások már említett zavaró hatása okozhatja: ő ezeket belevett a kidolgozásba.
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8. táblázat A ¡00 m magasság különbségre jutó csapadéknövekedés értékei a Dunántúli-középhegységben

Saját eredmény
Év
Gerecse
Északi-Vértes (Ény)
Középső-Vértes (DK)
Déli-Vértes (Ény)
Déli-Vértes (DK)
Bakony (Ény)

Tél
11,6%
12,3%
13,1%
11,7%
15,1%
13,4%

Péczely szerint
Tél

Év
11,3%
11,9%
13,0%
11,2%
14,8%
9,7%

6,4%

7,5%

5,5%

7,0%

Arány
(Saját/Péczely)
Tél
Év
1,82
1,51
1,92
1,58
2,05
1,73
1,83
1,49
2,36
1,98
2,46
1,39

Péczely két munkája is (Péczely, Gy. 1962/1) (Péczely, Gy. et al. 1971) az északnyugati
oldalak csapadéktöbbletéről beszél, mely utóbbi tanulmány esetében - november kivételével szerinte minden hónapban megmutatkozott, mértéke 8% volt. Az eredményeket térképeken is
ábrázolta. A disszertáció szerint ezen megállapítások vitathatók. Az egyes oldalak
csapadékmennyiségének aránya és magassági gradiense is esetenként rendkívül szeszélyesen
és mozaikszerűen is változik, nem számolva a sokévi ingadozásokkal, így megállapítása csak
tájékoztató jellegű lehet. A Péczely által alapul vett évtizedek (1931-60) egy erősebb atlanti
cirkulációjú időszakba estek bele (1951-60). Jóllehet 1901-40 között mediterrán áramlási
dominancia volt (Béli 1968), számos állomás csak 1945 után mért, és a kutató ezeket vette
1930-60 közötti átlagnak. A mérőhálózat sem volt megfelelően sűrű. A kiválasztott állomások
tengerszint feletti magassága az északnyugati oldal esetében 259 m volt, szemben a délkeleti
állomások 204 m-es átlagával. Ez a tény már önmagában is mintegy felére csökkenti az első
csoport valódi pozitívumát.
Az észak-nyugati oldalak csapadéktöbblete véleményem szerint így korábban is kisebb
mértékű volt. Meglétét bizonyítja, hogy a 100 éves adatsor alapján a gradiens az északnyugati oldalakon gyengébb. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban általában ez volt a
csapadékos „luv"-oldal. (64. ábra) Ennek oka a csapadék nyugat-keleti irányú csökkenése,
illetve változatos helyi hatásokat voltak véleményem szerint.
Saját vizsgálataim azt mutatták, hogy Dunántúli-középhegységben a "luv" oldal
egyenletesen emelkedő csapadékát egy "fennsík", majd a "lee" oldal gyorsan csökkenő
értékei követik. Az esetek túlnyomó részében tehát a csúcsrégióban alakul ki a maximum,
csak időnként tolódik el a luv, vagy a lee oldal magasabb szintjeire. A lee oldalon általában
egy kifejezett depresszió található. Mindezek egyezést mutatnak a szakirodalom korábbi, más
kárpát-medencei hegységekre elvégzett kutatásaival (Szepesi, D. 1960, Bodolainé Jakus, EHomokiné Újvári, K. 1984). Az északnyugati hidegfront esete némiképp rendhagyó, mivel
ilyenkor az ún. „blocking" hatás kifejezettebb, és jelentősen felerősítik a völgykatlanok. Ez az
oka annak, hogy ilyenkor a fennsíkokon ebben az esetben gyakran már nem történik jelentős
mennyiségi növekedés. A Bakony esetében Péczely szerint (Péczely, Gy. et al. 1971) mCc
helyzetben a csúcsok előtt mintegy 10-20 km-rel alakul ki a csapadékmaximum, ez a
megállapítás véleményem szerint is helytálló. (66. a) b) és c) ábra)
Ha különböző oldalakon, csaknem azonos magasságban fekvő állomások egymáshoz
viszonyított csapadék értékeit vizsgáljuk, látható, hogy ebben a pulzálás mellett tendenciózus
változás is megfigyelhető: a délies oldalak csapadéka az 1970-es évektől egyre inkább
megnőtt a nyugatias kitettségűekkel szemben. (57. a ábra) (57. b ábra) (57. c ábra) (57. d
ábra) Ez ezt jelenti, hogy miután a fennsíkok csapadéka csaknem ugyanaz, lefelé haladva
hasonló magasságig az északi oldalakon erőteljesebben csökken az érték, tehát az északias
oldalak gradiense megnőtt. Ezt minden bizonnyal a délies irányokból érkező csapadékok
növekvő arány okozza. Az említett jelenség a téli félévben sokkal kifejezettebb, ami szintén
ezt a vélekedést támasztja alá, hiszen a téli félévben gyakoriak a mediterrán ciklonok. A
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csapadék területi rendszerének átalakulásával az előző fejezet foglalkozott részletesen, itt csak
a változás jelen téma szempontjából érdekes következményeit jellemeztem.
A csapadék értékek a magassággal csak akkor növekednek jelentősen, ha szervezett
időjárási képződményekről van szó. Miután az elmúlt évtizedek egyik fő jellemzője ezek
csökkenése volt, ezért reális feltételezés az orográfiai csapadéknövekedés intenzitásának
változása, csökkenése. Ezt a vizsgálatok teljes mértékben alátámasztották. (58. a ábra) (58. b
ábra) Az orográfiai csapadék növekedés éves szinten az 1960-70-es évek során jelentősen, ezt
követően lassan, de folyamatosan csökkent, kis mértékű emelkedés csak az 1990-es évek
közepén látszik. A csökkenés a téli félév csapadékai esetében lényegesen csekélyebb, de itt is
megfigyelhető, az 1990-es évek növekedése pedig határozottabb.
5.2.2.3.2. A vízmérleg pontosítása a kapott beszivárgási értékekkel, karszthidrológiai
következtetések
Az extrapolált (tehát a ténylegeshez közeli) csapadékadatokkal számított beszivárgási
értékek megfeleltetése a korábbi, gyakran problematikus forráshozam adatokkal vagy más,
ismert vagy feltételezett vízforgalmi értékkel lehetővé tette ezek pontosítását. A vízmérleg
beszivárgási oldalról történő meghatározásának folyamata egy kirakós játékhoz hasonlított, a
több oldalról alátámasztott vízmérleg ugyanakkor mutatja az éghajlati számítások helyességét.
A pontos vízmérleg meghatározása azért is volt nehéz, mert a járulékos vízkiáramlások
több helyütt is betáplálássá váltak, és ennek következményeként a ténylegesen a fokarsztba
került vízmennyiség nagyobb lehet a számítottnál. Csak a Gerecse térségében 60 km2 (ma már
csak 25-30 km2) kiterjedésű felszín vált "szabadtükrűvé". Ez a hegység északnyugati
peremén, Tatától északra elhelyezkedő zóna 15%-kal növelte meg a térség lehetséges
beszivárgási területét. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy itt feltétlenül történik is
beszivárgás, hanem azt, hogy a karszt környezetéhez képest negatív nyomású, azaz képes
vizet befogadni. Itt például pannon rétegsorokból történt vízátadás a fokarsztba. (Mára ez a
bányászati vízszintsüllyesztés következtében létrejött járulékos vízutánpótlás a legtöbb,
ilyenhez hasonlóan valószínűleg megszűnt vagy már előjelet is váltott.)
A beszivárgás megfeleltetése a vízforgalmi értékekkel a fenti okok miatt az 1940-1960
közötti időszakra történt. 1940-ig gyakorlatilag nem voltak rendszeres és megbízható
forráshozam mérések, 1960 után pedig már olyan mértékben állt mesterséges befolyás alatt a
karsztvízrendszer, hogy természetes állapotról nem beszélhetünk.
Az alább ismertetett eljárás logikai menete indirekt, tehát először megpróbálja az
egyensúlyi vízmérleget a magasabb (extrapolált) csapadék értékek nélkül, minden más
lehetséges módosítás segítségével megtalálni.
Először is a beszivárgás és az "eredeti" forráshozamok kérdése vetődött fel.
Kiindulópontnak úgy vette a tanulmány, hogy 73 m3/percnél kevesebb nem lehetett a
forráscsoport összhozama, mert ez a bányavíz emelésekből (30 m3/perc), illetve a VITUKI
által 1945-50 között mért forráshozamokból (43 m3/perc) tevődik össze, tehát mért adat.
(Miután a források a karsztrendszer túlfolyói, a vízkitermelés először ezek hozamát csökkenti,
így logikus, hogy az eredeti hozam a mért hozamok és a kitermelések összege.) A két érték
közül egyedül a forráshozamok lehetnek maximum 10%-kal kevesebbek (a VITUKI szerint
méréstechnikai okok miatt) (Loreberer, Á. et al. 1986), viszont miután felszín alatti eláramlás
is kellett, hogy legyen, feltételezhető volt, hogy ennél az összegnél nagyobb a terület
vízforgalma.
Először a bevételi és a kiadási oldal 100 éves megfeleltetése volt a cél, de gyorsan
bebizonyosodott, hogy a beszivárgást és a forráshozamokat csak egy viszonylag rövid
időintervallumban lehet egymással megfeleltetni, mert az 1945 előtt mért forráshozam adatok
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túlzottak, 1960 után pedig már nem beszélhetünk természetes vízforgalomról a nagy mértékű
vízkiemelések miatt.
A források pontos vízgyűjtőjének lehatárolása geológiai adatok (pl. Gerence-völgy
vízválasztója) (Schmieder, A. et. al 1986), a vízdomborzat, illetve a vitatott kérdések etében a
kapott beszivárgási értékek alapján történt.
A beszivárgás éghajlat-kapcsolati módszerrel történő (Maucha, L.
1990)
meghatározásánál, mindjárt a munka elején kiderült, hogy nem elég csak a fokarszt kibúvásait
(87 km2, M 1:100000 bauxitföldtani térkép, MÁFI) utánpótlási területnek venni, mert így
irreálisan kevés vízforgalom adódott, még a minimálisnak vett forráshozam utánpótlása sem
volt meg. (9. táblázat)
A következő lépés így a beszivárgási területek felülvizsgálata volt. A disszertáció az előbb
említett térkép elvetése után a teljes középhegységi beszivárgásnál már alkalmazott
ALUTERV kataszterrel dolgozott.
Egy 1989-ben, a VITUKI és a Tatabányai Bányák Vállalat szakembereinek
közreműködésével készült tanulmány (Gerber, P. et al. 1989) 236 km2-re teszi a források
vízgyűjtőjét, a területek pontos elhelyezkedését nem részletezve. A terület növelése mellett
szólt, hogy az említett tanulmány az "eredeti" (a fent említettnél valamivel nagyobb,
átlagosan 90 m3/perces - VITUKI) forráshozamok értékeit a megállapított területről 39-54%os beszivárgási hányadossal tudta megfeleltetni, ami a Kárpát-medencei karsztok esetében
túlzottnak tekinthető. Ez az irodalom és a munka során végzett számítások is a beszivárgásból
hiányzó jelentős tételt mutattak.
Ez az elem azonban a beszivárgási terület „kiterjesztésével" sem jelent meg a
vízmérlegben. A disszertáció a már említett, 1986-os VITUKI témajelentés területfoltjainak a
forráshoz tartozónak ítélt tagjait használta fel. Ennek kiterjedése összesen 176,7 km2 volt,
amely azonban, ha a fedőkarsztos és egyéb, nem fökarsztos kőzetekre vonatkozó beszivárgási
hányadost (csökkentő tényezőt) is figyelembe veszzük (ezeket akkor használják, ha az adott
kőzetfolt beszivárgási tulajdonságai gyengébbek a fokarsztra általában jellemzőeknél), 137,4
km2-re csökken. A tanulmány mindkét értéket figyelembe vette, azonban a számított,
beszivárgott vízmennyiség egyik esetben sem érte el a mértékadónak tekintett "eredeti"
forráshozamot. Volt még egy másik lehetőség is, a szakirodalom egy része ugyanis a teljes
Gerecsét a Tatai-források vízgyűjtőjének veszi. (Horusitzky, H. 1923) (Lenkei, 71, 1943) A
teljes Gerecsei vízgyűjtővel (196,4 km2 csökkentő tényezőkkel, 253 km2 ezek nélkül) számolt
beszivárgások alapján az első esetben tartósan negatív lett volna a vízmérleg, a második
esetben enyhén pozitív, de már a források elapadása előtt negatívvá vált volna. Ugyanez a
helyzet a már idézett 236 km2-es vízgyűjtő területtel is. (Gerber, P. etal. 1989) (Ez egyébként
nagyon hasonlít a teljes Gerecsét magába foglaló, előző változathoz. A térkép mellékleten
szintén úgy tűnik, mintha a Dunaalmási forrásokat is a tatai karsztvíz szerkezeti egységhez
sorolták volna.)
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9. táblázat A vízmérleg ismert elemeinek megfeleltetése kQlönbözö, hipotetikus beszivárgási értékekkel

évszám (a megelőző 5 év átlagértékei)
megcsapolások
(mért adatok)

1945

1950

1955

1960

Források
Vízemelés

63,7
28,0

43,0
27,5

40,3
63,9

24,3
74,1

Összesen

91,7

70,5

104,2

98,4

beszivárgás

45,2

36,2

51,4

48,1

felszín alatt
eláramló víz

-46,5

-34,4

-52,8

-50,3

beszivárgás

53,9

43,7

59,9

55,7

felszín alatt
eláramló víz

-37,8

-26,8

-44,2

-42,8

71,1

55,9

76,4

71,3

-20,6

-14,7

-27,8

-27,1

71,4

57,1

81,1

76,0

-20,4

-13,4

-23,1

-22,4

teljes Gerecse, beszivárgás
nincs korrekció felszín alatt
(253 km2)
eláramló víz

94,1

73,5

104,3

98,1

2.4

3,0

0,1

-0,3

beszivárgás

49,4

41,8

58,1

56,6

felszín alatt
eláramló víz

-42,4

-28,8

-46,1

-41,8

beszivárgás

78,0

66,0

91,7

89,4

felszín alatt
eláramló víz

-13,8

-4,6

-12.5

-9,0

beszivárgás

105,4

86,4

118,1

116,0

felszín alatt
eláramló víz

13,7

15,8

13,9

17,6

teljes Gerecse, beszivárgás
beszivárgási
korrekció
felszín alatt
(196,4 km2)
eláramló víz

105,3

87,2

123,1

120,1

13,6

16,6

18,9

21,6

teljes Gerecse, beszivárgás
nincs korrekció felszín alatt
(253 km2)
eláramló víz

140,7

113,7

158,6

155,7

49,0

43,1

54,4

57,3

MÁFI terület
(87 km2)

eredeti csapadékértékek

csökkentett
Gerecse,
beszivárgási
korrekció
(137,54 km2)

csökkentett
beszivárgás
Gerecse, nincs
korrekció
felszín alatt
(176,65 km2) eláramló víz
teljes Gerecse, beszivárgás
beszivárgási
korrekció
felszín alatt
(196,4 km2)
eláramló víz

vízleadások (számított)

