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Célok és módszerek 

Módszertan: 

1. Klímazónák lehatárolása (Thorntwaite) 

2. Beszivárgási zónák előállítása (geológia, területhasználat, 
lejtőszög) 

3. Beszivárgás meghatározása hidrológiai modellekkel (HELP) 

4. Talajvízszint-eloszlás meghatározása numerikus modellekkel 
(MODFLOW) 

Célok: 

1. Olyan eszköz előállítása, amelyik alkalmas a sekély felszín alatti 

vizek klímaérzékenységének vizsgálatára 

2. Az eszköz alkalmazása országos léptékben 



Alkalmazott adatok 

 CARPATCLIM MO+ (258 klíma és 727 csapadékmérő adataiból 
interpolálva, 10x10 km gridre) (Klímazónák definiálásához és 
beszivárgás számításhoz) 

 ALADIN (globális klímamodell 10 km-es felbontású adaptációja, 
jövőbeni klímaviszonyok jellemzésére) 

 Felszíni földtan (Beszivárgási zónák definiálásához, paraméter zónák 
definiálásához) 

 Sekélyfúrási adatbázis (Talajprofilok definiálásához) 

 Területhasználat (CORINE) (Beszivárgási zónák definiálásához) 

 DEM 50 (Beszivárgási zónák definiálásához, peremfeltételek 
definiálásához) 

 Talajvíz megfigyelő hálózat idősorai (kalibrációs adatok) 

 Forráskataszter (Kalibrációs adatok) 

 



Klímazónák lehatárolása 

 Thorntwaite (1948) biofizikai klímaosztályozási módszer 

 Országos léptékű jellemzésre alkalmas (Szelepcsényi et al. 2009, 

Ács és Breuer 2012)  

 Potenciális evaptranspiráció és víztelítettség alapján számol  

 Minden klímazónára területileg átlagolt napi paraméter 

idősorokat állítottunk elő 

 



CARPATCLIM 1961-90 és 1981-2010 valamint ALADIN 2021-50 és 2071-

2100 klímaátlagokra 

CC61-90 CC81-10 

AL 21-50 AL 71-00 

Thorntwaite klímazónák 



Beszivárgási zónák lehatárolása 
 Felszíni földtan (6 kategória: hasadozott, dolomit, mészkő, finomszemcsés, 

középszemcsés, durvaszemcsés) 

 Területhasználat (6 kategória: Települések, szántó, legelő, gyümölcsös, erdő, 
víztestek) 

 Lejtőszög (2 kategória: 0-5%, >5%) 



Beszivárgási zónák 



Beszivárgás modellezés 
 Analitikus hidrológiai modellekkel 

 Alkalmazott szoftver: HELP (Schroeder et al. 1994 - USEPA)  

 1D analitikus tranziens vízmérleg modell a telítetlen zóna szimulációjára.  

 Bemenő adatok: Napi csapadék, hőmérséklet, besugárzás, havi szélsebesség és 

pártartalom  CARPATCLIM-ből klímazónákra átlagolva 

 Talajprofilok: Geológia, növényborítottság, lejtőszög  Beszivárgási zónákra számítva 

 Automatizálás scriptekkel  

 



HELP profilok 
 Sekélyfúrási adatbázis alapján  típusprofilok kialakítása 

 Növényborítottság + lejtőszög  „Runoff curve number” összevont paraméter 
 Hidraulikai paraméterek szemeloszlásból meghatározott talajtípus alapján hozzárendelve 

 Mintaterületek vízjárásához igazítva a paraméterek finomhangolásával 

Parameter 

Profile 

Unit 

Fine 

porous 

(Silty 

Loam) 

Coarse 

porous 

(Loamy 

Sand) 

Karst 

(Sand) 

Fractured 

(Fine Sand) 

Total porosity 0.463 0.43 0.437 0.38 vol/vol 

Field capacity 0.232 0.2 0.052 0.2 vol/vol 

Wilting point 0.116 0.0825 0.024 0.033 vol/vol 

Sat.hydr.conductivity 5 1 501.12 8 cm/day 

Subsurface inflow 0 0 0 0 cm/day 

Evapotranspiration zone 

depth 115 125 125 125 cm 

Curve Number 

Soil category Fine porosity Coarse 

porosity 

Karstic Frachtured 

Land-use 

category 

Curve Number 

2 Cultivated 94 94 91 94 

3 Pasture 93 93 91 93 

4 Orchard 92 92 91 92 

5 Forest 91 91 91 91 



Number 

of 

samples

Lower 

boundary 

layer (m)

