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Összefoglalás
A tájrehabilitációs kérdések szorosan összefüggnek a helyreállítandó terület vízgazdálkodási adottságaival, különösen a Dráva mente területfejlesztési projektjei esetében, ahol mintegy 15-20 felszíni víztest érintett. Munkánk célja, hogy a Cún–Szaporcai-holtágrendszer vízforgalmi paramétereit megismerjük a part menti vegetáció és az evapotranspiráció talajvízre
gyakorolt hatásának függvényében.
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Bevezetés
A folyómenti növényzet az ott található ökoszisztémák kulcsfontosságú eleme, amely számos ökológiai, esztétikai és gazdasági előnnyel rendelkezik, beleértve a szárazföldi vadállomány szerveződését, táplálékforrásokat, a partok és árterek területén található geomorfológiai
elemek stabilizálását, valamint a vízi és szárazföldi ökoszisztémák számára az energiaellátást
(PUSEY, B. J.–ARTHINGTON, A. H. 2003; MERRITT, D. M. et al. 2010). Az ártereket és általánosságban a folyóvizeket övező növényvilágnak a szerepe több szempontból is fontos, különösen jelentős olyan esetben, ahol fennállhat vízszegény időszak, és előtérbe kerül a különböző növénytársulások vízigénye, párologtatási képessége, befolyásolva ezzel a folyómederből,
illetve a felszíni és felszín alatti csatlakozó vízfolyásokból szivárgó vízmennyiséget.
Tekintve, hogy a vizes területek egyfajta átmeneti környezetet jelentenek a nagymértékben
lecsapolt szárazföldi és a mélytengeri vízi ökoszisztémák között, meglétük jelentősen függ két
lényeges hidraulikai tényezőtől, a csapadéktól és a párologtatástól (ET) (HEADLEY, T. et al.
2012). Mint ismert, a Dráva-mente szóbanforgó területén fokozódó nyári szárazsággal, és
ezzel egyidőben csökkenő csapadékmennyiséggel számolhatunk az elkövetkező időkben.
A téma fontosságát alátámasztandó, megemlíthetjük a 2002-ben Cambridge-ben lezajlott
FLOBAR2 workshop-ot is (Forests on floodplains: The European challenge 2002. május 1617.), amely nemzetközi szinten tárgyalta a folyóvizek menti erdők helyreállításának és megőrzésének kérdését, azok szerepét a tájrehabilitációs projektekben – elsősorban európai viszonylatban.
A bemutatni kívánt tanulmány esetében elsősorban a holtágat övező erdőterületek vízigényére koncentrálunk. Az erdősávok párologtatási mennyisége azért is fontos tényező, mert
maximuma a száraz, sőt szélsőségesen száraz hetekre esik. Az erdő paramétereinek (kor,
elegyarány, záródás mértéke, stb.) ismeretében próbáltuk megbecsülni, hogy az állomány
mekkora többletvizet igényel. Számításunkhoz elsősorban irodalmi adatokra támaszkodtunk,
mivel a területről nem állt rendelkezésünkre ilyen jellegű adatsor. Figyelembe vettük azt is,
hogy az erdőterületek milyen közel helyezkednek el a vizsgált holtágrendszerhez, és azt, hogy
a felszíni víz – talajvíz hidraulikai rendszerben milyen szerepet töltenek be.
Tekintve, hogy ilyen szempontú munka tudomásunk szerint egyelőre nem született az említett területről, célul tűztük ki az erdőállomány és az evapotranspiráció (ETP) kapcsolatán
alapuló összefüggések vizsgálatát a fent említett holtág és az azt szegélyező vegetáció vízforgalmára vonatkozóan.
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A vizsgált terület
A vizsgált terület Dél-Baranyában található, a Ramsari egyezmény által védett Cún–
Szaporcai-holtágat és annak tágabb környezetét foglalja magába (a Fekete-víz – Dráva közti
területen). A területlehatárolás az említett holtág és annak környezetében található 2 település
(Cún és Szaporca) községhatáros elhatárolásával történt (Hiba! A hivatkozási forrás nem
található.). Azért ilyen alapon, mert az adatfeldolgozáshoz szükséges erdészeti adatállomány
alapján ez a két terület fedi a vizsgált ártéri vegetációt, tehát elsődlegesen ez tűnt célszerűnek.
A holtág a Dráva vízrendszerének részét képezte egykor, azonban az 1975. évi árvíz óta külön
ökológiai rendszerként működik, csak műtárgyakon keresztül kapcsolódik a Drávához. 1969
óta természetvédelmi terület, 1996 óta 1996 óta a Duna–Dráva Nemzeti Park része. Az ŐsDráva látogatóközpont 2015. tavaszi nyitása óta csak engedéllyel, nyitvatartási időben közelíthető meg.