MÁFI terület
(87 km2)

extrapolált csapadékértékek

csökkentett
Gerecse,
beszivárgási
korrekció
(137,54 km2)
csökkentett
Gerecse,
nincs
korrekció
(176,65 km2)
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A fenti vízmérlegek alapján tehát a fökarszt a természetes állapotban is a környező
rétegvizekből kapott volna utánpótlást, legtöbb változat esetében szeszélyesen ingadozó
mennyiségben. Ez az adott geológiai helyzetben nagyon nehezen képzelhető el, ugyanis azt
feltételezi, hogy a rétegvizeknek túlnyomása kellett volna hogy legyen a karsztvízhez képest.
Ez csak lokálisan képzelhető el. A másik probléma ezekkel a vízmérlegekkel, hogy a bevételi
és a kiadási oldal egymáshoz képest erősen ingadozott volna, azaz a fökarszt és
környezetének vízkommunikációja évről évre nagyon szeszélyesen váltakozott volna. Ez azt
jelenti, hogy a csapadékmennyiség ingadozásának függvényében erősen változó mennyiségű
vízutánpótlás érkezett volna a környező víztestekből, elsősorban a rétegvízből. (A legnagyobb
beszivárgási területtel számoló verzió kivételével, mert ebben az esetben a vízforgalom
előjele is váltakozott volna.) Csakhogy a felszín alatti vízáramlás - alacsonyabb szinten lévén
a forrásoknál - utoljára reagál a vízkészlet változásaira, értéke egyfajta standard, legalábbis
működő források, azaz "természethez közeli állapot" mellett. (Márpedig a vizsgált időszakban
ezek még működtek, tehát a felszín alatti áramlás értéke viszonylag konstans kellett, hogy
legyen.) Abban azonban egyetért a szakirodalom, hogy az emberi befolyás előtt a fökarszt
alapvetően pozitív volt a környező víztestekhez képest, koncentráltan adott le feléjük
bizonyos vízmennyiséget, mely meglehetősen stabil volt. Mindenképpen olyan megoldást
kellett tehát találni, melyben a vízmérleg elemek különbségeként egy viszonylag állandó, nem
túl magas (vízmérleg maximum 20%-a) pozitív felszín alatti kommunikáció alakul ki a
vizsgált időszakra. (Loreberer, Á. 1986) (Schmieder, A. - Szilágyi, G. - Kesserü, Zs. 1986)
A csapadékértékek alábecsléséből eredő hiba kijavításával tűnt lehetségesnek az "eredeti"
forráshozam utánpótlásának megtalálása. Erre a megoldásra utalt az is, hogy a már idézett
munka (Gerber, P. et al. 1989) a Tatai-források vízhozamát a túlzott beszivárgási terület
ellenére is csak rendkívül magas, 39-54%-os beszivárgási aránnyal tudta „előállítani". Az
éghajlati feltételeknél már említett munka során kidolgozott, extrapolált csapadék- és
beszivárgás értékekkel sikerült a minimális forráshozam eredetét meghatározni. (60. ábra)
Ebből a csoportból is kiesett a korrekcióval és csökkentett Gerecsével számolt változat,
mert szintén negatív lett volna a vízmérleg. (9. táblázat) A maximális beszivárgási terület
esetében olyan arányú lett volna a felszín alatti elszivárgás (40% felett), mely
hidrogeológiailag szintén nagyon nehezen elképzelhető: a fökarsztban a víz zárt pályákon
mozog, és rendkívül koncentráltan, elsősorban a forrásokban lép ki a rendszerből. (Loreberer,
A. 1986) (Schmieder, A. - Szilágyi, G. - Kesserü, Zs. 1986) Ilyen arányú felszíni vízleadás
még az eddigi legnagyobb szakirodalmi vélekedésnek (Schmieder, A. - Szilágyi, G. - Kesserü,
Zs. 1986) is duplája, a terület pedig erősen megkutatott, tehát ez alapján sem képzelhető el
ennyire új fejlemény. A felszín alatti kommunikáció ebben az esetben is erősen ingadozott
volna, ez is csökkentette ennek a verziónak a létjogosultságát.
Két változat maradt így, melyek mindegyike nagyjából megfelelt a fent ismertetett
követelményeknek. A disszertáció szerint a korrekció nélkül, csökkentett Gerecsével számolt
beszivárgás tűnt a leginkább elfogadhatónak. Egyrészt a felszín alatt leadott vízmennyiség
ebben az esetben volt leginkább konstans, másrészt a szakirodalom alapján kicsi a
valószínűsége, hogy a Gerecse beszivárgási területei mind a Tatai-forrásokat táplálták volna.
Ebben az esetben ugyanis a Tatai-forrásoknak egy rendszert kellene képezniük az EsztergomSárisápi forrásokkal és a dorogi bányák területével. Ez viszont azt jelenti, hogy már az 1940es évek első felében el kellett volna apadniuk a Tükör-forrásoknak (valójában 1960) és az
1950-es évek elején a Fényes-forráscsoportnak is (valójában 1971). Ugyanakkor az
Esztergom-Sárisápi-források valóban elapadtak az előbb említett időpontokban. (Schréter, Z.
1921) (Einzinger, F. 1932) (Lenkei, T. 1943) Mindez mutatja a két vízrendszer függetlenségét
egymástól.
A vizsgálat szerint extrapolált csapadékadatok, a fedőkarsztokat teljes egészében
(korrekció nélkül) beszámító és csökkentett gerecsei terület alapján számolt beszivárgással
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lehet csak rekonstruálni a fókarszt egykori vízmérlegét. (60. ábra) (61. ábra) Az. így
kialakított modellben a vízbevételi oldal nagyobb volt a kiadásinál, többlete pedig
meglehetősen stabil, amely szintén alátámasztja ennek a lehetőségnek a realitását. (62. ábra)
Az összesített vízmérleghez figyelembe kell vennünk a víznyelők (2 m3/perc) és patakok
(3 m3/perc) betáplálását, valamint a szakirodalom szerint ezen a területen nagy arányú
rétegvíz beáramlást is. A zárójelben lévő értékek arra utalnak, hogy korábbi szakirodalmak és
a vízmérleg már ismert tételei alapján a tanulmány megkísérelte számszerűsíteni a járulékos
bevételeket. Ez alól kivétel a felszín alatti vízutánpótlás, melynek értékeit nem tüntettem fel
külön, a felszíni vízleadás nettó értéke tartalmazza. A reális adatokkal és még "természethez
közeli" állapottal jellemezhető, mintegy 20 éves időszakban a karsztba bekerült, átlagosan
mintegy 114 m3/perc (106,5 m3/perc beszivárgás és az átlagos, 7 m3/perc járulékos utánpótlás,
ami - csapadékos időszakról lévén szó - szintén az átlagnál nagyobb lehetett) vízmennyiség
egyrészt forráshozamként jelentkezett. Ehhez számította a tanulmány a vízemeléseket is, így
az 1950-es évek 10%-kal csökkentett forráshozamai mellett ez az érték 86,2 m3/perc, a
meghagyott forráshozamok mellett 91,2 m3/perc volt.
Másrészt (a fentebb már említett két verzió alapján nettó 25-29 m3/perc vagy 21-25
m3/perc) átadódott környezetének. (Mindkét értékcsoport reálisnak tűnik.) Mindez azonban
nettó értéket jelent, tehát a felszín alatti vízleadás és vízbevétel egyenlegét. Előbbi érték a
teljes víztároló esetében a teljes vízmérleg 40%-a a disszertáció szerint, a Tatai-források
vízgyűjtőjénél azonban ennél kevesebb, hiszen a hidrogeológiai kutatások szerint itt komoly
rétegvíz betáplálás volt a fökarsztba, (Lorberer, Á. et al. 1986) ugyanakkor viszont a felszín
alatti vízleadás is viszonylag nagy mértékű volt. (Schmieder; A. et al. 1986) Utóbbi irodalom
szerint az 1960-as 1970-es években az Északi-Bakony területén folyamatosan alulbecsülték a
vízszinteket; ennek ugyancsak az akkor még nem ismert rétegvíz betáplálás lehetett az oka.
Szintén a nagy volumenű kommunikációra utal, hogy a rétegvízszint a források teljes nyugati
határterületén regionálisan süllyedt azok elapadását követően, és az 1950-86 között
rétegvízszint süllyedést mutató területek mintegy fele itt volt található a Dunántúliközéphegységben. (Lorberer, Á. et al. 1986) A 25 m3/perc számtani középértékű nettó felszín
alatti vízleadás realitását mindezek megerősítik.
A 100 éves vízbevétel átlaga a területen azonban 103,5 m3/perc, mert a forráshozam
adatokkal rendelkező időszak az átlagnál csapadékosabb volt. (Ez volt az egyik oka az akkori
forráshozam adatok szisztematikusan nagyobb értékeinek.) A tanulmány szerint 14,5 m3/perc
beszivárgás a Gerecséből, 31 m3/perc a Vértesből, 51 m3/perc a Bakonyból érkezett. Utóbbi
területről a víz mozgását az útjába eső, a vízgyűjtő többi részénél 2-4-szer nagyobb szállítási
tényezőjű mészkő segítette. Tehát megerősítést nyert (Schmieder, A. et al. 1986) hipotézise,
azonban az általa megadott értékeknél - 70, később 60 m3/perc - valamivel kisebb
volumenben. A két érték véleményem szerint összeegyeztethető: a különbség az a tétel lehet,
ami nem a beszivárgás, hanem a természetes állapotban is létező kisalföldi rétegvíz utánpótlás
révén került a forrásokhoz a Bakony irányából. A beszivárgás értékéhez jött a 7 m /perc
járulékos betáplálás.
így a források "eredeti" átlagos hozama vízbevétel átlagos értékének (103,5 m3/perc) és a
rövid idősorból kiszámított felszín alatti eláramlásnak (mivel ez viszonylag konstans érték) a
különbsége. így a fentebb már említett verziók alapján 74,5 m3/perc és 82,5 m3/perc közötti
érték adódott a Tatai-források "eredeti" hozama lehetséges értéktartományának. Ezek
számtani közepe 78,5 m3/perc. (10. táblázat) (59. ábra)
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10. táblázat: A Tatai-források stacionér (természetes) vízmérlege

Beszivárgási terület: 193,5 km2
Beszivárgás
Rétegvíz betáplálás
Víznyelők hozama
patakokból beszivárgó víz

96,5 m3/p
3,5 m3/p
3 m3/p

Teljes vízbevétel

103,5 m3/p

Felszín alatt eláramló víz (nettó érték)
Forráshozamok

25 m3/p
78,5 m3/p

Teljes kiadás

103,5 m3/p

A vizsgálat során kiderült, hogy mind Horusitzky (Horusitzky, H. 1923), mind Balló
(Balló, M. 1882), mind Lenkei (Lenkei, T. 1943) forráshozam értékei erősen eltúlzottak. Az
1950-es évek VITUKI mérései nem feltétlenül tekinthetők túlbecsültnek, de ez elképzelhető.
A dolgozat szerinti forráshozam az ezen időszak méréseire alapozott feltételezett,
"mértékadó", "eredeti" értéknél valóban mintegy 10%-kal (az eltérések számtani középértéke
13,5%) kisebb, de ennek oka nem a mérések módszerében rejlik.
Korábban már felvetődött, hogy a Szomód-Dunaalmási források 1940-42-es felmérése az
akkor tapasztalt, nagyon csapadékos időszak következtében túlbecsült volt. (Lorberer, A. et
ál. 1986) Ugyanez az oka annak is, hogy a Tatai források vízmérlege kisebb a mérések
alapján korábban gondoltnál. (Tehát nem méréstechnikai okok játszottak közre, az eltérés
viszont valóban kb. 10%.) A rendelkezésre álló, természeteshez közeli állapotot megörökítő,
mindössze szűk két évtizedes adatsor (amely még hiányos is, mert 1958-ban forrásfeltárás
volt a Fényesnél) ugyanis egy átlagosnál jóval nagyobb beszivárgásokat produkáló időszak
értékeit örökítette meg.
Érdekes irodalmi egyezést találtam az egyik legutolsó, 1986-os, a Dunántúliközéphegységre vonatkozó vízmérleg kutatás vizsgálatainak a Tatai-forrásokra vonatkozó
részével. (Schmieder, A. 1986) Eszerint a források hozama 103,2 m3/p volt. Jelen munka
szerint a teljes vízmérleg volt ugyanennyi. A forráshozamok növelése elméletileg lehetséges
volna, de csak egy esetben, a már említett, Lorberer szerinti, Szák-Dad-Kocs térségében
természetes állapotban is meglévő rétegvíz betáplálás értékének növelése esetében. (Lorberer,
A. et al. 1986) Ez a Dunántúli-középhegységben unikális jelenség helyben komolyan
befolyásolhatta a vízmérleget. Azonban a csapadékos 1940-60 közötti 2 évtizedben is csak
91,2 m3/p volt a forráshozamok és a mesterséges kiemelések összege, így ez a lehetőség
elvethető.
Nagyon valószínű azonban, hogy a Tatai-források vízmérlege úgy volt nagyobb, hogy a
felszín alatt elfolyó vizet egy nettó értéknek veszzük, és Lorberer véleménye alapján azt
feltételezzük, hogy komoly rétegvíz betáplálás is volt. Ennek „ellenértéke" egy arányosan
nagyobb felszín alatti vízleadás lehetett. Éz egyúttal tájékozódó jelleggel irányt nyújthat az
extrapolált csapadékok alapján számolt nagyobb beszivárgás lehetséges „útjának" is: nem
valószínű, hogy a viszonylag jól adatolt (vagy a bányavíz emelés alapján kiegészített)
forráshozamok voltak magasabbak, inkább a felszín alatt átadódó víz volt nagyobb
mennyiségű.
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A 103 m3/p körüli forráshozam (Schmieder, A. 1986) Horusitzky (Horusitzky, H. 1925)
1919-ben mért legkisebb vízhozama, míg a 90 m3/p-es érték (Gerber, P. et al. 1989) szintén
Horusitzky mindössze néhány mérésen alapuló becslésének és az 1950-es mérések (VITUKI)
számtani közepe. Véleményem szerint tudományosan egyik sem megalapozott. Előbb idézett
munka közöl meg nem nevezett, 1940-ből és 1945-ből származó méréseket. Az átlagnál
lényegesen csapadékosabb két évben a forráshozamok és a vízemelés összege is csak 85,9
m3/p, illetve 92,7 m3/p volt. Mindezek alapján nehezen elképzelhető, hogy a száraz éveket
követő, szintén csapadékhiányos 1919-ben akár csak 90 m3/p is lett volna a források hozama.
Itt még csak arról sem lehet szó, hogy a tavaszi, hóolvadást követő hirtelen maximumot
örökítette volna meg Horusitzky: 1919 nyarán és őszén mért, az aszályos nyár miatt is erősen
csökkent vízhozamokat kellett tapasztalnia.
Az előbb említett mérés kritikája más szakirodalomban is megtalálható. (Sárvári, I. 1990)
Az említett szerző szerint méréstechnikai okok miatt születtek az erősen eltúlzott eredmények,
ezzel a disszertáció egyet ért, más magyarázata nem lehetett a jelentős túlbecslésnek. Sárvári
az 1950-es VITUKI méréseket méréstechnikailag korrektnek tartja, 49 m 3 /p-es forráshozam
mellett ekkor 30 m3/p vízemelés volt a területen, így az eredeti forráshozamoknak 79 m3/p
adódik. Ez a disszertáció eredményének szakirodalmi megerősítése. Jóllehet Sárvári
„maximum 90-95 m 3 /p"-et említ később forráshozamoknak, a nem indokolja, miből
következtet erre. Véleményem szerint a 79 m3/p-es érték növelése klimatikusan nem indokolt:
az 1948-as év beszivárgása ugyan 20%-kal kevesebb volt az átlagnál, az 1949-esé viszont
elérte azt, az 1950-et megelőző tél pedig kifejezetten csapadékos volt.
A 100 éves beszivárgás és vízmérleg, valamint geológiai térképek alapján tehát sikerült
meghatározni a források tényleges vízgyűjtő területét, és ezzel kapcsolatosan néhány más
területi kérdést is tisztázni. Hasonló metodikájú eljárást már alkalmaztak az Aggtelekikarszton: az ismert forráshozam értékek és a beszivárgás kiszámítása alapján következtettek
az adott források vízgyűjtőjére. (Izápy, G. - Maucha, L. 2002) Esetünkben annyival volt
bonyolultabb a vizsgálat, hogy a beszivárgás sem volt ismert, a vízmérleg szinkronja éppen
ezen számolt értékek helyén valóságát bizonyította, egyúttal számos, különböző okból vitatott
kérdésre is választ adva.
A Tatai-forások "karsztcellájá"-nak szomszédai az egykori Sárisáp-Esztergomi, illetve a
Magyaralmási-Zámolyi mélykarsztos forráscsoport, valamint az Által-ér felső szakaszán
egykor eredő eocén-miocén fedőkarsztos források szerkezeti egységei. Viszonyuk a Tatai
szerkezeti egységhez alapvetően különbözött, jóllehet geológiailag mindannyian egy
mélykarsztos egységet képeztek. (Dunántúli-középhegység.)
Az Oroszlányi fedőkarsztos források hozama 12-120 l/perc volt és a helyi bányászat
apasztotta el őket. Az itteni beszivárgási területek „leszálló" típusú karsztvizének nagy része
azonban nem ezekben a vízfeltörésekben jelentkezett, hanem nagyrészt a Tatai-forrásokat
tápláló mélykarsztos áramlásba ürült, így aktívan táplálta a főkarsztot.
A sárisápi és a magyaralmási vízfeltörések ugyanakkor főkarsztosak voltak, mégis el kell
különíteni vízgyűjtő területüket. Ennek oka, hogy a karsztvíz domborzata a hegységekhez
hasonlóan szintén vízválasztót képez és az előbb említett források a Tataiakkal átellenes
oldalon helyezkedtek el, tehát jól elválaszthatók beszivárgási területeik. (Ez a jelenség is
segítette - a már említett szerkezeti vonalon kívül - a Budai-források megmaradását.) A
Sárisápi-források esetében ez az elhatárolás bizonytalanabb, viszont a szakirodalom is
megerősíti, hogy az Esztergomiakkal együtt külön egységet képeznek (Einzinger, F. 1932),
melyeket a Gerecse keleti, részben központi vonulata táplált.
A Tatai forrásrendszer túlfolyójaként a szakirodalom szerint a Dunaalmás térségében
egykor és most már újra fakadó források szolgáltak. (Horusitzky, H. 1923) (Gerber, P. et al.
1989) (Lilla 120-140 l/perc, Nagy forráscsoport 300 l/perc hozam.) Ezt a tételt a vízforgalmi
mérleg alapján határozottan cáfolom. Ennek oka a fentebb már említett domborzati

