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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A földterületek víztartó képességének jellemzése - a talajfoltok mért, vagy becsült mutatóinak térbeli 

kiterjesztése - speciális térképekkel történhet. Közvetlen mérés alapján az említett okok miatt ritkán 

készülnek víztartó képesség térképek. A különböző léptékű általános talajtérképek is tartalmaznak 

azonban olyan adatokat, amik megfelelő alapot nyújthatnak a talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak 

jellemzésére. A nagyméretarányú (1:10000 léptékű) talajtérképek hazánk talajtakarójának részletes 

térbeli jellemzésére szolgálnak és a legfontosabb általános fizikai, kémiai és genetikai talajjellemzőit 

kategória adatok formájában tartalmazzák. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy kizárólag a részletes 

talajtérképeken feltüntetett talajjellemzők felhasználásával miként és milyen eredménnyel lehet 

becsülni a barna erdőtalajok víztartó képességét. 

A kidolgozott becslő módszerek becslési pontosságát (0,8-4,8 tf%) és megbízhatóságát (0,8-5,2 tf%) 

jellemző négyzetes eltérés gyökének értéke (RMSE) hasonló a szakirodalomban fellelhető módszerek 

RMSE értékeivel (4-5 tf%) (Minasny et al. 2004, Lamorski et al. 2008, Twarakavi et al. 2009, 

Weynants et al. 2009, Nemes et al. 2010, Vereecken et al. 2010, Khodaverdiloo et al. 2011, Botula et 

al. 2013). A kidolgozott módszerek esetén általánosságban elmondható, hogy a folytonos értékek 

ugyan kisebb RMSE értékeket eredményeznek, mint a kategória típusú változók, de a különbség csak 

néhány esetben szignifikáns. 

A kidolgozott modellek közvetlenül alkalmazhatók a mezőgazdasági és természetvédelmi tervezésben, 

a talajok és vízkészletek jobb hasznosítása érdekében. 

A statisztikai eljárások, ill. azok alkalmazását lehetővé tevő számítógépes eljárások fejlődésével a 

döntési fák újabb generációs modelljei a jövőben további előrelépést tesznek lehetővé, ami a becslések 

hatékonyságát tovább növelheti, ezért a módszerfejlesztési munkákat – akár összehasonlító jelleggel – 

a megjelenő új alkalmazásokkal érdemes lehet a jövőben tovább folytatni. 

Kulcsszavak: barna erdőtalajok, CHAID, PTF, regressziós fa, talajtulajdonságok, víztartó képesség. 
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BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

A talaj vízháztartása megkülönböztetett jelentőségű a talajon belüli fizikai és kémiai folyamatok és az 

ezek által meghatározott talajminőség, a talajfunkciók biztosításának szempontjából is. A talaj víztartó 

képessége a vízháztartást leíró tulajdonságok egyik legfontosabbika. 

A talaj víztartó képessége a különböző nedvességpotenciálokhoz tartozó nedvességtartalmakkal 

jellemezhető. A négy leggyakrabban meghatározott víztartó képesség érték a pF0 értékhez (0 kPa 

mátrixpotenciál) tartózó maximális vízkapacitás (VKmax); a pF2,5 értékhez (-33 kPa mátrixpotenciál) 

tartozó szabadföldi vízkapacitás (VKsz); a pF4,2 értékhez (-1 500 kPa) tartozó holtvíztartalom (HV); a 

hasznosítható vízkészlet (DV), ami a növények által felvehető vízmennyiség (VKsz – HV); valamint a 

pF6,2 értékhez (-150 000 kPa) tartozó higroszkópos nedvesség. A nedvességtartalom és 

mátrixpotenciál kapcsolatát a víztartóképesség-görbével (pF-görbével) jellemezzük. Hazánkban 

Várallyay (1973) vezette be a nedvességpotenciál-elméletet (pF-teóriát), megalapozta a talaj 

vízgazdálkodási tulajdonságok mérési módszertanát, majd alkalmazta azokat a laboratóriumi 

gyakorlatban (Várallyay 1973, 1974).  

A talaj víztartó képességének meghatározása azonban nem tartozik a talaj alapvizsgálatok közé, mert 

mérése költséges, munka- és időigényes. Ugyanakkor lehetőség van arra, hogy egyszerűbben mérhető 

talajtulajdonságok alapján ezeket becsüljük. 

A talajtulajdonságokat becslő függvényeket a pedotranszfer függvények (PTF) gyűjtőnév alatt 

tárgyalja a szakirodalom. A pedotranszfer függvény definíciója Boumatól (1989) származik, miszerint 

a könnyebben és nehezebben hozzáférhető tulajdonságok közötti kapcsolatot egy függvénnyel 

jellemezzük, majd ennek segítségével számítjuk a rendelkezésre álló adatok alapján az ismeretlen 

talajtulajdonságokat. Miközben számos talajfizikai és kémiai tulajdonág becslésére rendelkezésre 

állnak különböző PTF-ek, amik közül a legtöbbet a vízgazdálkodási tulajdonságok jellemzésére 

dolgozták ki. Napjainkra a talaj vízgazdálkodási tulajdonságait, ezen belül a talajok víztartó 

képességét becslő pedotranszfer függvények kidolgozása a talajtani kutatások egyik központi 

kérdésévé vált az egész világon.  