1. ábra. A vizsgált terület átnézeti térképe (szerk. DEZSŐ J.–PROKOS H. 2015)
Evapotranspiráció
Maga a kifejezés, hogy evapotranspiráció, minden olyan folyamatra használható, ami által
nedvesség kerül a légkörbe, és ez nem szabad vízfelületről történik. Mivel a legtöbb esetben
nem lehet megkülönböztetni a transpirációt az evaporációtól, ezért a gyakorlatban – a tiszta
párolgástól eltekintve – az evapotranspiráció kifejezést alkalmazzuk (WATSON, I.–BURNETT,
A. D. 1995).
Magyarországon az evapotranspiráció és az elfolyás aránya 90%–10% körül alakul (CSÁKI
P. 2013), csakúgy, mint WATSON, I. (1995) szerint az arid területekre jellemzően általában. A
párolgás pontosabb ismerete gyakorlati hasznosítási lehetőségekkel is jár, például segítséget
nyújthat az öntözési igény megállapításához mezőgazdasági területen (KOVÁCS G. 2011), a
mi esetünkben pedig hozzásegíthet az ártéri területen található növénytársulások vízigényének
pontosabb megállapításához.
Többféle képlet látott napvilágot az elmúlt időszakban, különösen az 1980-as évektől
kezdve, azonban többségében ezek a kiindulópontnak számító Penman–Monteith-, illetve a
Thornthwaite–Matter-féle számításokból indulnak ki. Számos képlethez szükséges a (napi,
havi, szezonális, regionális) csapadékmennyiség, a (napi, havi, szezonális) középhőmérséklet,
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sok esetben a levélfelület-index, a talajvíz (mozgási sebessége, magassága), a területre érkező
átlagos besugárzás mértéke, illetve számos légkördinamikai és -fizikai tényező. Azt, hogy
ezek a tényezők mennyire befolyásolják a tényleges párolgás alakulását, ANDA A. et al.
(2014) főként hazai nádtársulásokon végzett tanulmánya is alátámasztja, mely szerint hat éves
ciklust vizsgálva az időjárási tényezőknek megfelelően a potenciális evapotranspirációt (5661008 mm) leginkább befolyásoló tényezők a levegőhőmérséklet és a nettó sugárzás voltak.
Az értékek kiszámításához alkalmazhatunk speciális mérőműszereket, melyek közvetlenül
mérik a párologtatást, azonban ez meglehetősen költséges megoldás és nem áll rendelkezésünkre ilyen műszer; vagy pedig – és ez tűnik célravezetőbbnek – támaszkodhatunk különböző képletekre, ez utóbbi megoldás viszont nagyban adatfüggő. A Penman–Montheith-módszer
alapvetően a kevésbé diverz társulásokon alkalmazható leginkább. Azonban mivel ennek a
képletnek nagy az adatigénye, aminek bázisa a jelenlegi esetben egyelőre nem áll rendelkezésre, ezért más képleteket részesítettünk előnyben.
Ezek közül az egyik a hőindexen alapuló Thornthwaite-féle
(mm/hónap), ahol
PEm az adott hónap potenciális evapotranspirációja,
Nm a nappalok hosszának havi átlaga (szélességi foktól függően),
Tm az adott hónap középhőmérséklete,
I az éves hőindex (I= ∑ im = ∑ (Tm/5)1,5, minden hónapra kiszámolva),
α pedig a hőindex alapján számolt együttható (α= 6,7*10-7*I3-7,7*10-5*I2+1,8*102
*I+0,49).
Egy másik, a Blaney–Criddle-féle, ami elsősorban különböző füvek, takarmánynövények
párologtatására vonatkoztatható:
, ahol
ET0 a referencianövény havi PET-ja (mm/nap) havi átlagban,
Tmean a havi középhőmérséklet (a napi maximumok és minimumok átlaga alapján számolva),
p pedig az éves nappali óraszám napi átlaga (táblázat alapján, szélességi foktól függő érték).
Ezeken túl egy viszonylag egyszerű számítás a Rey-féle, ami adott erdő potenciális
evapotranspirációját adja meg; alapját SHUTTLEWORTH, W. J. (1992) egyenlete adja, és a módosítás után a következőképpen alakul:
, (mm/nap), ahol
ET0 az adott növény PET-ja,
P pedig a csapadék.