vízválasztó: a források a Gerecse karsztvíz domborzati maximumának átellenes oldalán voltak
és részben még az 1980-es évek elején is működtek. (Vízrajzi...) A két forráscsoport közös
vízmérlegét a disszertáció számításai is egyértelműen cáfolják. Ez csak abban az esetben
volna elképzelhető, ha a csapadék és így a beszivárgás mennyisége megfelelne a hegylábi
adatoknak, ami a korábbiak alapján teljesen kizárható. A Gerecse nyugati vonulatának északi
fele egy szerkezeti vonal révén is meglehetősen határozottan elkülönül a Tatai források
vízgyűjtőterületétől, célszerű tehát a Dunaalmási forrásokat nem a tatai vízrendszer
túlfolyójának, hanem önálló egységnek tekinteni.
Át kell gondolni a karsztos beszivárgási terület fogalmát. A korábbi nézetektől eltérően
ezek közé számíthatjuk a vékony, áteresztő üledékrétegekkel (pl. felső-oligocén
üledékroncsokkal, lösszel) fedett fökarsztos felszíneket is.
Át kell értékelni a nem fökarsztos jellegű betáplálások szerepét is, mert gyakori jelenség,
hogy konkordanciával telepednek karbonátos kőzetek a fókarsztra, azzal gyakorlatilag
szerkezeti egységet alkotva. Közöttük valószínűleg a Tatai-források esetében a legnagyobb
tételt a fedőkarsztos (elsősorban eocén) kőzetek vízutánpótlása jelenti. Ez különösen a
Vértesben, a már említett "szomszédos" szerkezeti egység felől történhet, amelyet a munka
végül is a források betáplálási területének vett.
Ugyanakkor felértékelődik a más típusú vízbevételek szerepe. A nem karsztos területekről
érkező, koncentrált betáplálású, ún. "béta" karsztvizek jelentősége szintén jelentős lehet a
térségben. Itt elsősorban a Galla-patak és különösen balparti mellékágainak az "elnyelődése"
jöhet szóba, illetve a különösen a Gerecsében, de helyenként a Vértesben is megtalálható
víznyelők betáplálása.
A szakirodalomban megjelenik az Északi-Bakony, a Vértes, a Gerecse és a Duna közötti
területen (lokálisan!) valószínűleg természetes állapotban is meglévő rétegvíz betáplálás
(Császár-Szák-Dad-Kocs térsége).
A Bakonyból szakirodalmak szerint 60-70 m3/perces (Schmieder, A. et. al 1986), de
legalább 20 m3/perces (Gerber, P. et al. 1989) vízutánpótlás érkezett. A tanulmányban ez a
terület a különböző geológiai térképek és a beszivárgás számítások alapján 85,6 km2-nek, a
belőle származó víz 51 m3/perc-nek, adódott.
5.2.2.3.3. A vízmérleg helyességének igazolása, lehetséges felhasználása
A számított beszivárgási értékeket a karsztvízszintekkel való megfeleltetés is igazolta.
(Fogarasi, S. 2002) A víznívók a szakirodalmi tételek alapján követték a számított
beszivárgást, a két paraméter teljes szinkronban mozgott egymással. A számított beszivárgás
alapján így megmagyarázható, hogy miért a már ismert időpontokban apadtak el vagy törtek
fel források, kezdett el emelkedni a vízszint. (63. a ábra: a vízkitermelések folyamatosan
növekvő görbéje mellett a beszivárgások hirtelen visszaesése okozza az egyes forrás
csoportok elapadását: 1949: Angyal-pokol, 1962: Tükör, 1968: Nagy-Tavi, 1972: Fényes)
(63. b ábra; a két kiemelt év, 1972 és 1991 a források elapadásának-utolsó működésének,
illetve a karsztvízszint meginduló emelkedésének időpontja)
A működő vízmérleg modell fö felhasználási területe a vízszintek prognosztizálása lehet.
(Fogarasi, S. 2001/3) Az egykori legpesszimistább előrejelzések szerint is a Fényes-források
zéró vízkiemelés mellett még a XX. században megindultak volna, 2010-ig a Nagy-tóban lévő
források is működésbe lépnek és 2032-ig minden forrás újraéled. (Gerber, P. et al. 1989) Az
akkori realitásokat (vízemelés, beszivárgás, hidrogeológiai ismeretek, tényezők, stb.)
figyelembe véve 2000 körül gondolták a Fényes-források újraéledését, 2040-ig pedig a többi
forrásét. Gyakorlatilag minden előbb felsorolt körülmény a vízszint vártnál nagyobb mértékű
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növekedésének kedvezett, ez azonban mégsem a várt mértékű, a prognózis tehát optimistának
bizonyult.
Ebben hidrogeológiai okok is szerepet játszhattak, főleg a már említett, Tatabányától
keletre kialakult, mély depresszió, amelynek feltöltődése valószínűleg hosszú időszakra nagy
kiterjedésű beszivárgási területeket kapcsolt ki a források térségének táplálásából. A
prognózis „elcsúszásának" fő oka a disszertáció szerint azonban a korábban gondoltaknál
csekélyebb vízforgalom. A vízszint emelkedése a jövőben még lassúbb lesz, mert a megindult
források már lecsapolják a növekmény egy részét. (2002-es hozamuk néhány száz l/perc volt.)
A 2002-es, 23-25 m3/perc-es térségi vízemelés és átlagos csapadék mellett a korábbi
vízmérleg verziók alapján 49,5-59,5 m3/perc közötti szóródású, számtani középértékkel
jellemezve 53,5-55,5 m3/perc körüli forráshozam várható Tatán. Ez az "eredeti", azaz
természetes forráshozam 66-72%-a, a teljes értékskála számtani közepe 70%.
A források egykori, mért és becsült hozamadataiból következtetve a tanulmány szerint a
139-140 m Bszf. magasságban elhelyezkedő Tükör-forrás a karsztrendszer új egyensúlyi
állapotában sokévi átlagban a korábbiakhoz képest lényegesen csökkent hozammal fog
működni (eredeti vízmennyiségének valószínűleg töredékét produkálja csak), és megindulása
után is gyakran száraz lesz. Az egykor 140 m Bszf. felett fakadó vízfeltörések (Angyal-Pokol,
Lo Presti, Kis Mosó) pedig csak túlfolyó jelleggel, időszakosan kelnek majd esetlegesen új
életre. (A 100 éves idősor alapján ez kb. minden nyolcadik évet jelenti, tehát a főkarszt
tulajdonságait ismerve nagy valószínűséggel egyáltalán nem lesz vízhozamuk). Ugyanakkor a
tanulmány alapján a fökarsztvíz szintje egészen az 139 m Bszf. magasságig tartósan
felemelkedik a források közvetlen környezetében, az ez alatti vízfeltörések tehát
megindulnak. (Fényes-források még nem aktív tagjai, Komáromi-úti forráscsoport, stb.)
A vízmérleg alapján megállapított prognózis (139 m körüli jövőbeni egyensúlyi vízszint)
egyezést mutat a legújabb, Tata térségére vonatkozó előrejelzéssel, mely szerint a térségben a
víz 140m Bszf-ig emelkedik majd fel 2020-25-re, annál valamivel pesszimistább. (Csepregi,
A. 2002)
5.2.3. A hócsapadék és orográfiai változása
A beszivárgás nagyon jelentős tétele származik a hócsapadékból. (A munka megfigyelése
szerint egy terület sokévi beszivárgási átlaga erősen összefügg téli csapadékéval, annál csak
mintegy 30%-kal kevesebb. Ez is megerősíti, hogy szilárd halmazállapotú csapadék esetében
gyakorlatilag a 100%-hoz közeli a beszivárgási arány.) (vö. 16. és 19. ábra) A terület
adottságai ilyen szempontból kedvezőek, a csapadék hóban lehullott aránya a tengerszint
feletti magasság emelkedésével gyorsan nő, lényegesen nagyobb arányban, mint az évi
csapadék esetében. Ennek két oka van. Egyrészt a téli csapadék nagyobb aránya az évi
összegből. (Miután a szinoptikai okoknál már tárgyalt, szervezett csapadékszállító rendszerek
elsősorban a téli félévben fejtik ki tevékenységüket.) Másrészt a Dunántúli-középhegység
karsztfennsíkjaira jellemző a mérsékelt, de tartós fagy, azaz a téli napok viszonylag nagy
száma, a magassággal történő szintén gyors emelkedése. (Pécsi, M. et. al 1989) A két hatás
együttesen okozza, hogy a magassággal exponenciális mértékben nő a területen a hócsapadék
kialakulása, mennyisége és tartóssága egyaránt: a Bakonyban a hegylábaknál még csak 22%,
a 400 m-es szinteken már 35% a hócsapadék aránya az éves összegből. (Mersich, I. et al.
2001)
A korábban már említett szinoptikai okok miatt egyébként már a hegylábak is lényegesen
több hócsapadékot kapnak, mint a hasonló földrajzi szélességen, de a Dunától keletre fekvő
területek. (Péczely, Gy. 1964) (Péczely, Gy. 1966) Ennek oka a meleg-nedves szállítószalag
már említett elhelyezkedése mellett az ilyen helyzetekben a Dunántúlon fennálló északias
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légáramlás, mely negatív hőmérsékleti anomáliát is előidéz itt. (Wagner, R. 1931) (Péczely,
Gy. 1964)
A középhegység nyugati része (elsősorban a Bakony) az ország leghavasabb vidéke, 400
m-es tszfm-ban (Farkasgyepű 175 mm) csaknem eléri Kékestető (212 mm) hasonló értékeit.
(Péczely, Gy. etal. 1971) Valószínű, hogy a terület csúcsrégiói az ország leghavasabb pontjai,
mivel a hómagasság gradiense nagy mértékű (Péczely, Gy. 1968). Az ország hegyvidékein a
lehullott, szilárd halmazállapotú csapadék mellett mintegy 3-4 mm, kondenzációból származó
mennyiséget is számolhatunk (Péczely, Gy. 1968). A zúzmara lerakódások mértékét a
középhegység magasabb szintjein rendszeres időközönként előforduló pusztítások mutatják.
(Géczy, J. 1980) Ez (a hócsapadékkal együtt) többségében belekerül a karsztrendszerbe.
A felszíni csapadék kondenzáció nagy mértékét jelzi hogy a Bakonyban, Hárskúton létesült
1977-ben hazánk eddig egyetlen zúzmara mérő állomása. Azonban miután a megfigyelés
célja elsősorban a kondenzálódott szilárd csapadék távvezetékekre gyakorolt hatása volt,
felszíni felületegységre, bizonyos időtartamra nem került megállapításra, így a karsztkutatás
szempontjából nem használható. Komoly probléma, hogy hósúlymérés hosszabb időtartamon
keresztül hazánkban viszonylag kevés helyen történt. Létezik ugyan módszer a lehullott hó
vastagságából történő vízegyenérték meghatározásra (Péczely, Gy. 1968), de ez inkább az
egész téli időszakra vonatkoztatható, az aktuális, naponkénti alakulás meghatározását csak a
mérések tennék lehetővé. Az éves beszivárgás kiszámításához azonban használható az eljárás.
A hócsapadék a vizsgált térségben hidrológiai szempontból február végén - március elején
realizálódik, mintegy három héttel később, mint az Alföldön, és ugyanennyivel korábban,
mint a Kékesen. (Péczely, Gy. 1968). Az egész országban megfigyelhető szingularitás, a
hótakaró december végi, nagy valószínűséggel bekövetkező megolvadása a térségben,
elhelyezkedése folytán erősebben jelentkezik, mint az ország keleti részein. Különösen
jellemző a Bakony délies-nyugatias oldalain.
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5.2.4. A csapadék térbeli eloszlásának modellje
A csapadék függőleges és vízszintes változásainak vizsgálata után megpróbáltam egy
háromdimenziós sémában összefoglalni a megfigyeléseket. A korábbi elképzelés szerint a két
fő csapadékszállítási irány merőleges a fögerincre, így elég egy-egy ilyen időjárási helyzet
végigvezetése egy, az áramlással párhuzamos egyenes mentén, amely természetesen
kétdimenziós változást jelent, a tengerszint feletti magasság különbségei miatt. Ugyanez lett
volna a helyzet a hegységgel párhuzamosan vonuló frontok esetén is, de akkor nyilván 90°kal eltérő irányban, és nem a fővonulat felé.
A vizsgálatok során azonban kiderült, hogy nem elég a csapadék változását csak a fő
csapadékszállítási iránnyal párhuzamos irányban és a magassági paramétereket figyelembe
véve vizsgálni, mert a hegység nagy kiterjedése miatt a különböző időjárási helyzetek ettől
(általában 90°-kal eltérő) eltérő csapadékváltozási irányokat is kijelölhetnek. (Fogarasi, S.
1999/2) A modellnek tehát háromdimenziósnak kell lennie és nemcsak egyszerűen az
orografikus csapadéknövekedést, hanem a teljes csapadékrendszert kell vizsgálnia, azaz a
horizontális változásokat is). Az érkező front vonalával párhuzamos irányú vektor bevezetése
nélkül nem lenne működőképes a modell.
Az említett irányú területi változás okozói a ciklonok központi részének elhelyezkedése
(mCc esetén Ék-re, CMw esetén Dny-ra), illetve az Adria páraraktára. Ez azt jelenti, hogy a
horizontális módosulások iránya az esetek nagy részében illeszkedik a hegység fő vonulatára:
párhuzamos vele vagy merőleges arra. (65. ábra)
A frontvonalakkal párhuzamos horizontális változásokat az időjárási rendszerek
elhelyezkedése mellett a hegység viszonylag nagy délnyugat-északkelet irányú kiterjedése is
magyarázza. Ezekben is alapvetően máshogy viselkedik a Móri-ároktól észak-keletre, illetve
délnyugatra fekvő vidék. Erre példa az 1993. december, illetve az 1998. szeptember végi
csapadékhullás eltérései a két terület között. (Utóbbi esetben a két terület felett a ciklonnak
más-más frontja tartózkodott.) A csapadékjárás eltéréseit jelzi a természetes növényzet
különbözősége is. (A hegység kettéosztását a kutatásokban e vonal mellett az itt
bizonyíthatóan húzódó hidrogeológiai határvonal is alátámasztja.)
5.3. A hőmérséklet magassági változása
Az erre vonatkozó következtetések az adatok hiánya miatt főleg saját méréseken, illetve
szakirodalmi analógiákon alapulnak. A hőmérséklet a csapadéknál kevésbé változékony elem,
ez indokolhatja az alább felsorolt tételek helytálló voltát, a lényegesen csekélyebb adatbázis
ellenére is. A térség hőmérsékleti viszonyait azonban jelentősen meghatározza, bonyolultabbá
teszi, hogy a Dunántúli-középhegység magassága alapján beleesik a szakirodalom (Béli, B.
1952) által „helyi klímá"-nak nevezett, a mikro- és a mezoklíma közötti átmenetet jelentő
lépték vertikális rétegébe. Ezt a jelentős besugárzás hozza létre, kiteijedése 500-1000 m
között változik (télen 800 m, nyáron 1200-1500 m maximummal). A mikroklimatikus
hatásokat pedig a kitettségek felerősítik.
A hőmérséklet változása a magassággal évszakonként, szinoptikus helyzetenként, és
napszakonként is más és más. Nyáron jobban, télen kevésbé vagy egyáltalán nem csökken.
Hidegfront esetén nagyobb, melegfront esetén kisebb vagy éppen ellentétes előjelű a gradiens.
Az éjjeli órákban a magassággal történő csökkenés jóval kisebb mértékű, mint napközben,
sőt, inverzió is előfordulhat. A kárpát-medencei hőmérsékleti inverziók vizsgálata alapján
(yentura, E. 1968) két típust különíthetünk el: a nyári, talajfelszíni, sekély, ún. „kisugárzási",
illetve a téli vagy talaj feletti változatot. Vertikális kiterjedése előbbi típusnak jóval
csekélyebb: általában nem haladja meg az 500 métert, míg utóbbié 2000 méterig is felmehet.
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A téli inverzió gradiense lényegesen nagyobb, a közvetlenül a talaj felett elhelyezkedő
légrétegeket kivéve.
A Dunántúli-középhegység évi középhőmérséklete magasabb az Északi-középhegység
hasonló magasságú területeinél. A nyár középhőmérséklete valamivel alacsonyabb, a télé
lényegesen magasabb a keleti-magyarországi hegységek esetében, a hőingadozás így éves és
napi szinten is alacsonyabb utóbbiaknál. (Pécsi, M. et al. 1989) Mindez az óceáni hatásnak
tudható be.
A vizsgált területen a nappali órákra évi átlagban 100 m-enként legalább l°C-os
hőmérséklet csökkenést fogadhatunk el. (Saját mérések alapján, de a szakirodalom is ezt
erősíti, hiszen a 100 m-enkénti 1 C°-os csökkenés napi átlagban gyakorlatilag ugyanezt
jelenti, ha figyelembe vesszük a gradiens napi járását.)
Fenti két tétel (csekély napi hőingadozás, függőleges menti .erőteljes nappali hőmérséklet
csökkenés) azért fontos, mert a párolgás, azaz a felszíni víztömeg csökkenése főleg
napközben valósul meg. A szakirodalom mindezidáig nem vette figyelembe a párolgás
kiszámításánál, hogy az ebben a napszakban nagyobb hőmérsékleti gradiens miatt a
magassággal az eddig gondoknál lényegesebben csökken, ismeretlen mértékben emelve a
beszivárgást
A Dunántúli-középhegység elhelyezkedése (szigethelyzet, tehát nincsen főn hatás) és
morfológiája (kiterjedt fennsíkok, a hideg levegő kevésbé tud „lefolyni" a völgyekbe)
következtében a kárpát-medencei átlagnál lényegesen jelentősebb orográfiai hőmérséklet
csökkenést mutat fel a téli félévben. Ez az érték gyakorlatilag megegyezik a nyári
gradiensével, ami rendkívül ritka jelenség. (Pécsi, M. et al. 1987) Következményeként, mint
már említettem, jelentősen megnő a tengerszint feletti magasság emelkedésével a hótakaró
kialakulásának, illetve megmaradásának valószínűsége.
Méréseim tanúsága szerint a hőmérséklet változása sem lineáris a magassággal. Nyilván
helyi hatások, (mikroklíma, szélcsatorna, stb.) is szerepet játszhatnak a hőmérséklet hirtelen
megváltozásában, de több helyen (Gerecse, Vértes) elvégzett méréssorozat szignifikánsan
mutatja egy ilyen határ meglétét a tengerszint felett 400 m-es magasságban.
A Dunántúli-középhegység évi átlagos középhőmérséklete a Magyarország Nemzeti
Atlaszában megadottak alapján (8,5-9 °C) 0,5-1 °C-kal magasabb a Maucha-módszer
kidolgozási helyszínének hasonló értékénél (8 °C). Azonban ha figyelembe veszzük a
beszivárgási területek nagyobb átlagmagasságát, a különbség gyakorlatilag megszűnik, sőt,
lehetséges, hogy a tényleges beszivárgás helyszínein még alacsonyabb is a hőmérséklet az
aggtelekinél. Ezekre ugyanis nincsenek mérési adatok. így lehetséges, hogy inkább javító
tényezőt kellene bevezetni a korábbiakban említett, nagy mértékű függőleges hőcsökkenés
miatt. A beszivárgás kiszámításánál azonban ez nem jelent lényeges módosító tényezőt, azt
éves szinten maximum 5%-kal növeli meg.
A Dunántúli-középhegség hőmérsékleti viszonyainak részletes feltérképezéséhez nem
voltak meg a feltételek sem: mindössze Zirc mért tartósan hőmérsékletet, tehát extrapolálni
nem lehetett. Részletes adatbázis megléte esetén azonban feltétlenül szükséges ennek a
tételnek a meghatározása, mert a hőmérséklet magassági változása a korábbiak alapján nagy
mértékű, és nagy tömegű víz esetében (és a vizsgált terület ilyen) néhány százaléknyi