Az utóbbi két évtizedben több olyan talaj vízgazdálkodási és -fizikai adatbázist hoztak létre a világon, 

melyek alkalmasak pedotranszfer függvények kifejlesztésére. Magyarországon eddig két adatbázis 

volt használható a talaj vízgazdálkodási pedotranszfer függvények kifejlesztésére. Az egyik a Magyar 

Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetének adatbázisa. Ez 270 db 

talajmintáról tartalmaz információkat, főleg az Alföldről. Az erre az adatsorra (Rajkai 1988) 

kidolgozott becslések a magyarországi csernozjom talajokon alkalmazhatók sikeresen. A másik 

nagyobb talajfizikai és vízgazdálkodási adatbázis a HUNSODA (Unsaturated Soil Hydraulic Database 

of Hungary) (Nemes 2002), ami 840 db talajmintát és 576 db talajszint mért víztartó képességét 

tartalmazza. Mindkét adatbázis nagyon hasznos, egyetlen hátrányuk, hogy a művelhető talajok teljes 
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változatosságáról nem szolgáltatnak teljes körű információt. A hazai PTF fejlesztéseknek a MARTHA 

adatbázis közelmúltban történt összeállítása nyújt a korábbiaknál jobb lehetőséget (Makó et al. 2010).  

A PTF-ek általános jellemzője, hogy azokon a területeken alkalmazva adják a legjobb eredményt, 

amelyik terület talajaihoz hasonlók szerepeltek a függvények alapját jelentő talajadatbázisokban 

(Schaap és Leij 1998), tehát ahol a kalibrációs adatbázis és a becslő adatbázis között hasonlóság van. 

A becslési hatékonyság és adatigény összefüggését több szerző (Rajkai és Kabos 1999, Cornelis et al. 

2001, Wösten et al. 2001, Børgesen és Schaap 2005, Al Majou et al. 2008, Khodaverdiloo et al. 2011) 

is bizonyította. Ez az ismeret ösztönzi jelen kutatásainkat is, ami által egy speciális, de területi 

kiterjedését tekintve jelentős talajcsoport – a barna erdőtalajok – víztartó képességét kívánjuk az 

eddigi általános, vagy kevésbé alkalmas adatbázisokon kidolgozott függvényeknél pontosabban 

jellemezni. 

A hazai talajok víztartó képességének becslésével az elmúlt harminc évben több kutató is foglalkozott. 

Rajkai (1988) munkájában szikes talajok víztartó képességének becslési lehetőségeit is vizsgálta. 

Többszörös lineáris regresszióval kidolgozott pontbecslést alkalmazott, 9 db mátrixpotenciálhoz 

tartozó nedvességtartalom számítására. Pachepsky et al. (1996) mesterséges neurális hálózatokkal 

becsülték a víztartó képesség görbe nevezetesebb mátrixpotenciál pontjaihoz tartózó 

nedvességtartalmakat, valamint a van Genuchten függvény paramétereit. Nemes (2003) csoportbecslő 

és folytonos pedotranszfer függvényeket dolgozott ki a HUNSODA adatbázisban szereplő talajok 

alapján. Makó et al. (2005) a talajtérképi információkból történő PTF fejlesztés lehetőségeit vizsgálta. 

A becsléseket a nagyméretarányú talajtérképeken szereplő kategória adatokkal végezte, hierarchikus 

klaszteranalízis módszert alkalmazva. Hazánk talajaira tehát több elismert kutató dolgozott ki becslő 

módszereket a talajok víztartó képességének számítására. Arra azonban Rajkai (2004) felhívja a 

figyelmet, hogy a becslő módszerek kidolgozásához általa használt adatbázis „Magyarország talajait 

csak korlátozottan reprezentálja”, ezért további kutatás szükséges a becslő módszerek kiterjesztéséhez. 

Ez a megállapítás a többi módszer kidolgozásánál is igaz, hiszen a HUNSODA adatbázis talajai is 

főként az Alföld művelhető talajait reprezentálják. A Magyarországi Részletes Talajfizikai és 

Hidrológiai Adatbázis (MARTHA ver2.0) létrejötte, mely a kőzethatású, a láptalajok és a mocsári 

erdők talajai főtípusok kivételével reprezentatív a többi talaj főtípusunkra, és több mátrixpotenciálon 

mért nedvességtartalom értékeket is tartalmaz, lehetőséget ad arra, hogy Magyarország talajaira 

pontosabb és megbízhatóbb víztartó képességet becslő függvényeket lehessen kidolgozni. 

A barna erdőtalajok borítják hazánk több mint egy harmadát, Stefanovits et al. (1999) szerint 34,6%-

át, arányuk a mezőgazdasági művelt területeken is hasonló, különösen a Dunántúlon. 