SHUTTLEWORTH, W. J–CALDER, I. R. 1979-es tanulmánya alapján REY, J. M. (1999) a0-t,
mint 0,72 és a1-et, mint 0,27 adta meg, tehát mi is ezt vettük figyelembe.
Végül pedig egy szintén egyszerűbb, az éves átlagértéket adó Turc-egyenlet:
, ahol
Et az adott terület éves ET-ja (mm/év),
P az éves csapadék (mm),
L pedig az átlaghőmérséklettől függő változó (L=300+25*T+0,05*T3).
Az intercepciós veszteség értékeire vonatkozóan a közelítő értékek az akác esetében 9%, a
hazai nyár és a kocsányos tölgy esetében pedig 24%. Ezek az adatok JÁRÓ Z. (1980) és MAGYAR L. (1989, 1993) (in BOLLA et al. 2014) Kiskunsági homokhátságon végzett vizsgálatainak eredményei, tehát más típusú területet reprezentálnak. Ott egyrészt az eltérő talajadottságok, másrészt a nem őshonos település miatt mások a vízgazdálkodási értékek. Szintén ezeken
a vizsgálatokon alapulnak az egyes faállományok éves vízfelhasználására számolt értékek,
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amelyek a következőképp alakulnak JÁRÓ Z. (1981) szerint: akác 279 mm/év, hazai nyár 800
mm/ év, kocsányos tölgy 441 mm/ év. A Pécsi Erdészeti Igazgatóság adatai szerint Cún település erdőkészlete 298,44 ha, Szaporca esetében ez az érték 154,92 ha. Viszont mivel a gáton
túli területek állományait és az utólagosan telepített akácos egy részét nem vettük figyelembe
a számításoknál, ezért az összességében vizsgált terület nagysága nagyjából 105 ha.
Vegetáció
Ami a holtágrendszert övező növényzetet illeti, elsősorban lombhullató fatársulások szegélyezik. Az erdősült sávon belül (a holtágaktól, ill. a folyótól távolabb eső részen) a Nemzeti
Park felügyelete alá tartozó területek vannak.
A pécsi Erdészeti Igazgatóság és a NEBIH adatbázisaiból (utóbbi: http://erdoterkep.
nebih.gov.hu/) szerzett adatok alapján a közvetlenül a holtágat határoló faállomány átlagosan
42 éves (a legfiatalabb egyedek 2, a legidősebbek 94 évesek) és döntően nyár (fehér, fekete,
stb., 41%), fehér fűz (29%) és éger (15%) alkotják (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). A faállomány, illetve a vegetáció összetételének ismerete azért fontos, mert nemcsak
fafajtípus szerint, hanem az állomány életkorának megfelelően is mások a párologtatási értékek. Ezt befolyásolja a gyökérzóna kiterjedése is, ami a talajvíz függvényében más-más hatással lehet az ETP-értékekre. A záródási értékek nyár esetében kb. 80-95%. A területen többségében megtalálható fafajok közül korábbi szakirodalmi vizsgálatokra támaszkodva a hazai
nyár, akác és a kocsányos tölgy társulásokhoz rendelkezünk vízfelhasználási adatokkal. Közelítésként megemlíthetőek HÖHNEL (in GENCSI L. 1980) számított értékei az egy tenyészeti
időszakban elpárologtatott vízmennyiségre vonatkozóan: gyertyán 56,3 kg, kocsánytalan
tölgy 28,3 kg. Fontos, azonban megjegyezni, hogy ezek a fajok nem jellemzők a vizsgált területen, csupán a gyertyán fordul elő helyenként.

2. ábra. A tanulmányozott területen található erdőtársulások elegyaránya (szerk. PROKOS
H. 2015)
Vízforgalom
A vízforgalom alapját elsősorban a területre hulló csapadék, valamint abból a lombkoronaés avarintercepció után a talajra jutó illetve beszivárgó vízmennyiség adja. Ehhez adódik a
felszín alatti vízmozgások következtében a környező vízfolyásokból leszivárgó mennyiség.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatsorai alapján számolt csapadékmennyiség átlagosan 719 mm a vizsgált területre számítva (Pécs–
Drávasztára–Drávaszabolcs területi átlag) a 2009-2015-ös évek havi átlagértékeit figyelembe
véve. Mivel a képletek, amelyeket becsléseink során felhasználtunk, éves csapadékmennyiséget vesznek figyelembe, ezért a legtöbb esetben ezzel számoltunk. A jövőben pontosabb érté147

keket kaphatunk a területre vonatkozóan, mert a Kémesen telepített csapadékmérő-állomás
2014 augusztusa óta üzemel (3. ábra).