beszivárgás változás is jelentős mennyiséget jelenthet. Az új, automata mérőállomások
megindulásával erre egyre inkább van remény.
A karsztos víznyelők szélsőséges mikroklimatikus sajátságai (nagy hőingadozás, nagy napi
maximum a nyári félévben) ismertek. (Bárány-Kevei, I. 1999) Az viszont, hogy ez mekkora
szerepet játszhat a beszivárgás csökkentésében, teljesen ismeretlen. Az újabb kutatások
szerint a beszivárgás nagy része nem koncentráltan, pontszerűen (P-karsztvíz), hanem
felületileg (a-karsztvíz) valósul meg. (Izápy, G. -Maucha, L. 2002) A nagy mikroklimatikus
anomáliák kialakulásának pedig nem kedvez, hogy a vizsgált területen a víznyelők többnyire
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erdőkben találhatók. A karsztos beszivárgás pedig általában nagy sebességű, (9 m/h) (I.zápy,
G. -Maucha, L. 2002), így az evapotranszspiráció nem befolyásolja számottevően. Egyedül
télen lassul le a folyamat, de akkor a párolgás csekély mértékű, párologtatás gyakorlatilag
nincs, tehát nem következik be jelentős veszteség. A víznyelők mikroklímája tehát
valószínűsíthetően nem csökkenti jelentősen a karsztos beszivárgást.
5.4. Egyéb klíma elemek, az orográfiai helyzetből adódó más tényezők
Egyéb éghajlati elemek, (szélerősség, ködgyakoriság, stb.), illetve bizonyos járulékos
tényezők (erdőborítottság, lejtőszög) szintén szerepet kapnak a beszivárgásban, de
jelentőségük alárendelt, meghaladják munkám teijedelmét (pl. erdőborítottság), vagy csak
lokális szinten hatnak (pl. lejtőszög).
Csapadék jellegű, a beszivárgást befolyásoló hatás az áramlási ködök növekvő
gyakorisága a tengerszint feletti magasság emelkedésével (Péczely, Gy. et al 1971).
A felhőborítottság a vizsgált területen - főleg a nyári félévben - északnyugat-délkelet
irányban csökken. (Pécsi, M. et al 1989) (Mersich, I. et al. 2001) Ennek elsősorban
makroszinoptikus okai vannak, de a Balaton mezoklimatikus hatása is erősíti. Ez az eloszlás
azonban a beszivárgási foltokon - fennsík jellegüknél fogva - nem jellemző.
A vizsgált terület hazánk egyik legszelesebb tája, az átlag érték mindenütt 3 m/s felett van.
(Pécsi, M. et al. 1987) Ez a beszivárgást ismeretlen mértékben csökkenti.
Az előbb felsorolt éghajlati elemek változásából eredő beszivárgás növekedés valószínűleg
a hőmérséklet csökkenés következményeként kialakuló feltételezett pozitívumnak (maximum
5%) is csak töredéke.
A disszertáció nem foglalkozik az erdőknek a beszivárgásra gyakorolt hatásával, jóllehet
éppen a vizsgált területtel kapcsolatban viszonylag korán megjelent a szakirodalomban
kiirtásuknak a beszivárgás csökkenésére gyakorolt feltételezett hatása. (Horusitzky, H. 1923)
A modern szakirodalom alapján azonban a karsztos területeken az erdőknek, egyáltalán,
minden kiterjedt vegetációnak a beszivárgást késleltető, csökkentő hatása van. (Juhász, J.
1987) Ez alapvetően egy időbeli eltolódást jelent, mely alatt a felszínre hullott vízmennyiséget
jelentős veszteség is éri az evapotranszspiráció következményeként. A karsztos beszivárgás a
hazai éghajlaton leggyorsabban és legnagyobb hatékonyságban a kopár területeken valósul
meg. (Juhász, J. 1987) (Maucha, L. 1990) Ezen kívül Horusitzky munkájának (Horusitzky, H.
1923) megírásakor az erdők jelentős kitermelése főleg a bányák közelébe korlátozódott, a
karsztos fennsíkokat még nem érintette jelentősen.
Ugyanakkor az erdőnek alapvető szerepe van a karszton létrejött ökoszisztémák (pl. a talaj,
mely a víz szűrését végzi), a karsztosodási folyamatok és így végső soron az itt élő emberi
népesség fenntartásában is. (Nemzeti...2002) A Dunántúli-középhegység a hazai hegy- és
dombvidékeken belül az erdősültebbek közé tartozik, így ilyen téren viszonylag kedvező
helyzetben van. (Nemzeti... 2002) A disszertáció szerint az 1970-es évek második felében a
területen is megjelenő „ismeretlen eredetű erdőpusztulás" okai lehetnek klimatikus eredetűek
is. Tény, hogy az erdőtalajok degradációja egyértelműen kimutatható a területen (Maucha, L.
1989), ami egyet jelent az erdők és a teljes karsztos ökoszisztéma hanyatlásával. Ennek a fent
már említetteken kívül idővel vízminőségi következményei is lehetnek. (Puffer hatás
csökkenése, stb.)
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6. A Dunántúli-középhegység természetes vízforgalma
6.1. A disszertáció eredményei
A disszertáció utolsó tematikus egységében kísérletet tettem a Dunántúli-középhegység
stacionér vízháztartásának meghatározására. Ez az „eredeti", „természetes" állapot sokévi
átlagának meghatározását jelenti. A „közbenső stacionér", azaz a kitermelések nyomán
kialakult új egyensúlyi és az „időben változó", vagyis aktuális tárgyévi vízmérlegek
meghatározására nem vállalkoztam, mert ezek bonyolult, beható hidrogeológiai ismereteket
igénylő eljárások. (Utóbbiak alapján számolják ki például a tárolt vízkészlet változását is az
egyes tárgyévekre.) Korrekt meghatározásuk a geológiai viták miatt is nehéz lenne: a
réstérfogat tekintetében még a közelmúlt számítógépes modellezései alapján is (Szilágyi, G. Surányi.A. 1980) (Böcker, T. 1983) mintegy 1,69-szeres eltérés tapasztalható.
Miután a Tatai-források vízmérlege igazolta a csapadék extrapoláció helyességét, a
dolgozat utolsó fázisában megpróbáltam az extrapolációkat a teljes Dunántúliközéphegységre alkalmazni.
Erre a lépésre rá is kényszerített a már említett tény: a fennsíkok éghajlatához leginkább
hasonlónak ítélt csapadékmérő állomások adatai alapján számított 554,3 m3/perc-es 50 éves
beszivárgási átlag kiesett a középhegységre korábban becsült vízmérleg volumenek 99%-os
konfidencia intervallumából. (575-865 m3/p) (Schmieder, A. et cd. 1986) Egyértelmű volt
tehát a bevételi oldalról hiányzó komoly tétel, mely a mérőhelyek gondos kiválogatása
ellenére fennállt.
A disszertáció által számolt, extrapolált éves csapadék 100 éves területi átlaga 851 mmnek, a téli csapadék hasonló értéke 373 mm-nek adódott a Dunántúli-középhegység
beszivárgási területeire, melyek átlagmagassága, mint már korábban említettem, 450,9 m. A
számított beszivárgás az extrapolált csapadék adatok alapján, éghajlat-kapcsolati módszerrel
225 mm/évnek, az évi csapadék 34%-ának, 750 m /p-nek adódott. (11. táblázat) A
beszivárgás értékei viszonylag szabályos kb. 25 éves pulzációt, emellett pedig a megfigyelt
száz év során lineáris csökkenést mutatnak, viszonylag kis r2-ek mellett. (67. ábra)
A számított átlagos beszivárgás csökkenése az időben egymás után következő korábbi
feldolgozásokban is megmutatkozik. (Schmieder, A. et al. 1986) Ennek oka a disszertáció
szerint a csapadék feljebb már említett csökkenése és nem a módszerek szisztematikus hibája,
mint azt korábban gondolták. (Schmieder, A. etal. 1986)
A beszivárgás általam megfigyelt területi struktúrája is eltér az eddigi eredményektől: a
Bakony jelentősége még a korábban gondoltaknál is jelentősebb: kb. 571 m3/p (76%)
beszivárgás innen származik, míg a Móri-ároktól észak-keletre eső területekről csak 179 m3/p
(24%). ((Schmieder, A. etal 1986) szerint 480-515 m3/p betáplálás történt a Bakonyban és
220-250 m3/p Móri-ároktól északra.)
6.2. Az eredmények alátámasztása adatokkal és szakirodalmi hivatkozásokkal
A karsztvíztároló teljes vízforgalmát nagyon sok komoly munka próbálta meghatározni az
1921-1986 közötti időszakban. (Összesen mintegy 19.) (Schréter, Z. 1921) (Kassai, F. 1948)
(Kessler, H. et al. 1954) (Willems, T. 1963) (Schmieder, A. et al. 1969) (Szilágyi, G. 1970)
(Böcker, T. 1975/2) (Böcker, T. - Müller, P. 1975) (Szebényi, L. 1975) (Kovács, Gy. 1975)
(Gerber, P. 1975) (Böcker, T. etal. 1976/3) (Szilágyi, G.-Surányi, A. 1980) (Juhász, J. etal.
1980) (Böcker, T. 1983) (Lorberer, Á. 1983) (Lorberer, Á. 1984) (Lorberer, Á. et al. 1986)
(Schmieder, A. et al. 1986) E munkák mindegyike a kor színvonalát meghaladó tudományos
újítást jelentett, az évszámokból látható, hogy a karszvízrendszer természetes állapotának
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1970 körüli összeomlása, a források tömeges elapadása mekkora lökést adott a tudományos
kutatásoknak.
A felsorolt vízmérleg modellekre általában jellemző, hogy a beszivárgás alacsonyabb a
kiadásnál. (Átlagosan mintegy 100 m3/perc-cel.) Ennek oka valószínűleg az volt, hogy a
hidrogeológiai szempontú vizsgálatok a vízmérlegből hiányzó csapadék értékek ellenére
egymás után a nagyobb volumeneket erősítették meg. A beszivárgási oldal vízkiadásokhoz
képesti deficitjének irrealitása a tudomány számára kezdettől fogva világos volt, hiszen a
karsztrendszer nettó vízmérlege a felszín alatti környező víztestekhez természetes állapotban
nem lehetett negatív.
A legnagyobb fontosságú modellek egyes vízforgalmi tételeinek összehasonlítása előtt
tisztázni kell az ún. „eltérő időstruktúrák" problémáját. Egyes vélemények szerint a
kidolgozott vízmérlegek azért is térnek el egymástól viszonylag nagymértékben, mert a
beszivárgás számításnál használt idősorok különbözőek, az éghajlat viszont folyamatosan
ingadozik. (Schmieder, A. et al. 1986) A disszertáció szerint ez az eltérés nagyon csekély
lehet, mert a Dunántúli-középhegység 100 éves beszivárgási idősorának 2 db, 50 éves átlaga
között mindössze 7,5% a csökkenés.
A vízmérleg elemek közül a forráshozamok azok, melyekről bizonyos mért adatokkal is
rendelkezünk. Ezek voltak az alapjai az előbb felsorolt munkák „kezdeti" forráshozam
számításainak, melyek összegei nagyjából megegyeznek. (410 m3/perc) (Willems T. 1963)
(1950-ben 350 m3/perc volt 100 m3/perc emelés mellett, 1955-ben 330 m3/perc volt 170
m3/perc emelés mellett) (Juhász, J. et al. 1980) A két időben utolsó munka szinte
egybehangzóan 450, illetve 440, ± 50 m3/perc-re teszi a tárolt vízkészlet változások alapján
ezt az értéket, annak ellenére, hogy más kérdésekben nem egyezik véleményük. (Lorberer, Á.
et al. 1986) (Schmieder, A. et al. 1986) Böcker (Böcker, T. 1975/2) értékei (760 m3/perc)
messze kiugranak a többi elemzés közül, a modern hidrogeológiai ismeretek alapján
elvethetők. (Lorberer, Á. etal. 1986) (Schmieder, A. etal. 1986)
A felszín alatt átadott vízkészlet meghatározása lényegesen nehezebb, mert csak
közvetetten mérhető, ennek ellenére ezen a téren is viszonylagos egyezést mutat a
szakirodalom, kb. 300 m3/perc értékben. (300 m3/perc) (Juhász, J. et cd. 1980) (260 m3/perc
az 1950-es évek közepén) (Szilágyi, G. - Surányi, A. 1980) (Szebényi, L. 1975) értéke minden
bizonnyal eltúlzott (510 m3/perc). Lorberer (Lorberer, Á. 1984) szerint 1970-80 között, tehát
erősen lecsökkent nyomás mellett 75 m3/perc volt, ez alátámasztja az eredeti értékre
vonatkozó korábbi adatokat. (A felszín alatt átadott víz a nyomás csökkenésével arányosan
mérséklődik.) Ezt a tendenciát folytatja Böcker (Böcker, T. 1983), aki 1978-82 között
mindössze 15 m3/perc-re teszi az elszivárgást, és Lorberer (Lorberer, Á. et cd. 1986) aki
szerint az 1980-as években a felszín alatti áramlás iránya nagy területeken megfordult.
Schmieder (Schmieder, A. et al. 1986) viszont az 1980-as évek elején is 90 m3/percre becsülte
az eredetileg 300 m3/perc-es értéket.
Utóbbi munka szerint tehát 445 m3/perc-es forráshozam és 300 m3/perc felszín alatti
eláramlás, összesen tehát kb. 745 m3/perc-es vízmérleg érték volt a Dunántúliközéphegységben. Ez a tanulmány a legkésőbbi a felsoroltak közül, kinematikai-, hidraulikaivalamint hő- és anyag mérleg vizsgálatokra is támaszkodik, melyek számítógépes
szimulációkkal jártak együtt. Az analitikai és a szimulációs vizsgálatok egymástól függetlenül
megerősítették ezeket az értékeket. (A víz- és hőtranszport szimulációját a DKSM, és a
CCCME programokkal végezték.)
Ugyanakkor a 745 m3/perc-es vízkiadás ellenére ez is csak 710 m3/perc-es bevétellel
számolt, azaz folytatta a már felsorolt kutatások konstans jellemezőjét: a kiadási oldal
nagyobb volt a beszivárgásnál, ami nyilvánvalóan nem reális.
A hiányzó tétel lehetséges oka a beszivárgási területek nagyobb kiterjedése nem lehet. A
szakirodalom mára egyetért abban, hogy a Dunántúli-középhegység karsztos
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vízgyűjtőterületének kiterjedése 1500 km2 körüli érték. (1530 km2) (Schmieder, A. et cd.
1986) (1509 km2) (Lorberer, Á. 1984)) (1492 km2) (Lorberer, Á. et al. 1986) (1524 km2)
(Szilágyi, G. - Surányi, A. 1980) Mint látható, a legutolsó, modern apparátussal elvégzett
összegző munkák között mindössze 2,5% eltérés van. A korábbi területi becslések ugyan
nagyobbak voltak (1750 km2) (Schmieder, A. et al. 1969) (1783 km2) (Juhász, J. et cd. 1980)
(1772 km2) (Szilágyi, G. - Surányi, A. 1980), de az ezek alapján, nem extrapolált csapadékkal
számolt beszivárgás a kisebb területek alapján számolt hasonló értéknél csak mintegy 17%kal volt nagyobb. Azaz a vízkiadási oldal összegéhez (745 m3/perc) hiányzó, mintegy 34,5%os tétel alig felét produkálja a terület megnövelése.
Schmieder (Schmieder, A. et. cd 1986) tanulmányában részletesen elemzi a beszivárgás
számítási módszereket, 5-öt ki is számol a Dunántúli-középhegység karsztos víztárolójára,
azonban vagy alulbecslés, vagy erős túlbecslés a végeredmény. Általában inkább az utóbbi,
mára túlbecslőnek tartott eljárásokat részesíti előnyben, tehát a bevételi oldal 5%-os hiánya a
tudomány mai álláspontja alapján nagyobb kell, hogy legyen.
A Kessler2-módszer alkalmazása a Maucha-módszerrel szemben ugyanis a Dunántúliközéphegység mérőállomásainak klimatikus viszonyai mellet mintegy 25%-os beszivárgás
növekedést okoz. A területek már említett 17%-os megnövelése mellett a bevételi oldal így
csaknem 48%-kal nő. Ennek ellenére mintegy 5%-nyi bevétel szisztematikusan hiányzott a
kiadási oldallal való teljes megfeleltetéshez. Ennek oka a hivatkozott tanulmány szerint
A disszertáció szerint a nagyobb beszivárgási területekkel ugyanaz a helyzet, mint a
Kessler2-módszerrel: azért használták, hogy a csapadékmérő állomások adatai alapján
számolt értékeket „felnöveljék", és így egyensúlyba hozzák a bevételi oldalt a lényegesen
nagyobb, de egyre inkább tényszerűvé váló vízkiadási tételekkel.
Az extrapolált csapadékadatok alapján, 1492 km2-es területre, Maucha-módszerrel számolt
beszivárgások 53%-kal adódtak nagyobbnak (területi átlagban 195 mm helyett 298 mm), tehát
a korábbi számításokból hiányzó tételt is produkálják, reális beszivárgási terület és
szisztematikus hibával nem terhelt beszivárgás számítási módszer használata mellett.
Számításom helyességét alátámasztja, hogy a kiadási oldal a legmodernebb, utóbb
hivatkozott feldolgozás vízmérlegében is megfigyelhető 30 m3/p-es különbsége (740 m3/p
beszivárgás 710 m3/p kiadás) eltűnik, a kiadási oldal teljes egészében meghatározható,
minimális pozitívummal (beszivárgás 750 m3/p). (A pozitívum értéke egyébként meggyezik a
karsztlápok eredetileg 5 m3/p-es vízlecsapolásával.) Szintén megerősíti ezeket az értékeket az
előbb hivatkozott munka negyedik, kiemelkedően legvalószínűbb verziójának 740 m3/p-es
beszivárgási értékéhez való közelsége. Mindez azt mutatja, hogy az első, éghajlati alapú
megközelítés alátámasztotta a hidrogeológia korábbi, a kiadás vizsgálatával elért eredményeit.
(11. táblázat)
Lorberer és szerzőtársai szerint a források a szakirodalmi adatok alapján összhozamban
mintegy 420-480 m3/p-nek vehetők. (Lorberer, Á. et al. 1986) A Tatai-forrásokra elvégzett
vizsgálat és a teljes Dunántúli-középhegységre, extrapolált csapadékadatokkal számolt
beszivárgás alapján a disszertáció ezt meg tudja erősíteni. A kiadási oldalon így
középértékben mintegy 290 m3/p-es tétel marad, mely véleményem szerint elfogadható a
felszín alatt átadott víztömeg mennyiségének.
A vízmérlegben nem szerepel külön tételként a karsztlápok lecsapolása, mert ez az összes,
utóbbi 25 évben készült felmérés szerint elhanyagolható, éve szinten is csak 5 m3/perc.
(Juhász, J. etal. 1980) (Lorberer, Á. etal. 1986) (Schmieder, A. etal. 1986)
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11. táblázat: A Dunántúli-középhegység disszertáció szerinti természetes vízmérleg értékei (1901-2000)
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Összegzés
A disszertáció a Dunántúli-középhegység beszivárgási viszonyaival, ezek térbeli,
magassági és időbeli változásaival foglalkozik a vízmérleg pontosítása céljából.
A téma jelentőségét, a kitűzött célokat a bevezetőben fejti ki, majd a kutatástörténeti
részben mindkét érintett tudományterület (mezometeorológia, karszthidrológia) kutatási
lehetőségeit, nemzetközi és hazai fejlődését áttekinti. A fejezet alapján egyértelmű, hogy
mindkét terült eredményei lehetővé teszik a kitűzött célok megvalósítását. Az alkalmazott
módszereket az aktuális fejezetek, alfejezetek elején ismertettem.
Először a csapadékhullást napi szinten vizsgáltam, 5 éves időtartamra, egy, a teljes
beszivárgási területre reprezentatívnak tekinthető állomás, Bakonybél adatai alapján. A
megfigyelés során megállapítottam, hogy:
- A Dunántúli-középhegység karsztos vízgyűjtőin - szemben az országos átlaggal (1/3) csaknem minden másnap számíthatunk csapadékra, meglehetősen nagy biztonsággal.
- A csapadékos napok nagy száma ellenére a ténylegesen lehulló vízmennyiség 4/5-e a