Termőkésességük és környezetvédelmi szerepük alapján ezek a talajok egyaránt fontosak, ezért is 

érdemes kiemelten foglalkozni vízgazdálkodási tulajdonságaikkal is.  

Jelen cikkünkben a barna erdőtalajok víztartó képességének számszerűsítését célzó kutatásaink 

eredményeit mutatjuk be. Kutatásaink során arra kerestünk választ, hogy a nagyléptékű 
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talajtérképeken fellelhető információk alapján, a MARTHA adatbázist felhasználva milyen módon és 

milyen eredményességgel becsülhetők a barna erdőtalajok víztartó képessége. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A becslő módszerek kidolgozását a Magyarországi Részletes Talajfizikai és Hidrológiai Adatbázison 

(MARTHA; Makó, et al. 2010) végeztük el. A MATHA adatbázis egyaránt tartalmazza a – 

talajtérképeken is szereplő – méréssel meghatározott fizikai és kémiai talajjellemzők adatait, valamint 

a mért talaj vízgazdálkodási tulajdonságokat is.  

A MARTHA adatbázis jól reprezentálja az ország talajait, azokon belül is főként a mezőgazdasági 

művelés alatt álló talajok adataiban gazdag. Kutatásunk során az adatbázis mintái közül csak azokat 

használtuk a becslések kidolgozásához, amik rendelkeznek mért víztartó képességgel mind a négy 

nevezetes mátrixpotenciálon – 0, -33, -1500 és -150000 kPa – , agyag, por, homok, szerves anyag és 

kalcium-karbonát tartalommal, valamint vizes pH értékkel. Így az adott talajcsoporton belül, a 

különböző szívóerőkön történő becslések eredményei összehasonlíthatóak, hiszen a minták ugyanazon 

csoportján végeztük a vizsgálatokat és a minták száma sem befolyásolja a becslés pontosságát. 

Ahhoz, hogy a MARTHA adatbázis alapján a 1:10000-es méretarányú talajtérképekre alkalmazható 

becslő módszert dolgozzunk ki, a folytonos mért talajtulajdonságok alapján hozzárendeltük (képeztük) 

minden talajszint esetén az egyes attribútumokra jellemző térképi kódokat (1. táblázat). 

A talajaltípust, fizikai féleséget, humusz és kalcium-karbonát tartalmat, valamint pH-t jellemző térképi 

kódot minden mintára megadtuk. A minták fizikai féleségét Arany-féle kötöttségük alapján 

állapítottuk meg a Jassó (1989) szerkesztésével megjelent útmutató alapján. Az útmutatóban megadott 

fizikai féleség besorolás eltér a hazai talajtanban alkalmazott módszertől (Stefanovits 1975), miszerint 

a talaj fizikai féleségének megállapításakor az Arany-féle kötöttség mellett figyelembe vesszük a 

higroszkóposságot és a talajt alkotó szilárd részek leiszapolható arányát. 

Az adatbázisból jelen kutatásunk során a barna erdőtalajú mintákat választottuk ki. A MARTHA 

ver2.0 adatbázis 492 db barna erdőtalaj főtípusú talajszelvényt tartalmaz, ezekhez 1240 db talajszint 

tartozik. A barna erdőtalaj minták származási helyét (a talajszelvények földrajzi elhelyezkedését) az 1. 

ábra mutatja.  
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1. táblázat. A talajtérképeken szereplő fizikai és kémiai talajtulajdonságok kódszámainak jelentése 

Table. 1 Map codes of physical and chemical soil properties 

A talajtérképen 

szereplő kód (1) 
Fizikai féleség (2) pHH2O 

Kalcium-karbonát 

tartalom (tömeg %) 

(3) 

Humusztartalom (tömeg 

%) (módosított kódok) 

(4) 

1 durva homok (5) < 4,5 0 < 1,0 

2 homok (6) 4,5 – 5,5 0,1 – 5,0 1,0 – 1,5 

3 homokos vályog (7) 5,51 – 6,8 5,1 – 10,0 1,5 – 2,0 

4 vályog (8) 6,81 – 7,2 10,1 – 25,0 2,0 – 3,0 

5 agyagos vályog (9) 7,21 – 8,5 > 25,0 3,0 < 

6 agyag (10) 8,51 – 9,0   

7 nehéz agyag (11) > 9,0   

8 kotu, tőzeg, nagy 

szervesanyagtartalmú 

lápos képződmények⃰ (12) 

   

9 durva vázrészek (kő, 

kavics sóder)⃰ (13) 

   

⃰A 8-as és 9-es kóddal jelölt fizikai féleséghez sorolt talajtulajdonságok víztartó képességre gyakorolt hatását nem 

vizsgáltuk, mert a MARTHA adatbázis nem rendelkezik ilyen típusú talajinformációval. 

(1) soil map code, (2) texture category, (3) calcium carbonate content (weight%), (4) humus content (weight %) 

(modified codes), (5) coarse sand, (6) sand, (7) sandy loam, (8) loam, (9) clayey loam, (10) clay, (11) heavy clay, 

(12) peat material with high organic matter content, (13) coarse fragments (stones) 

⃰Soils with texture codes 8 and 9 were excluded from the analysis because of no relevant data in the database. 

