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A dunai árhullám hatása a talaj
nedvességtartalmára a Szigetközben

KOLTAI GÁBOR – MIKÉNÉ HEGEDÛS FRIDERIKA

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Mezôgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Mosonmagyaróvár

ÖSSZEFOGLALÁS

A Szigetközben vizsgáltuk a talajvíz szintjét és a talaj nedvességtartalmát 1995–2006
kközött.

 A kiemelt 1999. év vizsgált idôszakában alacsony dunai vízállások voltak. 2006-ban egy
árhullám vonult le a Dunán, ami megemelte a talajvizek szintjét.

 Négy talajnedvesség mérôhelyet tanulmányoztunk. Megállapítottuk, hogy a felemelkedô,
 majd lesüllyedô talajvíz a talajt a szabadföldi vízkapacitásig feltölti. A növénytermesztés

számára jelentôs többletnedvesség-tartalmat biztosít. Ez a mennyiség a talaj pórusviszo-
k nyaitól függ. Meghatároztuk a hátrahagyott nedvesség mennyiségét, és összehasonlítottuk

az alacsony talajvízszintû állapot nedvességértékeivel.
 A talajvíz szintjének megemelkedése ott jelentôs, ahol az nem tud kapilláris vízemeléssel

folyamatos többletnedvesség-tartalmat okozni. A folyamatos kapilláris vízemelés meny-
nyiségének értékelése további vizsgálatokat kíván.
Kulcsszavak: Duna, Szigetköz, talajnedvesség, talajvíz.

BEVEZETÉS

A talaj termékenységében kiemelkedô szerepe van a talaj vízgazdálkodásának. A Sziget-
közben a talajképzôdés alapanyagát szinte teljes mértékben a folyóvízi üledékek képezték. közben a talajképzôdés alapanyagát szinte teljes mértékben a folyóvízi üledékek képezték.
Jellemzô a nagy vertikális és horizontális változatosság. Meghatározók a humuszos öntés, Jellemzô a nagy vertikális és horizontális változatosság. Meghatározók a humuszos öntés,

aa réti talajok és a terasz csernozjom talaj. A többletvíz-hatással rendelkezô területeken a
fedôréteg vízutánpótlása a talajvízbôl évi 100–150 mm (Várallyay 1992).
Fontos feladat egy méréseken alapuló adatbázis létrehozása a mezôgazdasági táblákrólFontos feladat egy méréseken alapuló adatbázis létrehozása a mezôgazdasági táblákról
(Rajkai((  2004).

k A talajnedvesség szezonális alakulása az egyik fô meghatározója a termesztett növények
terméshozamának (terméshozamának ( gyNagy et al((( ). 2006).
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A különbözô mélységû talajvíz termésnövelô hatása minden tápanyag-ellátottsági szinten A különbözô mélységû talajvíz termésnövelô hatása minden tápanyag-ellátottsági szinten
érvényesül (Koltai et al. 2002a 2002b).

aA jelen tanulmány célja, hogy meghatározzuk, hogyan változtatta meg az árhullám a
talajnedvesség értékét.

ANYAG ÉS MÓDSZER

zA vizsgált mérôhelyeken a rendszeres talajnedvesség mérések 1995-ben kezdôdtek. Az
elemzésben az 1995–2006 közötti mérések adatbázisát vettük alapul.
Meghatároztuk a vizsgált idôszakban mért minimális és maximális talajnedvesség-érté-

n keket. Az árhullám nedvesítô hatását négy mérôhelyen folyamatos mérésekkel 2006-ban
mértük. 

k A 2006. évi tavaszi árhullám idején a talajok a szabadföldi vízkapacitásig telítve voltak
k nedvességgel. A gravitáció ellenében hátrahagyott nedvességtartalmat nem tudtunk

kimutatni. Összehasonlításul 1999 ôszét választottuk, amikor a talajvízszint és a talaj
nedvességtartalma alacsony volt.
A vizsgálati idôszak dunai vízszintjeit az 1. ábra mutatja.

1. ábra A Duna vízszintjei Dunaremetén

Figure 1. Water levels of the Danube at Dunaremete

Koltai G. – Mikéné Hegedûs F.:

t Vizsgálatainkba négy mérôhelyet vontunk be, melyeket a mellettük található talajvízszint
jészlelô kút számával jelöltünk.
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99429. sz. Mérés: 300 cm. Terepszintje 120,5 mBf. Jó vízgazdálkodású, vastag fedôrétegûMérés: 300 cm. Terepszintje 120,5 mBf. Jó vízgazdálkodású, vastag fedôrétegû
 (325 cm) terasz csernozjom talaja van. 90–100 és 270–300 cm között durva homok fékezi