vizsgált időszak 1/8-a alatt hullott le, tehát meglehetősen koncentrált jelenségről
beszélhetünk.
- Ha a csapadék tevékenység makroszinoptikus helyzetek szerinti eloszlását vizsgáljuk,
még koncentráltabbnak találjuk: a csapadék 95%-a az időszak nem egészen 1/3-a alatt
előforduló ciklonális helyzetek során hullik, melyek közül kiemelkedik az Péczely l-es, 6-os
és 13-as. (Összesen csaknem 2/3-át adják a csapadéknak!)
- A disszertáció véleménye szerint a vizsgált terület időjárási helyzeteinek
meghatározására legjobban a Hess-Brezowsky-módszer használható.
- A napi szinten vizsgált időszak során a csapadék mennyiségének növekedését nem a
csapadékot adó makroszinpotikus helyzetek gyakoribb előfordulása, hanem azok intenzívebbé
válása okozta. (Azaz több alkalommal adtak jelentős csapadékot.) Az egy alkalommal
lehullott csapadékok intenzitása viszont csökkent. Úgy tűnik, hogy előbbi megállapítások a
csapadékos időszakokra általában vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a több csapadék az
egyenletesebb eloszlás következtében jobban tud hasznosulni mind a vegetáció, mind a
karsztvíz-rendszer szempontjából, míg a száraz évekre a ritka, de heves csapadékok
jellemzőek. (Illetve az 5 mm alatti napi értékek nagy száma.) Ez a tétel a további vizsgálatok
során is megerősítést nyert.
A következő lépés a beszivárgás és paramétereinek időbeli vizsgálata volt egy viszonylag
hosszú, alapjában véve 50 éves időtartamra. A cél a rendelkezésre álló, hiteles adatok alapján
történő értékek, ezek területi és időbeli változásainak meghatározása volt. A kutatás
eredményei:
- A vizsgált beszivárgási területek 1950-2000 közötti átlagos évi csapadéka a felhasznált
állomások adatai alapján 691 mm, téli csapadéka 293 mm, beszivárgása 195 mm (9,5
m3/perc) volt.
- A beszivárgás éghajlati paramétereiben az 1970-es évektől kezdve jelentősnek nevezhető
változások voltak megfigyelhetők, és ez a folyamat az 1990-es években felgyorsult.
- Az évi csapadék az 1970-es évek szárazságát követően az utolsó évtizedben átlagosan
növekedett, de jellemzőbb rá a bizonytalanság fokozódása. A téli félévi csapadék az 1990-es
években egyértelműen növekedett. Utóbbi tény és a csapadék-anomáliák területi eloszlása
(déli, délkeleti területek fokozott csapadéknövekedése), valamint más éghajlati paraméterek
(pl. évi középhőmérséklet) alakulása a mediterrán jelleg erősödésére utalnak. Ez a beszivárgás
szempontjából alapvetően kedvező.
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- A csapadék változékonyság említett növekedése a területen az utolsó 10 évben
felgyorsulni látszik. Az 1990-es években mind a beszivárgás egyes paramétereiben, mind
magában a beszivárgásban korábban nem tapasztalt értékek, illetve ingadozások fordultak elő.
Bizonyos meteorológiai jelenségek korábban nem tapasztalt időbeni egymásra következése,
illetve egyidejű egymásra halmozódása a beszivárgás nagy mértékű évenkénti ingadozásához
vezetett, amit a vízgazdálkodásnak figyelembe kell vennie. (Például az újra induló források
hozamát időlegesen - alacsonyabb szinteken fakadók -, vagy tartósan - magasabb tengerszint
feletti magasságban elhelyezkedők - erősen ingadozóvá teheti.) Az 1990-es évtizedben a
korábbi 40 év során rendkívül stabil beszivárgási értékeket mutató helyek váltak egyre
labilisabbá.
- Az éves csapadék, a téli csapadék és a beszivárgás ingadozása a tengerszint feletti
magassággal, illetve délnyugat felé is csökken, tehát a nagyobb átlaggal rendelkező területek
értékei egyúttal stabilabbak is. A változékonyság ilyen eltérése a hegylábi, illetve hegyvidéki
állomások esetében megkérdőjelezi a hegylábi állomások adatainak extrapoláció nélküli
felhasználását a hegytetőn kialakuló beszivárgás számításánál. Megbízható extrapoláció csak
a hegység délnyugat-északkelet irányban egymás után következő „szektorain" belüli
hegyoldali mérőállomások esetén lehetséges.
- A beszivárgás már említett paramétereinek fokozódó instabilitása a nagy magasságú
állomásokon is megfigyelhető volt, különösen az 1990-es években.
- A beszivárgási vizsgálatok alátámasztották a hidrogeológiai érvek alapján már szintén
korábban megfogalmazott feltevést (Böcker, T. 2000) (Fogarasi, S. 2001), hogy a Bakony a
középhegység karsztvízrendszerének fő utánpótlási területe. Ez a beszivárgási területek
eloszlására, illetve az évi csapadékátlagokra vonatkozó feltételezés a részletes csapadék- és
beszivárgás vizsgálatok alapján egyértelmű megerősítést nyert. A Bakony vidéke nem
egyszerűen nagy csapadékával (és különösen téli csapadékával) jelenti a teljes
karsztvízrendszer legjelentősebb betápláló területét: nagy beszivárgási hozamai rendkívül
stabilak is.
- A disszertáció szerint a Móri-árok hidrogeológiai határa (Böcker, T. 1976) egyben
éghajlati-beszivárgási választót is jelent, azzal a különbséggel, hogy a Tési-fennsík már a
száraz, észak-keleti területekhez tartozik, a határvonal tehát észak-déli irányú. Hidrogeológiai
érv is szól az előbbi terület Vérteshez sorolása mellett: az itt beszivárgó vizek a Móri-árokban
törtek felszínre.
Az előző pontban említettek indokolták a beszivárgás területi rendszerének 50 éves
vizsgálatát, mely megerősítette a korábbi eloszlások megváltozásáról alkotott feltételezést. A
beszivárgás területi eloszlásának változása tűnt a klíma kilengések kimutatására a
legérzékenyebb indikátornak. A beszivárgás - miután több éghajlati elem eredője hatványozottan érzékeny ezek változására. Különösen igaz ez a területi anomáliák
alakulására. Megállapítások:
- Az utóbbi napfoltciklus két, eltérő jellegű szakaszát a beszivárgás korábbi területi
rendjének teljes megváltozása vezette be.
- A beszivárgás területi eloszlásában már akkor elkezdődött a korábbi rendszer felborulása
(1950-es évek vége), amikor még senki nem beszélt klímaváltozásról. A korábbi anomáliaeloszlás teljes megszűnése illetve a korábban nem tapasztalt hosszúságú száraz periódus
kialakulása (kb. 1970) egybe esik a globális felmelegedés kimutathatóvá válásával. Az 1990es évek közepétől tapasztalt, korábban elő nem forduló anomália-mezők, illetve a nagyobb
csapadék értékek szintén a globális felmelegedésnek egy új szakaszával függnek össze, mely
Európában (és Észak-Amerikában) a Golf-áramlat gyengülésével és a mediterrán típusú
csapadékeloszlás északabbra húzódásával, az évi középhőmérséklet emelkedésének
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megtorpanásával jellemezhető. A korábbi csapadékszállítási irányok áthelyeződése a vizsgált
területen az 1990-es években kimutathatóvá vált.
- A beszivárgás területi anomáliáinak időbeli alakulása jellegében hasonló az abszolút
beszivárgási értékek változásaihoz: nem állapítható meg egyértelmű tendencia, az eloszlások
rendezetlensége viszont nő. Ez megerősíti az éghajlat és így a beszivárgás nagyobb mértékű
kilengését a térségben.
- Az anomália mezők rendezetlenségének fokozódása a csapadék csökkenésével függ
össze.
- A szakirodalmakban megjelenő véleményt, mely szerint az aszályhajlam fokozódása a
nagytérségi makrocirkuláció csökkenésével, illetve megváltozásával van összefüggésben, a
dolgozat eredményei alátámasztják. A beszivárgás egyes paraméterei - így maga a
beszivárgás is - időben is, térben is nagyságrenddel vált instabilabbá 50 év alatt. A részletes
területi vizsgálat alapján ez egyre gyorsuló folyamatnak tűnik.
- A beszivárgási anomália mezők alakulása valóban a legérzékenyebb indikátora az
éghajlati ingadozásoknak.
A beszivárgás és területi elemeinek időbeli és térbeli változásai alapján arra a
következtetésre jutottam, hogy a feltételezett folyamatokat az ún. „Mediterrán Index"
vizsgálatával lehet a legegzaktabb módon kimutatni. A munka során tett megállapításaim:
- Az MI vizsgálatok alapján szintén megerősítést nyert a szakirodalom korábbi
vélekedése: a csapadékjárás összefüggésben áll a napfolt-ciklusokkal. A 30 év körüli periódus
még a történelmi időkben is megállja a helyét, (pl. 1780, 1960, 1990)
- Az MI értékek alakulásának megfigyelése alátámasztotta azt a feltételezést is, hogy a
Dunántúli-középhegység csapadékklímájában az 1970-es évektől kezdve jelentős anomáliák
tapasztalhatók a korábbiakhoz képest, melyek az 1990-es években nagy mértékben erősödtek.
Az időszak éghajlatának főbb vonásait (magas MI index, átlag feletti évi középhőmérséklet és
átlag alatti évi csapadék, forró, száraz nyarak, az éghajlati elemek szélsőséges értékei, ezek
váltakozása) úgy tűnik, sikerült meghatározni, analógiáit a vizsgálat kimutatta a történelmi
időkben is. Az előbb leírt jelenségek következményeként egyértelműen instabilabbakká váltak
a beszivárgás egyes elemei, abszolút értékeikben és területi eloszlásukban egyaránt.
- Elsősorban a téli csapadékok határozott megnövekedése alapján jelenthető ki a
mediterrán jelleg határozott erősödése a területen.
- A kimutatott változások nemcsak a karsztvíz beszivárgás mennyiségét, időbeli- és
területi eloszlását módosíthatják, hanem a teljes karsztrendszer degradációját, a karsztfejlődés
dinamikájának megváltozását okozhatják. (Erózió fokozódása, talaj lemosása, karsztos
ökoszisztéma megváltozása, vízi- és vízhez kötődő életközösségek degradációja, stb.)
A Dunántúli-középhegység karsztterületein kimutatott éghajlati változások alapvetően
párhuzamba állíthatók a globális, illetve európai klímaváltozásra vonatkozó regionális
megállapításokkal, megfigyelésekkel.
- Ez egyrészt bizonyos jelenségek (makrocirkuláció áthelyeződése, csapadék és más
klímaelemek bizonytalanságának, instabilitásának növekedése) hasonlóságában nyilvánul
meg. (Mindez természetesen nem jelent teljes egyezést, hiszen minden terület más és más.)
- A régió éghajlatában megfigyelt változások időben is megfeleltethetők a globális
klímaváltozás feltételezhető kezdetével (1950-es évek) kimutathatóvá válásával (1970-es
évek), illetve jelentős felgyorsulásával (1990-es évek).
A Dunántúli-középhegységnek a karsztos beszivárgási területekhez leginkább hasonló
mérőállomások alapján számított beszivárgási értékei sem adták ki a vízmérlegnek a kiadási
oldal alapján elfogadható minimális bevételi értékeit. (A hegylábi és hegyoldali állomások
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erősen különböző beszivárgási körülményeit a 4. fejezet is kimutatta.) Ez indokolta az 5.
fejezet kutatásait, melyek során megpróbáltam matematikai módszerrel meghatározni a
fennsíkok csapadék, illetve beszivárgási értékeit.
Ez a részkutatás azért került a disszertáció végére, mert extrapolációkat alkalmazott,
módszere így vitatható, jóllehet véleményem szerint a bemutatott érvek és kontroll
vizsgálatok megfelelően alátámasztják helyességét. Eredményei a következők:
- A vizsgált terület specifikus okoknál fogva különlegesen jó példája az éghajlat
magassággal történő változásának. Részben az előbb említett tényezők okozzák, hogy a
csapadék kialakulását meghatározó ún. „meleg-nedves szállítószalag" gyakran halad át a
területen a nagy mértékű kihullatáshoz kedvező, a hegység csapására merőleges vagy közel
merőleges iránnyal.
- A téma kutatásának jelentőségét az adja, hogy a klíma elemek magassággal történő
változása a karsztvíz bevételt is módosítja, kapcsolatuk exponenciális függvénnyel írható le.
- A magassági csapadéknövekedés kimutatására a Dunántúli-középhegység esetében nem
az AURELHY módszer, hanem az egyszerű extrapoláció a leghatékonyabb, az összefüggés
szempontjából homogén, hegyoldali állomások kiválasztásával.
- Az extrapoláció számítás időintervallumának az előzetes vizsgálatok alapján az éves
egység tűnt.
- A disszertáció a Dunántúli-középhegység három fő területére (Bakony, Vértes három
csoportban, Dunazug-hegység) dolgozott ki extrapolált csapadék adatokat, melyek alapján
éves szinten megállapította a nyílt karsztos területekhez tartozó tényleges beszivárgási
értékeket összesen 100 éves időtartamra.
- A csapadék magasság szerinti változása lényegesen eltér a Péczely által megfigyeltektől:
alapjában mintegy kétszerese utóbbiaknak, értékei nyáron magasabbak, a déli területeken és
az északias oldalakon határozottabb a jelenség. Az eltérés oka valószínűleg az, hogy Péczely a
hegylábi-völgyi állomásokat is belevette vizsgálatába, ezek viszont nem mutatnak orografikus
csapadékeloszlást, sokkal inkább a helyi hatásokat tükrözik.
- Az orografikus csapadékképződés a területen a völgyek feletti hegyoldalakon, átlagosan
200 m-en indul meg, dé a zárt medencékben, ellentétes lejtőkön gyors csökkenés figyelhető
meg. (Pl. Tardos.) Ezért van az, hogy a lee-oldal gradiensei magasabbak.
- A dolgozat szerint a Bakonyban az mCc helyzetet kivéve a fennsíkok térségében alakul a
csapadékmaximum, ritkán csúszik át a luv vagy a lee oldalra. Ez párhuzamba állítható más,
kárpát-medencei analógiákkal.
- A fennsíkok, tetőrégiók meglehetősen homogének a csapadékeloszlás szempontjából,
ugyanez igaz a hasonló kitettségű oldalalakra is. A Dunántúli-középhegységben valószínűleg csekély magassága miatt - ritka a kitett oldalakon a csapadék visszacsökkenése.
- A disszertáció szerint a korábbi szakirodalmi álláspont, mely szerint a Dunántúliközéphegységben az észak-nyugati oldalak csapadékosabbak valóban fennállt az elmúlt 100
év során. Ennek oka a csapadék szállító rendszerek nyugatias iránya lehet. Ez a többlet
azonban csak töredéke a korábban gondoltaknak és az utóbbi években valószínűleg eltűnt, a
nagyobb csapadékértékek áttevődtek a délies oldalakra.
- Az elmúlt évtizedekben változás figyelhető meg a magassági gradiens alakulásában is:
alapvetően csökkent, a nagyobb értékek áthelyeződtek az észak-nyugati oldalakra. A
csökkenés a téli félévben kevésbé jelentős. Mindezek azt támasztják alá, hogy a csapadék
kialakításában megnőtt a mediterrán, délies légtömegek és a helyi hatások szerepe. A gradiens
általános csökkenése kedvezőtlen a beszivárgás szempontjából.
- Az extrapolált csapadékadatok helyességét a beszivárgás számolásában a Tatai-források
területén az egyes vízmérleg elemek összhangba kerülése, illetve a vízgyűjtő kiteijedésének
korrekt megállapítása bizonyította. Mindezek mutatják a hasonló vizsgálatok létjogosultságát.
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A kapott csapadékértékekkel pontosított beszivárgás segítségével a korábbi
szakirodalomban vitatott vagy nem megoldott hidrogeológiai kérdéseket is tisztázni lehetett:
- A Tatai-források vízbevétele természetes állapotban átlagosan 103, 5 m3/perc lehetett,
melyből 25 m3/perc a felszín alatt távozott, 78 m3/perc a forrásokat táplálta. A beszivárgás
1/2-e a Bakonyból, 1/3-a a Vértesből, 1/6-a a Gerecséből származott.
- Sikerült meghatározni a források vízgyűjtőjét, mely véleményem szerint 193,5 km2
karsztos beszivárgási területet jelent. Nem tartozik bele a Gerecse nagy része, mely a külön
egységet képező Dunaalmási-forrásokat táplálja. Ugyanígy elkülönül Dorog környéke is
(Esztergom-Sárisápi-források). Az Oroszlány térségi fedőkarsztok viszont a Tatai-források
vízgyűjtőjéhez tartoznak.
- Miután a rendelkezésre álló mért adatok (vízhozamok, vízszintek) megerősítették a
csapadék extrapolációk és az így kapott vízmérleg helyességét, a munka kísérletet tett a
vízszint emelkedés előrejelzésére is a területen. Eszerint a jelenlegi kitermelés mellett Tata
környékén a vízszint 139 m Bszf magasságig emelkedik fel 2020-25-re, a források eredeti
hozamuk kb. 70%-át produkálják majd.
A munka további részében a hócsapadék, valamint más klímaelemek orográfiai változását
vizsgáltam, a következő megállapításokra jutva:
- A beszivárgásban különösen jelentős hócsapadék magassággal történő növekedése
meghaladja a teljes csapadék hasonló változásának mértékét. Ennek specifikus okai is vannak,
melyek részben csak a vizsgált területen figyelhetők meg, következményük, hogy ez az
ország leghavasabb vidéke.
- A munka keretében háromdimenziós csapadék séma került kidolgozásra, mely a
csapadék mennyiségének változásával a front haladására merőleges irányban is számol (a
párhuzamos irányú és a magasság szerinti különbségek mellett).
- A vizsgált területen a hőmérséklet magassággal történő csökkenése is kiemelkedő, télen
valószínűleg itt található a legmagasabb gradiens a Kárpát-medencében.
- Az evapotranszspiráció csökkenése a magassággal nagyobb az eddig gondoltnál, mert a
folyamat fő időszakában (nappali órák) a hőmérsékleti gradiens lényegesen magasabb a napi
átlagnál.
Miután a csapadék extrapoláció helyességét a Tatai-források esetében a vizsgálat
alátámasztotta, kiteijesztettem a teljes Dunántúli-középhegységi karsztvízgyűjtőre. Ennek a
munkának az volt a célja, hogy a fökarszt vízmérlegét pontosítsa. Eredményei:
- Az 1492 km2-nyi beszivárgási terület átlagos tengerszint feletti magassága 450,9 m, a
lehullott (extrapolált) átlagos csapadék 851 mm, az átlagos téli csapadék 373 mm volt. (19012000)
- A Dunántúli-középhegység fökarsztjának 100 éves (1901-2000) átlagos beszivárgása
225 mm/év (az évi csapadék 34%-a), 750 m3/perc volt.
- A Bakony szerepe a beszivárgásban még a korábban gondoltaknál is jelentősebb.
- Az így kiszámított beszivárgás összhangban van legújabb hidrogeológiai szakirodalmak