 

 

1. ábra. Az adatbázis barna erdőtalaj mintáinak származási helye 

Figure 1. Locations of the studied brown forest soil samples 
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Az adatbázis A és B genetikai szintekből vett mintáit használtuk az elemzésekhez, abból a 

megfontolásból, hogy ezekben a szintekben van a talajképződésnek olyan hatása, ami az egyes 

talajosztályokra (főtípus, típus, altípus) jellemző lehet, így az altípus figyelembe vétele javíthatja a 

becslést. A vizsgálathoz felhasznált barna erdőtalajok A és B szintjeiből vett minták száma összesen 

844. A 2. táblázat mutatja be a vizsgálatba bevont barna erdőtalajok jellemző tulajdonságait. 

 

2. táblázat. A MARTHA adatbázis barna erdőtalajainak jellemző tulajdonságai 

Table 2. Main characteristics of samples from brown forest soils in the MARTHA database 

Talajtulajdonság (1) Mintaszám (2) Minimum Maximum Átlag (3) Szórás (4) 

Agyagtartalom (< 0,002 mm) 

(tömeg%) (5) 844 0,58 61,83 23,71 9,98 

Portartalom (0,002-0,05 mm) 

(tömeg%) (6) 844 2,60 96,20 41,72 17,76 

Homoktartalom (0,05-2 mm) 

(tömeg%) (7) 844 0,99 94,56 34,58 24,17 

Humusz tartalom (tömeg%) (8) 844 0,0 3,5 1,0 0,6 

Kalcium-karbonát tartalom 

(tömeg%) (9) 844 0,00 52,00 3,46 7,57 

pH(H2O) 844 4,50 9,36 7,22 0,75 

θ0kPa (tf%) (10) 844 29,10 61,00 43,87 5,09 

θ-33kPa (tf%) (11) 844 6,80 53,20 29,96 6,46 

θ-1500kPa (tf%) (12) 844 1,80 35,20 15,12 5,77 

θ-150000kPa (tf%) (13) 844 0,28 9,02 2,33 1,27 

(1) soil parameter, (2) sample size, (3) mean, (4) SD, (5) clay content (<0.002 mm) (mass %), (6) silt content 

(0.002-0.05 mm) (mass %), (7) sand content (0.05 – 2 mm) (mass %), (8) humus content (mass %), (9) calcium 

carbonate content (mass %), (10) soil water content at -0.1 kPa (vol %), (11) soil water content at -33 kPa (vol 

%), (12) soil water content at -1500 kPa (vol %), (13) soil water content at -150000 kPa (vol %) 

 

Statisztikai vizsgálatok 

 

A vízgazdálkodási tulajdonságokat a talajtérképek kategória információiból kívántuk becsülni, ennek 

megfelelően olyan statisztikai eljárást kerestünk, amivel kategória típusú (nominális és ordinális) 

független változókból (talajtérképi információk) folytonos függő változót (víztartó képesség) lehet 

becsülni. Az ilyen típusú becslésekhez a regressziós fa módszert (Classification and Regression Tree 

vagy CRT; Breiman et al. 1998) találtuk az egyik legmegfelelőbbnek, amint azt több szerző 

(McKenzie és Jacquier 1997, Rawls és Pachepsky 2002, Lilly et al. 2008, Nemes et al. 2010) is 

alkalmazta a talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak becslésére. A CRT módszeren kívül az 

úgynevezett CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection; Kass 1980) módszer alkalmas a 

kategória típusú független változókkal történő elemzésekre, amint azt korábbi munkánkban (Tóth et al. 
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2012) bemutattuk. Mind a CRT, mind a CHAID eljárás a döntési fák csoportjába tartozik, statisztikai 

eljárásukat tekintve a négyzetes eltérés minimalizálása (CRT) és a F-próba (CHAID) alapján képeznek 

elkülöníthető hatású talajjellemző csoportokat. A módszerek statisztikai hátterének részletes 

ismertetését Breiman et al. (1998) (CRT), Kass (1980) és Hámori (2001) munkái (CHAID típusú fa) 

tartalmazzák. A két módszerrel - kategória adatokból - egyaránt becsültük a víztartó képességet. 