a kapilláris vízpótlást. A terület mélyebb rétegeit a talajvíz folyamatosan nedvesíti, árhul-
lámok esetén feljebb emelkedik.
44501. sz. Mérés: 140 cm. Terepszintje 119,3 mBf. Terasz csernozjom talaj. 150 cm mélység-
bben homokos kavicsréteg kezdôdik. Nedvesítô hatás csak árhullámok idején mérhetô ki.
22630. sz. Mérés: 140 cm. Terepszintje 118,35 mBf. Többrétegû humuszos öntés talaj.
Fedôrétege 150 cm mélységtôl homok, 180 cm mélységben kavics található. A fedôrétegFedôrétege 150 cm mélységtôl homok, 180 cm mélységben kavics található. A fedôréteg
nedvesítésében a nagyobb dunai árhullámok játszanak szerepet.
99450. sz.  Mérés: 200 cm. Terepszintjét pontosan nem tudjuk. Talaja humuszos öntés, 250

t cm mélységben durva homokréteg jelenik meg. A vastag fedôrétegû terület mélyebb rétegeit
folyamatosan nedvesíti a talajvíz, nagyobb árhullámok idején a felszínig emelkedik.

t A talajnedvességet befolyásoló idôjárási tényezôk közül a lehullott csapadék mennyiségét
és a hômérsékletet vizsgáltuk. 1997. szeptemberében 28, októberben 27 és novemberben
63 mm csapadékot mértek Mosonmagyaróváron.
2006. januárban, februárban és márciusban 61, 32 és 36 mm csapadék hullott. Március
28. és április 24. között összesen 18 mm esô volt.

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

a1999 ôszén mindegyik és 2006. március 28-án három mérôhelyen kavicsban vagy durva
hhomokban volt a talajvíz. 2006. április 3-án a talajvíz folyamatosan emelkedve maximu-
mát érte el. 2006. április végére lesüllyedt, két mérôhelyen a fedôréteg alá, maga után
hagyva azt a vízmennyiséget, amit a talaj a gravitáció ellenében meg tud tartani. A talajt hagyva azt a vízmennyiséget, amit a talaj a gravitáció ellenében meg tud tartani. A talajt
a szabadföldi vízkapacitásig telítette.
Vizsgáljuk meg az árhullámot és hatását mérôhelyenként!
99429. sz. A talajvíz 2006. tavaszán 360 cm-rôl 180 cm magasra emelkedett, majd 283 cm-
re süllyedt. Jól kimutatható a mélyebb rétegek kétfázisúvá válása, valamint az árhullámot re süllyedt. Jól kimutatható a mélyebb rétegek kétfázisúvá válása, valamint az árhullámot
megelôzô jó nedvességellátottság is.

k Az 1999. november 2-ai értékekkel összehasonlítva megállapítható, hogy a felsô talajrétegek
nedvességtartalma a téli betározódás miatt magasabb. A 120–240 cm-es talajrétegekben
nincs nedvességtartalom növekedés, mert ez a réteg a szabadföldi vízkapacitásig telítve

 volt. A 250–280 cm-es rétegekben 16–33 tf% nedvességtöbbletet mértünk. Ez a jelentôs,
de mélyben található nedvességmennyiség biztosítja a fölötte levô talajrétegek kiegyen-
lítetten magas nedvességtartalmát. A talajvíz nedvességpótló hatása a növénytermesztés
számára közvetett, az más talajrétegeken keresztül jelenik meg.
44501. sz.  A talajvíz 306 cm-rôl 140 cm-re emelkedett, majd 240 cm-re süllyedt. A talajvíz

 nedvességnövelô hatását egy méterig tudtuk kimérni. A talajvíz lesüllyedése után kialakuló
nedvesség értékek gyakorlatilag megegyeznek a vízszint emelkedése elôttivel.
Az április végi értékeket az 1999. évivel összehasonlítva megállapítjuk, hogy a mérési
mélységben a 120–140 cm-es talajrétegek nedvességtartalma 13 tf%-kal magasabb. A fölsô mélységben a 120–140 cm-es talajrétegek nedvességtartalma 13 tf%-kal magasabb. A fölsô
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talajrétegek nedvességtartalma ekkor stabil, vegetációs idôszak esetén a növények számára talajrétegek nedvességtartalma ekkor stabil, vegetációs idôszak esetén a növények számára
kközvetlenül rendelkezésre áll.
22630 sz.  A talajvíz 307 cm-rôl 41 cm felszín alatti mélységig emelkedett, majd 260 cm-re
süllyedt. Tíz napig elérte a fedôréteget, azaz 180 cm-nél magasabban volt.