vízkiadási tételeivel, feloldja vízmérlegeiknek az alábecsült beszivárgásból eredő
ellentmondásait. Az extrapolációs módszer tehát itt is megerősítést nyert.
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Summary
The thesis has investigated the conditions of the infiltration in the Transdanubian Range
with its variations booth in the time and space even with the elevation. The aim was to correct
the hydrological balance of the karstic water system.
Firstly I have investigated the precipitation in daily units for 5 years in Bakonybél. This
meteorological station was the most representative for the whole infiltration area. The issue
have stated that:
- The infiltration areas of the Transdanubian Range - opposite the overage value (1/3) of
Hungary - there is precipitation almost every second day.
- Although the number of the precipitation days is very high, the 79% of the precipitation
falls only on the 1/7-1/8 part of the investigated period, so it is a very concentrated
phenomenon in the area.
- The precipitation is even concentrated by the macrosynoptical types: 95% of it falls
during the cyclonical types (1/3 part of the whole period), mainly the Péczely's 1st, 6th and
13th which give the 2/3 part of it.
- In my opinion the best method for the determination of the macrosynoptical situations of
the investigated area is the Hess-Brezowsky's one.
- The reason of the increasing of the precipitation between 1991 and 1995 was the
increasing intensity of the cyclonical macrosynoptic types. (It gave more times considerable
precipitations.) But the average sum of one precipitation event was decreased. May be this
phenomenon appeared in the wet periods. It mean that this time the more precipitation was
divided into smaller portions so the vegetation and the karstic system better can use it.
The next step was the investigations of the parameters of the infiltration for a long,
basically 50 years long time. The aim was to determine the changing of the measured values
booth in time and space. The results:
- By the data of the used meteorological stations the 50 yearly average of the yearly
precipitation was 691 mm, the winter half-year precipitation 293 mm, the infiltration 195 mm
(9,5 m3/minute) was on the karstic plateaus.
- There were considerable changing in the parameters of the infiltration from the 1970-ies
and this process got faster in the 1990-ies.
- The yearly precipitation after the dry period of the 1970-ies basically increased in the
1990-ies but the most characteristic phenomena was the increasing variability of it. The
winter half-year precipitation clearly increased in the 1990-ies. This fact and the changing of
the territorial proportion of the precipitation anomalies even the development of the yearly
mean temperature suggested that the Mediterranean effect have got stronger in the area. This
phenomenon is basically favourable for the infiltration.
- The increasing of the variability of the precipitation got faster in the last decade. In the
1990-ies booth in the infiltration and its parameters appeared values and fluctuations which
were not earlier. Some meteorological events have resulted the extreme increasing of the
fluctuations of the infiltration even in the places which had very steady values. (Mainly the
plateaus) The hydrological planning has to pay attention for it.
- The variability of the winter half-year precipitation, the yearly precipitation and the
infiltration is decreasing from north-east to south-west direction and to the lower elevations.
So the higher values are the more permanents. It means also that the data of the valleys and
basins are no usable for the determination of the infiltration of the plateaus. We have to
extrapolate the data of the slopes inside the parts of the range. (These units are finding from
the north-east to the south west directions.)
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- The investigation of the infiltration confirmed the presumption (by the hydrological
special literature) (Böcker; T. 2000) (Fogarasi, S. 2001) that the Bakony mountains is the
main infiltration area of the Transdanubian Range. The water input in these plateaus is booth
very large and steady.
- By the dissertation the hydrogeological border of the Móri valley is even climatologie
line the difference is only that the Tési plateau is belongs to the north-eastern areas. The water
infiltrating there is appeared in the springs of the Móri valley so it also confirms that this
territory is connected to the Vértes.
Based on the facts mentioned in the previous paragraph there was necessary to investigate
the changing of the territorial system of the infiltration for 50 years. It is the most sensible
indicator of the changing of the climatic parameters. This investigation confirmed the
presumption: the anomalies have considerably changed during this period. The conclusions:
- The territorial system of the infiltration is the most sensible thing for the indicating of
the climate changing. The changing process of it has started already in the 1950-ies when
nobody said about the climate changing. The extinction of the earlier anomaly-system was
around 1970 when the long dry period started and the global climate changing became
indicating. The anomaly patterns never experienced earlier appeared in the 1990-ies when the
new period of the global climate changing have started. In Europe - also in the investigated
area - the oceanic air flow has become weaker and the Mediterranean belt has stretched to the
northern direction. These processes were indicated in the 1990-ies in the investigated area.
- The changing of the anomaly patterns of the infiltration is very similar to the absolute
infiltration values: there were not clear process in changing but the variability and instability
of the values have considerably increased in the last 50 years. By the dissertation this process
is getting faster and faster.
- The issue have confirmed the preconception of the special literature: the dry periods
increased mainly in summer. The changing of the anomaly patterns is parallel with it.
By the results of the investigation of the infiltration I have thought that the changing
showed earlier I could prove with the "Mediterranean Index" examination. The conclusions:
- The MI investigation also confirmed the opinion of the special literature: the oscillation
of the precipitation is belongs to the changing of the sun-spots. There were 30 yearly periods
even in the historical time. (E.g. 1780, 1960, 1990)
- There were confirmed the climatic change of the region of the Transdanubian Range also
with its sections. The main features of the climate of these periods were found out even in
historical time: high MI values, the yearly mean temperature is over the average, the
precipitation is under the overage and the climatic elements are very variable. The
consequence of these: the instability of the infiltration also increased booth in space and time.
- The Mediterranean feature got stronger in the region also by this investigation.
- The changing was indicated can modify booth the amount of the infiltration and its
proportion also in time and space. It can cause the degradation of the karstic system and the
changing of the dynamism of it. (E.g. the erosion get stronger, so the soil will destroy; the
extinction of the pluvial life, etc.)
The modifying of the climatic parameters in the Transdanubian Range is parallel with the
global and European (regional) climate changing events:
- The development of certain phenomenon is similar. (E.g. the modifying of the
macrocirculation, the increasing of the instability of the climatic elements etc)
- The sections of the changing were also similar to each other: the start (1950-ies), the
proved being (1970-ies), and the considerable accelerating (1990-ies) of it.
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A large portion of the water input have missed after the calculation of the infiltration
although the work have done it based on data of stations whose climate are the most similar to
the plateaus. This fact caused the investigations of the Chapter 5: I have tried to exact the
precipitation and the infiltration of the plateaus with mathematical methods.
This investigation is at the end of the work because of the extrapolated data used by the
calculations: it proved only by the dissertation. The results:
- In the Transdanubian Range there are special reasons which cause the strong changing of
the climatic parameters with the elevation. It also caused that the warm-wet-flow of the
cyclones often pass the region at right angles which is the best situation for heavy
precipitations on the plateaus.
- The importance of the topic is that the variability of the climatic parameters with the
elevation also modifying the infiltration values. There is exponential connection between the
growing of the precipitation and the infiltration.
- In the case of the Transdanubian Range the best method for the calculation of the climate
of the plateaus is not the AURELHY but the simple extrapolation based on data of
homogeneous stations which are on the slopes.
- The time unit of the calculations the year was based on earlier investigations.
- There were calculated extrapolated precipitation data for the 3 region of the Range:
Bakony, Vértes (there were 3 different areas) and Dunazug Mountains. There were stated the
infiltration data for the plateaus for 100 years.
- The orographical modifying of the precipitation is difference like Péczely have
experienced it: basically twice more, and the values are higher in summer in the Southern
areas and on the Northern slopes. The reason of the difference likely that Péczely have used
partly in his investigations stations seat in valleys.
- The increasing of the precipitation starts on the slopes at 200 m overage elevation and on
the opposite side fast decreases. So the orographical gradients of the lee-sides are higher.
- By this work the maximum precipitation amount is usually at the peaks and the plateaus
it is rarely on the upper areas of the luv or the lee side. This portion is similar to the other
regions of the Carpathian Basin. The exception is the Péczely's mCc situation.
- The portion of the precipitation on the plateaus and on the same direction slopes is very
homogeneous. On the luv sides in the Transdanubian Range is very rare the decreasing of the
precipitation with the increasing elevation.
- By the dissertation the earlier point of view that in the region the North-Western sides
get the more precipitation is true but the plus of these slopes are much more less. The reason
of this phenomenon may be the fundamentally Western air flow in this area.
- The values of the modifying of the precipitation with the elevation have changed in the
last decades: it decreased (mainly in the summer half year), and the higher values have
changed in the North-Western slopes. It is poor for the infiltration and prove that the
important of the Mediterranean air masses have increased.
- 1 have proved the right of the extrapolated precipitation data with the water budget of the
Tata Springs: there were successfully exact the hydrological elements and also the infiltration
area of it which were not clear in the special literature:
- The water input of the Tata Springs in the natural condition were 103, 5 m3/minute on
average which arrived 1/2 part from the Bakony, 1/3 part from the Vértes and 1/6 part from
the Gerecse. 78 m3/ minute was the water mass of the springs and 25 m3/ minute flew toward
under the surface.
- The infiltration area of the springs in opinion of this work is 193,5 km2. It is content the
region of Oroszlány but does not content the area of the Dunaalmás Springs and EsztergomSárisáp Springs.
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- After the confirmation of the extrapolation method I have tried to forecast the water level
in the region. By my side it will increasing for the 139 m asl. to 2020-25 and the springs will
give about 70% of their natural water mass.
After it I have investigated the orographical modifying of the snow and the other climate
elements.
- The snow is very important in the infiltration because after its melting almost the whole
portion of it get under the surface. The increasing of the snow precipitation is more with the
elevation like in the case of the rain. The reasons are special and cause that the
Transdanubaian Range is the area of Hungary with the most amount of snow.
- There was developed a three dimensional precipitation model.
- The modifying of the temperature with the elevation also very high in the investigated
area especially in winter when the values may be the highest in the Carpathian Basin.
- The decreasing of the évapotranspiration with the elevation is more than the special
literatures have thought because in the daily hours the gradient is much more than the
average.
Finally I have extended the extrapolation method for the whole infiltration area of the
Transdanubian karstic system. The aim was to correct the water budget. The results:
- The average elevation of the 1492 km2 infiltration area is 450,9 m asl., the yearly mean
precipitation was 851 mm and the winter mean one was 373 mm between 1901 and 2000.
- The 100 yearly average infiltration in the Transdanubian Range was 225 mm (750
m 3 /minute), the 34% portion of the yearly precipitation.
- The importance of Bakony in the infiltration of the karstic system is more than was
thought.
- The hydrological elements of the Transdanubian Range calculated with extrapolated
precipitation data were confirmed by the output data of the special literature and it can show
the origin of the amounts of it. So the extrapolation method was confirmed also in this case.
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2. ábra: A Péczely-féle ciklonális helyzetek helyzetek száma (db) és az évi csapadék
alakulása (mm)
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25. ábra: Beszivárgási anomália mezők a Dunántúli-középhegységben az 1970-es években
(1978)
26. ábra: Beszivárgási anomália mezők a Dunántúli-középhegységben az 1980-as évek
első felében (1984)
27. ábra: Beszivárgási anomália mezők a Dunántúli-középhegységben az 1980-as évek
második felében (1990)
28. ábra: Beszivárgási anomália mezők a Dunántúli-középhegységben az 1990-es években
(1995)
29. ábra: "Klasszikus" beszivárgási anomália eloszlás a Dunántúli-középhegységben
30. ábra: A beszivárgási mezők irányultságának tartama 1951-97
31. ábra: A Dunántúli-középhegység középső területein előforduló pozitív beszivárgási
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32. ábra: Veszprém MI értékeinek alakulása (1950-2003)
33. a) ábra Nagykovácsi MI értékeinek alakulása (1950-2002) (Budai-hegység)
33. b) ábra Felsőőrs MI értékeinek alakulása (1950-2002) (Balaton-felvidék)
34. ábra: Veszprém MI értékeinek dekádonkénti alakulása (1950-2003)
35. ábra: Veszprém MI értékeinek pentádonkénti alakulása (1950-2003)
36. ábra: Veszprém MI értékeinek trendje (1950-2003; 5 éves csúszó átlag és hatodfokú
polinomiális függvény)
37. a) ábra: Nagykovácsi MI értékeinek trendje (1950-2003; 5 éves csúszó átlag és
hatodfokú polinomiális függvény)
37. b) ábra: Felsőőrs MI értékeinek trendje (1950-2003; 5 éves csúszó átlag és hatodfokú
polinomiális függvény)
38. ábra: Budapest H kerület MI értékeinek alakulása (1911-2003)
39. ábra: Budapest n. kerület MI értékeinek dekádonkénti alakulása (1911-2003)
40. ábra: Budapest H kerület MI értékeinek pentádonkénti alakulása (1911-2003)
41. ábra: Budapest n. kerület MI értékeinek trendje (1911-2003; 5 éves csúszó átlag és
hatodfokú polinomiális függvény)
42. ábra: Budapest n. kerület MI értékeinek és évi csapadékának alakulása (1911-2003)
43. ábra: Budapest H kerület MI értékeinek és évi csapadékának kapcsolata (1911-2003;
lineáris- és hatodfokú polinomiális függvény)
44. ábra: Buda MI értékeinek alakulása (1783-2003)
45. ábra: Buda MI értékeinek dekádonkénti alakulása (1783-2003)
46. ábra: Buda MI értékeinek pentádonkénti alakulása (1783-2003)
47. ábra: Buda MI értékeinek trendje (1783-2003; 5 éves csúszó átlag és hatodfokú
polinomiális függvény)
48. ábra: Buda MI értékeinek és évi csapadékának kapcsolata (1783-2003; lineáris- és
hatodfokú polinomiális függvény)
49. ábra: Veszprém évi középhőmérsékletének alakulása és ennek lineáris trendfüggvénye
(1950-2003)
50. ábra: Veszprém évi középhőmérsékletének trendje (1950-2003; 5 éves csúszóátlag,
valamint lineáris- és hatodfokú polinomiális trendfüggvény)
51. ábra Veszprém MI értékeinek és évi középhőmérsékletének alakulása (1950-2003)
52. ábra Veszprém MI értékeinek és évi középhőmérsékletének összefüggése: lineáris
regresszió (1950-2003)
53. ábra Veszprém MI értékeinek és évi középhőmérsékletének összefüggése: lineáris
regresszió (1990-2003)
54. ábra: Két, egymáshoz közeli völgyi állomás évi csapadékának alakulása
55. ábra: Két, jelentős magasság különbségű völgyi állomás évi csapadékának alakulása