A CRT és CHAID módszerekkel kapott döntési fák optimális, tehát nem túlillesztett, de megbízható 

becslést nyújtó modelljeit tízszer elvégzett tízszeres kereszt-validálással dolgoztuk ki, tehát a kalibráló 

és validáló adatok aránya 0,9:0,1 volt (Martin et al. 2009). Ezzel az eljárással ugyanazon modell 

beállítással összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott validáló adatbázisrészen vizsgáltuk a modellt, 

csökkentve a véletlenszerű felosztásból származó hibalehetőségeket. Azt a modellbeállítást tekintettük 

optimálisnak, ami a legkisebb átlagos négyzetes eltérést eredményezte a százszorosan kereszt-validált 

adatbázisrészekre (Hill és Lewicki 2006) 

A klasszifikációs fák alkalmazásához két részre osztottuk fel az adatbázist, tanuló (becslő) és teszt 

részre. Az adatok véletlenszerűen kiválasztott 90 %-án dolgoztuk ki a becslő módszereket (tanuló 

adatok) és a maradék 10%-án ellenőriztük a kidolgozott módszerek becslési megbízhatóságát. A 90-

10%-os felosztást az indokolta, hogy a klasszifikációs fák megbízhatóságát erősen befolyásolja a 

tanuló adatok száma, mert még a kialakított talajcsoportok esetén is inhomogének az adatok, ami 

abból adódik, hogy a főtípusokon belül is igen változatos talajok fordulnak elő. A becslő adatbázisban 

így 763, míg a teszt adatbázisban 81 minta szerepelt. 

Statisztikai vizsgálatainkhoz az SPSS 13.0 szoftvercsomagot használtuk (SPSS 2005). 

A kategória adatokkal történő elemzéseken túl azt is megvizsgáltuk, hogy a folytonos 

talajtulajdonságok figyelembe vételével végzett becslések milyen megbízhatóságúak. Ezért a 

regressziós fa (CRT) módszert alkalmazva folytonos talajtulajdonságok és kategória adatok 

kombinációjával is képeztünk becslő modelleket. (A CHAID módszer kifejezetten kategória adatokra 

alkalmazható, ezért ebben az esetben ezt nem használtuk.) 

A víztartó képesség becslését tehát négy nevezetes mátrixpotenciál értéken (θ0kPa, θ-33kPa, θ-1500kPa, θ-

150000kPa) és három különböző statisztikai módszert alkalmazva dolgoztuk ki: 

(1) CHAID típusú (CHAID_kat) és 

(2) regressziós (CRT_kat) fával, 

kizárólag kategória típusú (ordinális, nominális) független változók felhasználásával, valamint 

(3) regressziós fával (CRT_folyt) ami folytonos és kategória típusú talajtulajdonságokat is figyelembe 

vesz.  

Kategória típusú bemeneti adatként a talaj altípus, humusztartalom, fizikai féleség, pH, kalcium-

karbonát tartalom kategóriákat (1. táblázat) és a feltalaj és altalaj megkülönböztetést használtuk. A 

folytonos értékek közül az agyag (<0,002 mm), por (0,002-0,05 mm), homok (0,05-2 mm) tartalmat, 

humusztartalmat, kalcium-karbonát tartalmat és pH-t, vettük figyelembe az altípus és a feltalaj és 

altalaj megkülönböztetését tartalmazó kategória változókkal. 
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Becslési megbízhatóság számítása 

 

A kapott modellek megbízhatósága alapján hasonlítottuk össze a különböző módszerekkel kidolgozott 

víztartó képesség becslő eljárásokat. 

A megbízhatóságot az átlagos hibával (ME) 
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az átlagos relatív hibával (MRE) 
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az átlagos négyzetes hiba négyzetgyökével (RMSE) 
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és a Pearson-féle korrelációs együtthatóval jellemeztük. 

5%-os szignifikancia szinten vizsgáltuk, hogy különbözőnek tekinthető-e a kidolgozott becslések 

megbízhatósága. Az összehasonlítást a minták négyzetes eltérése (SE) ([3] egyenletben) alapján 

végeztük az SPSS 13.0 One-Way ANOVA (Homogeneity of Variance Test) módszerével, illetve 

kettőnél több módszer esetén a Duncan teszttel. 

A legmegbízhatóbb víztartó képességet becslő modellek jellemzőit az alábbiakban ismertetjük. 

 

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A víztartó képesség becslésére kidolgozott klasszifikációs fák (CRT_folyt, CHAID és CRT_kat) 

összefoglaló jellemzőit a 3. táblázat tartalmazza. A módszerek becslési megbízhatóságát jellemző 

statisztikai mutatók a 4. táblázatban láthatók. A kategóriák és altípus alapján becslő CHAID és 

regressziós fák (CRT_kat) eredményei nem különböznek egymástól szignifikánsan sem a pontosságot, 

sem a megbízhatóságot tekintve. A -33, -1500 kPa-hoz tartozó nedvességtartalom és a hasznosítható 

vízkészlet becslésére a CRT_kat módszer a pontosabb. A megbízhatósága viszont a CHAID 

módszernek jobb a -1500, -150000 kPa-hoz tartozó nedvességtartalom és hasznosítható vízkészlet 

becslésénél. 
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3. táblázat. A klasszifikációs fával kidolgozott becslő módszerek (pedotranszfer szabályok) áttekintő 

táblázata 

Table 3. Summary of pedotransfer rules developed by regression tree (CRT) and CHAID methods 

Becslő 

módszer* 

(1) 

Becsült 

víztartó 

képesség (2) 

A becsléshez figyelembe vett input paraméterek (3) Elkülönített 

csoportok 

száma (4) 