1. táblázat Mért talajnedvesség-értékek tf%-ban és a talajvíz mélysége (cm)*t

Table 1. Measured values of soil water (in volume percentage) andground water depth
(1) layer

9429 4501 2630 9450
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

Réteg
(1)

370* 283* 336* 241* 384* 257* 325* 177*

10 26 23 26 33 22 32 24 30

20 27 34 29 35 26 35 32 40

30 32 36 30 37 28 36 38 43

40 27 33 29 37 29 35 36 41

50 25 31 30 35 27 34 29 38

60 25 30 27 34 25 31 24 31

70 21 30 27 33 23 30 20 33

80 18 30 28 32 21 30 16 30

90 12 28 30 32 18 30 14 25

100 12 27 30 35 16 30 18 32

110 23 34 28 35 15 32 17 30

120 31 35 24 37 16 36 22 36

130 30 35 24 37 15 32 25 42

140 31 33 25 38 14 27 29 44

150 31 33 32 47

160 30 34 39 46

170 30 34 38 46

180 34 35 40 46
190 36 37 40 45
200 36 37 41 46
210 37 37

220 37 39

230 38 39

240 37 39

250 23 39

260 12 40

270 8 42

280 10 43

290 16 44
300 18 45

T1: 1999. 11. 02., T2: 2006. 04. 24.

Koltai G. – Mikéné Hegedûs F.:
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A talaj az árhullám elôtt a szántóföldi vízkapacitásig telítve volt. A vízszint emelkedéseA talaj az árhullám elôtt a szántóföldi vízkapacitásig telítve volt. A vízszint emelkedése
a talajban megegyezik az észlelôkútban mérttel, süllyedô ágban a talaj teljesen vízzel te-

 lített pórusaiból pár nap késéssel távozik. A 9429-es kútnál láttuk, hogy a 120 cm fölötti
talajrétegek nedvességtartalmának növekedése a csapadéktevékenység következménye.talajrétegek nedvességtartalmának növekedése a csapadéktevékenység következménye.

 Az április végi értékeket az 1999. évivel összehasonlítva látjuk, hogy a mérési tartomány
120–140 cm-es rétegeiben 13–20 tf% nedvességnövekedés történt.
99450. sz. A talajvíz szintje gyorsan és erôsen követi a Duna vízjárását. A 2006. tavaszi
vizsgálat során végig a fedôrétegben tartózkodott, 210 cm-rôl 7 cm magasra emelkedett,

r majd 177 cm-re süllyedt. A nedvességtartalom növekedését ezen a mérôhelyen 1 méter
mélységig tudtuk kimérni.
Az április végi értékeket az 1999. éviel összehasonlítva látjuk, hogy a mérési tartomány

a 100–150 cm-es rétegeiben 13–17 tf% nedvességnövekedés történt. Ez a növényzet számára
kközvetlenül rendelkezésre áll.

 A mérésmélység 160–200 cm-es talajrétegeiben 5–8 tf% növekedést mértünk. Ennek oka,
hogy a talajvíz szintje 1999. szeptember végétôl november elejéig 257 cm-rôl 325 cm-rehogy a talajvíz szintje 1999. szeptember végétôl november elejéig 257 cm-rôl 325 cm-re
süllyedt, és ez még nem okozta a talajréteg nedvességvesztését. 
Az 1. táblázatban   a tíz centiméterenként mért nedvességértékeket 1999. november 2-án és
2006. április 24-én hasonlítjuk össze. Vastag számmal jelöljük azokat az értékeket, ahol

k a talaj 2006. április 24-én kétfázisú, dôlt számmal azokat, amelyek április 3-án voltak
tteljesen telítettek.
Megállapítható, hogy a felemelkedô, majd lesüllyedô talajvíz a talajt a szabadföldi vízka-
pacitásig feltölti. A növénytermesztés számára jelentôs többletnedvesség-tartalmat biztosít. pacitásig feltölti. A növénytermesztés számára jelentôs többletnedvesség-tartalmat biztosít.

 A talajvíz szintjének megemelkedése ott jelentôs, ahol az nem tud kapilláris vízemeléssel
folyamatos többletnedvesség-tartalmat okozni. A folyamatos kapilláris vízemelés meny-
nyiségének értékelése további vizsgálatokat kíván.

Effect of Danube flood at the soil water in the Szigetköz region

GÁBOR KOLTAI – FRIDERIKA MIKE-HEGEDÛS

University of West Hungary
Faculty of Agricultural and Food Sciences

Mosonmagyaróvár

SUMMARY

We analysed the level of ground water and the soil water in the Szigetköz region betweenWe analysed the level of ground water and the soil water in the Szigetköz region between
1995 and 2006. 

 In particular, we examined a period in year of 1999 characterised by low water levels of the
river Danube. By contrast, year of 2006 saw high water levels of the river, which resulted river Danube. By contrast, year of 2006 saw high water levels of the river, which resulted

gin a rise in the level of ground water. 
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Data on soil water at four measuring sites were collected. We established that a rising and Data on soil water at four measuring sites were collected. We established that a rising and
f subsequently falling ground water level filled up the soil to level of the water capacity of
t free land, and thus provided significant extra moisture for plant cultivation. The amount
f of moisture depended on the pore characteristics of the soil. We specified the amount of
f moisture left behind and compared it with moisture values measured when the level of

ground water was low.
WWe found that the level of ground water rises significantly where it cannot produce continu-

r ous extra moisture by capillary water leverage. However, the amount of capillary water
leverage requires further evaluation. 
Keywords: Danube, Szigetköz region, soil water, ground water.
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