119.

56. ábra: Két, jelentős magasság különbségű hegyoldali állomás évi csapadékának
alakulása
57. a) ábra: Mór (185 m, D) és Szár (201 m, É) éves csapadékának egymáshoz
viszonyított aránya, és ennek hatodfokú polinomiális trendvonala
57. b) ábra: Mór (185 m, D) és Szár (201 m, É) téli csapadékának egymáshoz viszonyított
aránya, és ennek hatodfokú polinomiális trendvonala
57. c) ábra: Csákberény (222 m, DK) és Várgesztes (272 m, ÉNY) éves csapadékának
egymáshoz viszonyított aránya, és ennek hatodfokú polinomiális trendvonala
57. d) ábra: Csákberény (222 m, DK) és Várgesztes (272 m, ÉNY) téli csapadékának
egymáshoz viszonyított aránya, és ennek hatodfokú polinomiális trendvonala
58. a) ábra: Várgesztes (274 m) és Pusztavám (218 m) éves csapadékának egymáshoz
viszonyított aránya, és ennek hatodfokú polinomiális trendvonala
58. b) ábra: Várgesztes és Pusztavám téli csapadékának egymáshoz viszonyított aránya, és
ennek hatodfokú polinomiális trendvonala
59. ábra: A Tatai-források disszertáció szerinti vízgyűjtője és az egyes vízforgalmi tételek,
m3/perc-ben
60. ábra: A mért adatok és az extrapoláció alapján számított beszivárgás a Tatai-források
vízgyűjtőjén
61. ábra: "Éghajlat-kapcsolati" módszerrel, extrapolált csapadék adatokkal, fedőkarsztos
területekkel számolt beszivárgás a Tatai-források vízgyűjtőjére 1902-2000 között
62. ábra: "Éghajlat-kapcsolati" módszerrel, extrapolált csapadék adatokkal, fedőkarsztos
területekkel számolt beszivárgás átlagai a Tatai-források vízgyűjtőjén
63. a) ábra: A beszivárgás és a vízkitermelés egyenlege a Tatai-források vízgyűjtőjén
63. b) ábra: A Tatai-források vízmérlege és a karsztvízszint alakulása
64. ábra: A csapadékeloszlás a Dunántúli-középhegység két oldala között Péczely szerint
(Péczely, Gy. et al. 1971)
65. ábra: A csapadékhullás térbeli modellje a Dunántúli-középhegységben
66. ábra: 1993. október 2-4,1993. december 26-28. és 1998. szeptember 27-28-i csapadék
tevékenység grafikonon ábrázolva.
66. a) ábra: C helyzet 1993. október 2-4. között, dél-keleti áramlással, Ény-Dk irányú
metszet (Fgy: Farkasgyepü, Mencsh: Mencshely)
66. b) ábra: C helyzet 1993. december 26-28. között, észak-nyugati áramlással, Ény-Dk
irányú metszet (Fgy: Farkasgyepü, Mencsh: Mencshely)
66. c) ábra: mCc majd C helyzet 1998. szeptember 27-28. között, észak-nyugati
áramlással, Ény-Dk irányú metszet (Fgy: Farkasgyepü, Mencsh: Mencshely)
67. ábra: A Dunántúli-középhegység disszertáció szerinti beszivárgása, és ennek
tendenciái 1901-2000 között