CRT_folyt θ0 kPa pH, homok (5), kalcium-karbonát (6), altípus (7) 7 

 θ-33 kPa homok, altípus, por (8) 9 

 θ-1500 kPa homok, agyag (9), altípus, kalcium-karbonát, pH, humusz 

(10), por 

19 

 θ-150000 kPa agyag, homok, altípus, por, humusz 15 

CHAID θ0 kPa kalcium-karbonát, pH, fizikai féleség kód (11) 6 

 θ-33 kPa fizikai féleség, altípus kód 10 

 θ-1500 kPa fizikai féleség, humusz, pH kód 8 

 θ-150000 kPa fizikai féleség, altípus, feltalaj és altalaj megkülönböztetése 

(12) 

10 

CRT_kat θ0 kPa pH, kalcium-karbonát, altípus kód 5 

 θ-33 kPa fizikai féleség, altípus, kalcium-karbonát kód 10 

 θ-1500 kPa fizikai féleség, altípus, humusz kód 11 

 θ-150000 kPa fizikai féleség, altípus, kód 11 

*CHAID, CRT_kat: döntési fák kategória típusú független változókkal, melyek a térképi kódoknak (Jassó 1989) 

felelnek meg. CRT_folyt: regressziós fa, független változóként a CHAID modellben használt input 

paramétereket tartalmazza, de azokat – a talaj altípus és az altalaj és feltalaj megkülönböztetése kivételével - 

folytonos értékekként, a fizikai féleség helyett az agyag (<0,002 mm), por (0,002-0,05 mm) és homok (0,05-2 

mm) tartalmat (tömeg %), továbbá humusz (tömeg %), kalcium-karbonát (tömeg %) tartalmat és pHH2O-t. 

(1) prediction method, (2) predicted water retention value, (3) input parameters used by the model, (4) number of 

terminal nodes in the model, (5) sand content, (6) calcium carbonate content, (7) soil subtype, (8) silt content, (9) 

clay content, (10) humus content, (11) soil texture, (12) topsoil and subsoil distinction 

*CHAID, CRT_kat: decision trees with categorical independent variables, which are identical with the 

information available on soil maps (Jassó 1989). CRT_folyt: regression tree based on soil properties similar to 

the input variables of the CHAID model but in continuous form: clay (<0.002 mm) (mass %), silt (0.002-0.05 

mm) (mass %), sand (0.05 – 2 mm) (mass %), organic matter (mass %), calcium carbonate (mass %), pHH2O and 

Hungarian soil subtypes and topsoil and subsoil distinction – as categories. 
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4. táblázat. A víztartó képesség becslésére kidolgozott döntési fák becslési megbízhatósága különböző 

mátrixpotenciálokon (a becslési hibák számítása a teszt adatbázisra) 

Table 4.  Reliability of the derived decision trees for the prediction of soil water retention at different 

matric potentials (calculated on the test set) 

Becslő módszer 

(1) 

Becsült 

tulajdonság (2) 

Teszt adatbázis (3) 
Pearson-féle 

korrelációs 

koefficiens (4) 

Mintaszám 

(5) 

ME 

(tf%) 

(6) 

RMSE 

(tf%) 

(7) 

MRE 

(%) 

(8) 

CRT_folyt 

(folytonos 

tulajdonságok
a
, 

altípus, altalaj és 

feltalaj 

elkülönítése) (9) 

θ0kPa -1,622 5,100 -5,10 0,322** 81 

θ-33kPa -1,004 4,372 -8,29 0,814** 81 

θ-1500kPa 0,755 4,560 -4,62 0,663** 81 

θ-150000kPa -0,030 0,815 -28,18 0,675** 81 

DV számított
c
 -1,760 4,597 -30,84 0,515** 81 

CHAID 

(kategóriák
b
, 

altípus, altalaj és 

feltalaj 

elkülönítése) (10) 

θ0kPa -1,610 5,202 -5,13 0,250* 81 

θ-33kPa -0,891 5,171 -9,32 0,706** 81 

θ-1500kPa 0,310 4,515 -12,25 0,649** 81 

θ-150000kPa -0,213 0,977 -41,77 0,535** 81 

DV számított
c
 -1,200 5,075 -29,70 0,191 81 

CRT_kat 

(kategóriák
b
, 

altípus, altalaj és 

feltalaj 

elkülönítése) (11) 

θ0kPa -1,453 5,123 -4,97 0,282* 81 

θ-33kPa -1,542 5,165 -11,56 0,738** 81 

θ-1500kPa 0,209 4,484 -11,99 0,655** 81 

θ-150000kPa -0,075 1,007 -34,605 0,477** 81 

DV számított
c
 -1,751 5,237 -34,626 0,185 81 

*A korreláció 0,05 szinten szignifikáns. 

** A korreláció 0,01 szinten szignifikáns. 
a
Kategória típusú független változók: fizikai féleség, humusz, kalcium-karbonát tartalom és pH kód. 

b
Folytonos független változók: agyag (<0,002 mm) (tömeg %), por (0,002-0,05 mm) (tömeg %), homok (0,05 – 

2 mm) (tömeg %), szerves anyag (tömeg %), kalcium-karbonát tartalom (tömeg %) és pHH2O. 
c
Hasznosítható vízkészlet (DV) a becsült víztartó képességekből számolva. 