3. ábra. Az elmúlt év csapadékmennyisége a vizsgált terület környékén (szerk. PROKOS H.
2015)
A két adatsor éves összege között a különbség 75 mm a 2014. augusztus – 2015. július közötti időtartamra nézve (átlag 715 mm, Kémes 857 mm, Drávaszabolcs 914 mm, Pécs 786
mm). Tehát célszerű lesz Kémes állomás adatait figyelembe venni a jövőbeni számításokhoz,
hogy relevánsabb értéket kapjunk. Azonban mivel hőmérsékleti, illetve egyéb vízügyi adataink főként Pécs és Drávaszabolcs településekről vannak, ezért azokban az esetekben mindig a
megfelelő értékeket használtuk.
A talajfelszínt elérő nettó csapadék (amely beszivárog vagy felszínen lefolyik) pontos értékének megadása szempontjából erdővel borított területen lényeges az intercepció és az alig
vizsgált avarintercepció nagyságának és jellemzőinek meghatározása (GRIBOVSZKI Z. et al.
2008). Hazai vonatkozásban általában 30% körüli értékeket adnak meg a szakemberek. Mivel
jelenleg nem rendelkezünk megfelelő eszközökkel az avarintercepció pontos méréséhez, ezért
ennek a továbbiakban csak megközelítő értékét használjuk.
A talaj vízgazdálkodását monitorozó mérőállomásaink adatsorai alapján (4. ábra) arra a
következtetésre jutottunk, hogy e terület szántóföldi részein minimális a talajvízszintet elérő
beszivárgás. Ennek okai a viszonylag mélyen (-3 m és -3,5 m között) elhelyezkedő talajvízszint és az ártéri talajokra jellemző hektikus szerkezet, amelyek csökkentik a vízszállítóképesség mennyiségét. A terület felszín alatti vizeinek utánpótlása elsősorban laterálisan, a
magasabb területek felől történik. A holtágat övező erdősávok a talajvízből nyerik vízszükségletüket, mivel a lehulló csapadék mennyisége sok esetben nem fedezi adott fafaj vízigényét.
Összegzés
A fentiek alapján elmondható, hogy a vizsgált terület a meteorológiai adatok alapján az országos átlaghoz képest egy relatív humid rész. A Rey-féle számítások alapján egy ilyen összetételű 105,34 hektáros állomány potenciális evapotranspirációja megközelítőleg 530 mm körüli a március-október közötti vegetációs periódusban. A Thornthwaite-féle hőindexen alapuló
PEm-t meghatározó egyenlet alapján pedig ez az érték megközelítőleg 496 mm, az elmúlt 5 év
adatait (2010-2015 április-október) tekintve (ám mivel a 2015. évi októberi adatok még nem
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állnak rendelkezésre, az elmúlt évek adatai alapján becsült értékekkel számoltunk a havi középhőmérséklet és csapadék esetében).
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A Turc-egyenletet használva az átlagos éves adatok figyelembevételével 524 mm/év értéket
kapunk. Ezen számítások alapját mindegyik esetben a hőmérséklet és csapadék területi átlaga
adta, illetve a Thornthwaite-egyenlet esetében a nappalok hosszának változása is befolyásolta.
Mivel a Thornthwaite-egyenlet alapvetően humid, az Egyesült Államok keleti felén jellemző
éghajlathoz lett kalkulálva, a kapott értékek további egyenletekkel való összevetése célszerű.
Irodalmi adatok alapján pedig a mérsékelt övi, lombhullató erdőtársulások ETP értékei, ahol
az éves középhőmérséklet 9,2-11,1°C, a csapadék pedig 600-900 mm között változik;
KOMATSU et al. (2012) összefoglalása alapján az 5. ábrán látható boxdiagram szemlélteti.
Látható tehát, hogy viszonylag közeli értékeket kapunk. Hidrológiailag ez az igény a talajvíz – felszíni víz (holtág) határzónájánál lép fel, a száraz nyári időszakban erősíti a holtág
vízkészletének apadását. E napi párologtatási mennyiségek közt többszörös lehet a különbség.
A felszín alatti vizek áramlását terepi vizsgálattal (hidrológiai kúttesztekkel) végzik a kollégák.
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5. ábra. Evapotranspirációs értékek eloszlása irodalmi adatok alapján (szerk. DEZSŐ J.
2015)
További feladat lehet a területre jellemző potenciális ETP összevetése a vizsgálatban szereplő faegyedek vízigényének összevetésével, és ennek alapján javaslattétel az esetleges telepítés során ültetendő fafajok megválasztására a hidrometeorológiai adottságokra figyelemmel.
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