Upper 

boundary 

layer (m)

Kisalföld

_1 

Hgeo_4

Kisalföld

_1 

Hgeo_5

Kisalföld

_1 

Hgeo_6

Kisalföld

_2 

Hgeo_4

Kisalföld

_2 

Hgeo_5

Kisalföld

_2 

Hgeo_6

Kalocsa 

Hgeo_4

Kalocsa 

Hgeo_5

Kalocsa 

Hgeo_6

Orosháza 

Hgeo_4

Orosháza 

Hgeo_5

Orosháza 

Hgeo_6

1 0.2 0

2 0.4 0.2

3 0.6 0.4

4 1.1 0.9

5 1.6 1.4

6 2.1 1.9

7 3.1 2.9

8 4.1 3.9

9 5.1 4.9

10 6.1 5.9

11 7.1 6.9

12 8.1 7.9

13 9.1 8.9

14 10.1 9.9

Layers Typical geological profile by spots in the test area

clay 

sandy clay 

clay loam 

silty clay 

silty clay loam 

sandy clay loam 

silty loam 

loam 

sandy loam 

loamy sand 

sand 

silt 

 



Számított beszivárgás eloszlás 1961-65 



Talajvíz tükör szimulációja 

 2D egyensúlyi numerikus modell 

 Alkalmazott szoftver: VISUAL MODFLOW 4.6 

 2 db modell domén (Ny, K) 

 250 m cellaméret 

 Alkalmazott peremfeltételek: Számított beszivárgás, nagy folyók 
(RIV), kis folyók (DRAIN) 

 Kalibrációs adatok: Sekély monitoring kutak, forrásszintek, felszíni 
vízszintek 

 Paraméterzónák: Víztartó típusok 

 Kalibráció: Manuális kalibráció az 1961-65 átlagos vízszintekre 
(zavartalan állapot) 

 Szcenáriók:  

 CARPATCLIM: 1961-65, 2005-2009 (mért) 

 ALADIN: 1961-90, 2021-2050, 2071-2100 (klímamodell) 

 



Kalibrált transzmisszivitás eloszlás 



Számított talajvíz tükör 1961-65 



Számított talajvíz tükör 2005-2009 



A telítetlen zóna modellezett vastagsága 2005-2009 



A klímaváltozás mért hatása az elmúlt 45 évben:  

Csapadék különbség (2005-2009/1961-65) 



A klímaváltozás mért hatása az elmúlt  45 évben:  

Hőmérséklet különbség (2005-2009/1961-65) 



A klímaváltozás hatása az elmúlt  45 évben:  

Beszivárgás különbség (2005-2009/1961-65) 



A klímaváltozás számított hatása az elmúlt  45 évben:  

Talajvízszint változás (2005-2009/1961-65) 



A klímaváltozás becsült ~110 éves hatása:  

Talajvízszint változás (2071-2100/1961-90) 



Konklúziók 
 Olyan módszertant alakítottunk ki, amelyik  

 alkalmas a mért illetve modellezett klímaparaméterekből a sekély felszín alatti vizek (talajvíz) 
eloszlásának számítására 

 Bármilyen méretarányban alkalmazható 

 Moduláris felépítésű és rugalmas 

 Reprodukálható, javítható, módosítható 

 A módszertant országos léptékű modellezésre alkalmaztuk, az eredmények ebben a léptékben 
értelmezhetőek 

 Szimuláltuk a múltbeli (mért) és jövőbeli (modellezett) klímaváltozás beszivárgási viszonyokra 
és talajvíz szintekre gyakorolt hatását 

 Az elmúlt évtizedek adataival végzett modellezések eredménye alapján (5 éves klímaablakokat 
használva):  

 A beszivárgás a nyugati és hegyvidéki területeken (utánpótlódási területek)  több 10 mm-vel csökkent 

 A talajvízszint ezeken a részeken több métert csökkent, máshol nem változott szignifikánsan 

  A klímamodellek eredményeinek felhasználásával készült  modell előrejelzések alapján: 

 A beszivárgás mintegy több tíz mm-es csökkenése várható a század végéig 

 A talajvíz szintek több méteres csökkenése várható, elsősorban az utánpótlódási területeken, de 
csökkenés az alföldön is jelentkezik  

 

 

 

 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET… 