(1) prediction method, (2) predicted property, (3) test set, (4) Pearson correlation coefficient, (5) sample size, (6) 

mean error (vol%), (7) root mean squared error (vol%), (8) mean relative error (vol%), (9) CRT_folyt (based on 

continuous soil properties, soil subtype and topsoil and subsoil distinction), (10) CHAID (based on categorical 

soil properties, soil subtype and topsoil and subsoil distinction), (11) CRT_kat (based on categorical soil 

properties, soil subtype and topsoil and subsoil distinction) 

*Correlation is significant at 0.05 level. 

**Correlation is significant at 0.01 level. 
a
Categorical independent variables: soil texture, code of humus content, calcium carbonate content and pH. 

c
Continuous independent variables: clay content (<0.002 mm) (mass %), silt content (0.002-0.05 mm) (mass %), 

sand content (0.05 – 2 mm) (mass %), humus content (mass %), calcium carbonate content (mass %) and pHH2O. 
c
Plant available water content calculated from predicted θ-33kPa and θ-1500kPa. 
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2. ábra. A -1500 kPa mátrixpotenciálhoz tartozó nedvességtartalom becslése a CHAID modellel. 

Node: csomópont száma, Mean: a csoport átlagos nedvességtartalma, Std.Dev.: az átlag szórása, n: a csoport 

elemszáma, %: a csoport elemszámának %-os aránya a tanuló adatbázisban, Predicted: a csoportra becsült 

nedvességtartalom. A talajtulajdonságok kódjainak jelentését az 1. táblázat mutatja. 

Figure 2. Tree diagram resulting from the CHAID classification tree method to predict SWR at -1500 

kPa. Meaning of codes can be seen in Table 1. 

 

A 2. ábra a CHAID módszerrel kidolgozott -1500 kPa mátrix potenciálhoz tartozó nedvességtartalom 

becslését mutatja. A csak kategória típusú input paramétereket figyelembe vevő modellek közül – 

CHAID és CRT_kat – a CHAID modellt elemezzük részletesebben, mert a végső csoportjainak számát 

tekintve a fa mérete valamivel kisebb -1500 és -150000 kPa mátrixpotenciálhoz tartózó 

nedvességtartalom becslése esetén, mint a CRT modellé, mégis hasonló pontosságú és 

megbízhatóságú. 

 

Regressziós fa (CRT_folyt) a folytonos értékek, altípus valamint a feltalaj és altalaj megkülönböztetése 

alapján 

 

0 kPa mátrixpotenciálhoz tartozó nedvességtartalom 
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A pH az első talajtulajdonság, ami alapján regressziós fa két csoportba osztja az adatbázist, a 7,22-nél 

kisebb vagy egyenlő pH értékű talajokat a homoktartalmuk alapján csoportosítja tovább. A 7,22-nél 

nagyobb pH értékű talajokat pedig a kalcium-karbonát tartalmuk és az altípusuk alapján különíti el. 

 

-33 kPa mátrixpotenciálhoz tartozó nedvességtartalom 

Első lépésben a talajminták homoktartalmuk alapján kerülnek szétválasztásra. A kisebb és nagyobb 

homoktartalmú mintákat is a homoktartalom és az altípus alapján csoportosítja tovább a módszer, csak 

a nagyobb homoktartalmúak (>45,85%) esetén a portartalmat is figyelembe veszi az elkülönítésnél. 

 

-1500 kPa mátrixpotenciálhoz tartozó nedvességtartalom 

A regressziós fa ezen a mátrixpotenciál értéken is a minták homoktartalma alapján különíti el a 

mintákat az első lépésben. Az 55,02%-nál kisebb vagy egyenlő homoktartalmú talajokat további nyolc 

szinten választja ketté a módszer, amihez az agyagtartalmat, homoktartalmat, altípust, kalcium-

karbonát tartalmat, pH-t és humusztartalmat veszi figyelembe. Az 55,02%-nál nagyobb 

homoktartalmú minták az agyag és kalcium-karbonát tartalmuk, valamint alttípusuk alapján kerülnek 

szétválasztásra. 

 

-150000 kPa mátrixpotenciálhoz tartozó nedvességtartalom 

Az első lépésben az agyagtartalom alapján osztja két csoportra az adatokat a fa módszer. A 27,87%-

nál kisebb vagy egyenlő agyagtartalmú talaj csoportosítását a homok, agyag, portartalmuk, altípusuk 

és humusz tartalmuk alapján végzi. A 27,87%-nál nagyobb agyagtartalmúakat az altípus, agyag, 

homok és humusztartalom figyelembe vételével válogatja szét. 