120.

1.

ábra: Veszteglőfront a Kárpát-medencében (Béli Béla alapján: Béli, B. 1978)
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2.

ábra: A Péczely-féle ciklonális helyzetek száma (db) és az évi csapadék alakulása (mm)
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3.

•'5 mm feletti csapadékú napok

•'Tárgyévi csapadék/10

ábra: A csapadékos napok száma és az évi csapadék változása
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4.

5.

ábra: A jelentős (5 mm feletti) csapadékot adó makroszinoptikus helyzetek szántának (db) és az évi csapadék mennyiségének
alakulása

ábra: Az egyes makroszinoptikus helyzetek „csapadékosságának" (5 mm feletti csapadéké napok száma / összes előfordulás) és
az évi csapadék mennyiségének alakulása
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ábra: Az 5 mm feletti napi csapadékok átlagos intenzitása makroszinoptikus helyzetek szerint és az évi csapadék alakulása

7. ábra: Az 1998 november 4-i csapadék területi eloszlása (tszf. magasságok: Bakonybél-Somhegypuszta 350 m, Zirc 397 m, BakonyszücsKőris-hegy 702 m, Sümeg 182 m)

8.

ábra: A beszivárgási hányados alakulása az évi csapadék függvényében, az éghajlat-kapcsolati módszer szerint
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9. ábra: Az egyes beszivárgás-számítási eljárások összehasonlítása különböző karsztterületeken (Mauclia, L 1990 nyomán)
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10.

ábra: A Dunántúli-középhegység és környezete
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11.

12.

ábra: A Dunántúli-középhegység karsztos víztárolója

ábra: A Dunántúli-középhegység

évi csapadékátlagai Péczely György nyomán (1901-50) (Pécsi, M. et al. 1987)
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Az évi

13.

ábra: Az évi csapadék átlagok területi eloszlása a Dunántúli-középhegységben

(1951-97)
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ábra: A területarányos évi csapadék alakulása a Dunántúli-középhegység
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15.

ábra: Az éves csapadék változékonysága a Dunántúli-középhegység egyes mérőállomásain 1950 és 2000 között,
délnyugati irányban (A kódok feloldása a 7. táblázatban, 4.2.2 fejezetben található)

északkelet-

16. ábra: A téli csapadék átlagok területi eloszlása a Dunántúli-középhegységben

17.

ábra: A területarányos téli csapadék alakulása a Dunántúli-középhegység

(1951-97)

karsztos beszivárgási területein 1950-2000 között
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18.

ábra: A téli csapadék változékonysága a Dunántúli-középhegység egyes mérőállomásain 1950 és 2000 között,
délnyugati irányban (A kódok feloldása a 7. táblázatban, 4.2.2 fejezetben található)

északkelet-
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19.

ábra: A területarányos éves csapadék, téli csapadék és beszivárgás változása a Dunántúli-középhegységben

20.

ábra: A beszivárgás alakulása a Dunántúli-középhegység karsztterületein 1952 és 2000 között

1951-97

A beszivárgás átlagai a Dunántúli-középhegységben j
1951-97

sdSP

21. ábra: A beszivárgás állagainak területi eloszlása a Dunántúli-középhegységben
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22. áfcra: Az éves beszivárgás változékonysága a Dunántúli-középhegység egyes mérőállomásain
délnyugati irányban (A kódok feloldása a 7. táblázatban, 4.2.2 fejezetben

1952 és 2000 között,
található)

északkelet-

o

Beszivárgási

anomália mezők a Dunántúli - középhegységben uz 1900-as évekvégén(1990)

23. ábra: Beszivárgási anomália mezők a Dimántúli-középhegységben

Besziváryási anomália mezők a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g b e n

az 1950-es években (1960)

az 1960 - u s években (1963)

26. ábra: Beszivárgási anomália mezők a Dunántúli-középhegységben az 1980-as évekelsőfelében(1984)
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Beszivárgási
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ábra: Beszivárgási anomália mezők a Dunántúli-középhegységben

anomália

mezők a Dunántú.i-középhegységben

évek végén (1990)

az 1970-es években (1978)

az 1980-as évek

elejen (1986)

26. ábra: Beszivárgási anomália mezők a Dunántúli-középhegységben az 1980-as évek első felében (1984)

Beszivárgási

27.

anomália

mezők a D u n á n t ú l i - középhegységben uz 1900-as évek végén (1990)

ábra: Beszivárgási anomália mezők a Dunántúli-középhegységben

Beszivárgási

anomália

az 1980-as évek második felében (1990)

mezők a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g b e n uz 19,90-es években (1995.)

26. ábra: Beszivárgási anomália mezők a Dunántúli-középhegységben az 1980-as évekelsőfelében(1984)
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29.

ábra: "Klasszikus" beszivárgási anomália eloszlás a
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30.

1950/1.

1950/11.

ábra: A beszivárgási mezők irányultságának
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31.

ábra: A Dunántúli-középhegység

középső területein előforduló pozitív beszivárgási anomáliák száma 1951-97
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32. ábra: Veszprém Ml értékeinek alakulása (1950-2003)

33. a) ábra: Nagykovácsi Ml értékeinek alakulása (1950-2002) Budai-hegység

33. b) ábra: Felsőőrs Ml értékeinek alakulása (1950-2002)
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36.

Ml 5 éves csúszóátlaga

Polinom. (Ml 5 éves csúszóátlaga)

ábra: Veszprém MI értékeinek trendje (1950-2003; 5 éves csúszó átlag és hatodfokú polinomiális

függvény)
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37.
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" Ml sokévi átlaga

5 éves csúszóátlagai

Polinom. (Ml 5 éves csúszóátlagai)

a) ábra: Nagykovácsi Ml értékeinek trendje (1950-2002; 5 éves csúszó átlag és hatodfokú polinomiális függvény)
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5 éves csúszóátlaga

Polinom. (Ml 5 éves csúszóátlaga)

b) ábra: Felsőőrs Ml értékeinek trendje (1950-2002; 5 éves csúszó átlag és hatodfokú polinomiális függvény)

co
—k
—*

L
CO
—Ol

_
COfc CO
—i IV)
co CO

COfc CO
IV) CO
•

—i

CO
co
Ol

i.
CO co
CO 4*
co CO

k
co
-0

•

co
Ol

co
Ol
Ol

co
Ol
CO

co
CD
CO

CO
CD

fc

co
-~4

co
Ol

k
co
-J
CO

k
co
00

co
CO
CO

co
co

co
CO
Ol

k
co
CO
co

ro
o
o
co

év
Ml tárgyévi értékei 38.

-

- Ml sokévi átlaga

ábra: Budapest II. kerület MI értékeinek alakulása (1911-2003)
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ábra: Budapest II kerület Ml értékeinek dekádonkénti alakulása (1911-2003)
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40.

ábra: Budapest II kerület MI értékeinek pentádonkénti alakulása (1911-2003)
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ábra: Budapest II kerület Ml értékeinek trendje (1911-2003; 5 éves csúszó átlag és hatodfokú polinomiális

függvény)
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42.

•Ml/10

ábra: Budapest II. kerület Ml értékeinek és évi csapadékának alakulása (1911 -2003)

•

egy adott évhez tartozó Ml és évi csapadék értékek (1911 -2003)
Polinom, (egy adott évhez tartozó Ml és évi csapadék értékek (1911-2003))

—
43.

— Lineáris (egy adott évhez tartozó Ml és évi csapadék értékek (1911-2003))

ábra: Budapest II. kerület Ml értékeinek és évi csapadékának kapcsolata (1911-2003; lineáris- és hatodfokú polinomiális
függvény)

44.

ábra: Buda Ml értékeinek alakulása (1783-2003)
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45.

ábra: Buda Ml értékelnek dekádonkénti alakulása (1783-2003)
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46. ábra: Buda Ml értékeinek pentádonkénti alakulása ( 1783-2003)
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Ml 5 éves csúszóátlaga
47.

Ml sokévi átlaga

Polinom. (Ml 5 éves csúszóátlaga)

ábra: Buda Ml értékeinek trendje (1783-2003; 5 éves csúszó átlag és hatodfokú polinomiális
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48.

— Lineáris (egy adott évhez tartozó Ml és évi csapadék értékei (1783-2003))

ábra: Buda Ml értékeinek és évi csapadékának kapcsolata (1783-2003; lineáris- és hatodfokú polinomiális

függvény)

49.

ábra: Veszprém évi középhőmérsékletének alakulása és ennek lineáris trendfiiggvénye

(1950-2003)
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az évi középhőmérséklet 5 éves csúszóátlaga
- Lineáris (az évi középhőmórséklet 5 éves csúszóátlaga)
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50.

ábra: Veszprém évi középhőmérsékletének trendje (1950-2003; 5 éves csúszóátlag, valamint lineáris- és hatodfokú polinomiális
trendfüggvény)
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51.

ábra: Veszprém MI értékeinek és évi középhőmérsékletének
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52.

ábra: Veszprém Ml értékeinek és évi középhőmérsékletének

összefüggése: lineáris regresszió

(1950-2003)
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53.

ábra: Veszprém Ml értékeinek és évi középhőmérsékletének

összefüggése: lineáris regresszió

(1990-2003)

k

CD
ja

o

k
C
ron
CD

k
cn
fk

co

,

•

CD
cn
o>

CO
cn
00

co
03

o

_fc

CD
03

ro

k

s

CD

k

•

co
cn
cn

co
CT>
oo

co

-ki
o

k

co
-kJ

IO

k
-ki
-F-

k

CD

k

CD
cn

CD
oo

k

co
00

o

k

CD
00

IO

2
CD

k

CD
cx>
cn

CD
co
oo

év
Csákberény (220 m)
54.

Csákvár (185 m)

ábra: Két, egymáshoz közeli völgyi állomás évi csapadékának alakulása
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Felsögalla (202 m)

55. ábra: Két, jelentős magasság különbségű völgyi állomás évi csapadékának alakulása

56.

ábra: Két, jelentős magasság különbségű hegyoldali állomás évi csapadékának alakulása

co
CD
cn

co
co
00

1,6
a

R2 = 0,347

1,4

(A

~ 1.2

r *
-

-

-<5 1
N
52
0,8
CL
<A

« 0,6
T

0,4

2

0,2

o

0 IIII I I I I II ' I l IIIIIII 1 MII
1 llll IMI II II II, l
co
C
O
C
O
C
O
C
O
D
D co co CO
o
N>l C
N
> C
03
f\3 O
CO
03 03
-4
CJ1
CO 03
—*

ev

tárgyévi arány
57.

átlagos arány
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•Polinom, (tárgyévi arány)

a) ábra: Mór (185 m, D) és Szár (201 m, É) éves csapadékának egymáshoz viszonyított aránya, és ennek hatodfokú polinomiális
trendvonala
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Polinom, (tárgyévi arány)

b) ábra: Mór (185 m, D) és Szár (201 m, É) téli csapadékának egymáshoz viszonyított aránya, és ennek hatodfokú polinomiális
trendvonala
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57. c) ábra: Csákberény (222 m, DK) és Várgesztes (272 m, ÉNY) éves csapadékáriak egymáshoz viszonyított aránya, és ennek
hatodfokú polinomiális trendvonala
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57. d) ábra: Csákberény (222 m, DK) és Várgesztes (272 m, ÉNY) téli csapadékának egymáshoz viszonyított aránya, és ennek
hatodfokú polinomiális trendvonala

58. a) ábra: Várgesztes (274 m) és Pusztavám (218 m) éves csapadékának egymáshoz viszonyított aránya, és ennek hatodfokú polinomiális
trendvonala
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Várgesztes/Pusztavám

58.

Polinom. (Várgesztes/Pusztavám)

b) ábra: (274 m) és Pusztavám (218 m) téli csapadékának egymáshoz viszonyított aránya, és ennek hatodfokú polinomiális
trendvonala
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60.

> Eredeti csp-

ábra: A mért adatok és az extrapoláció alapján számított beszivárgás a Tatai-források vízgyűjtőjén
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61.

ábra: "Éghajlat-kapcsolati" módszerrel, extrapolált csapadék adatokkal, fedőkarsztos területekkel számolt beszivárgás a
Tatai-források vízgyűjtőjére 1902-2000 között
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62. ábra: "Éghajlat-kapcsolati"

módszerrel, extrapolált csapadék adatokkal, fedőkarsztos
források vízgyűjtőjén

területekkel számolt beszivárgás átlagai a Tatai-

63. a) ábra: A beszivárgás és a vízkitermelés egyenlege a Tatai-források

63. b) ábra: A Tatai-források vízmérlege és a karsztvízszint

vízgyűjtőjén

alakulása

65. ábra: A csapadékhullás térbeli modellje a

Dunántúli-középhegységben

66. a) ábra: C helyzet 1993 október 2-4 között, dél-keleti áramlással, Ény-Dk irányú metszet (Fgy: Farkasgyepű,
Mencshely)

66. b) ábra: C helyzet 1993 december 26-28 között, észak-nyugati áramlással, Ény-Dk irányú metszet (Fgy:
Mencsh: Mencshely)

Mencsh:

Farkasgyepű,

70

á l l o m á s n e v e k , t e n g e r s z i n t feletti m a g a s s á g o k

66. c) ábra: mCc majd C helyzet 1998 szeptember 27-28 között, észak-nyugati áramlással, Ény-Dk irányú metszet (Fgy:
Farkasgyepű, Mencsh: Mencshely)

67. ábra: A Dunántúli-középhegység disszertáció szerinti beszivárgása, és ennek tendenciái 1901-2000 között
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67. ábra: A Dunántúli-középhegység disszertáció szerinti beszivárgása, és ennek tendenciái 1901-2000 között