 

CHAID típusú fa a kategóriák, altípus valamint a feltalaj és altalaj megkülönböztetése alapján 

 

0 kPa mátrixpotenciálhoz tartozó nedvességtartalom 

A minták először a kalcium-karbonát tartalom kategória alapján kerülnek felosztásra: három 

csoportba. A kalcium-karbonátot nem tartalmazó minták kerülnek az első csoportba, ezeket a mintákat 

a pH értékük alapján csoportosítja a módszer. A 0,1-10,0% kalcium-karbonátot tartalmazó mintákat a 

fizikai féleség alapján osztja három csoportra a fa. 10,0%-nál nagyobb kalcium-karbonát tartalmú 

talajok nem kerülnek további felosztásra. 

 

-33 kPa mátrixpotenciálhoz tartozó nedvességtartalom 

A mintákat első szinten a fizikai féleség alapján, második szinten az altípus alapján különíti el a 

módszer. Ez alól az agyagos vályognál finomabb fizikai féleségű talajok (5. csoport) a kivételek, mert 

azok nem kerülnek további felosztásra. A durva homok és homoktalajok alkotják az első csoportot, a 

homokos vályogok a második, a vályogok a harmadik, az agyagos vályogok a negyedik csoportot. 
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-1500 kPa mátrixpotenciálhoz tartozó nedvességtartalom 

A -33 kPa mátrixpotenciál értékhez tartozó nedvességtartalomhoz hasonlóan itt is a fizikai féleség 

alapján ugyanazon öt csoportra különíti el a fa a talajokat. Ezen a mátrixpotenciálon viszont csak az 

első és harmadik csoportot osztja tovább. A durva homok és homok fizikai féleségű talajokat a 

humusztartalmuk alapján, a vályog talajokat a pH értékük alapján (2. ábra). 

 

-150000 kPa mátrixpotenciálhoz tartozó nedvességtartalom 

Ezen a mátrixpotenciálon is a -33 és -1500 kPa-hoz hasonlóan a fizikai féleséget figyelembe véve 

ugyanazon öt csoportot különíti el a fa első lépésben. Ezek közül a homokos vályogokat és az agyagos 

vályognál finomabb fizikai féleségű talajokat nem csoportosítja tovább. A másik három csoportot az 

altípus alapján osztja tovább, a vályog talajoknál ezen felül még a feltalajt és altalajt is figyelembe 

veszi. 

 

A barna erdőtalajok víztartó képességében szerepet kapó tényezők értékelése 

 

A barna erdőtalajok víztartó képességének klasszifikációs fákkal történő becslésében a fizikai féleség 

mellett a talaj kalcium-karbonát tartalma is fontos. A kalcium-karbonát a legfontosabb talajtulajdonság 

a 0 kPa mátrixpotenciálhoz tartozó víztartó képesség kategóriák alapján történő becsléséhez. Ha 

folytonos értékek állnak rendelkezésre, akkor a pH a legfontosabb független változó a becslésben. 

Minél több kalcium-karbonátot tartalmaz a talaj, annál több nedvességet tart vissza telített állapotban. 

Ezen a szívóerőn a kalcium-karbonát szerkezetjavító hatása érvényesül a becslésben, mert a kalcium 

ionok koaguláló és cementáló tulajdonságokkal rendelkeznek (Stefanovits et al. 1999). A jobb 

szerkezet és ezentúl a mészgöbecsek jelenléte a makropórusok mennyiségét növeli. A pH esetében a 

7,22-nál nagyobb értékek eredményeznek nagyobb víztartó képességet. Ebbe a csoportba 336 db talaj 

tartozik, amiből 176-nak 6,8-nál is alacsonyabb a pH-ja, tehát a savanyú tartományba tartozik. A 

savanyú talajok szerkezetére pedig tömődött, kevés makropórust tartalmazó szerkezet a jellemző 

(Stefanovits et al. 1999), emiatt kisebb a víztartó képességük 0 kPa mátrixpotenciálon. 

A pH víztartó képességre gyakorolt hatása -1500 kPa változatosabb, mint 0 kPa-on. Vályog fizikai 

féleségű talajok esetén a 6,8-nál kisebb vagy egyenlő pH értékű talajok víztartó képessége a legkisebb, 

azonban a 6,8-nál nagyobb pH-jú talajokat még további két csoportra lehet osztani. A 7,2-nél nagyobb 

pH értékű talajok víztartó képessége ugyan nagyobb, mint a savanyú talajoké, de a semleges 

talajokénál rosszabb. 

A kalcium-karbonát tartalom víztartó képességre gyakorolt hatása attól is függ, hogy mely 

mátrixpotenciálhoz tartozó víztartó képességet vizsgáljuk. A fent bemutatott hatása 0 kPa esetén áll 

fenn. -1500 kPa-on visszatartott nedvesség esetén viszont bizonyos esetekben (19,12 és 55,02% 

közötti homoktartalom és 24,84-nél kisebb egyenlő agyagtartalomnál), nagymértékű növekedése (ami 
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a vizsgált talajoknál 24,5% fölötti kalcium-karbonát tartalom volt) negatívan hat a víztartó képességre. 

Ebben az esetben a nagy kalcium-karbonát tartalom, már mészkonkréciók előfordulására utal, ami 

csökkentheti a víztartó képességet, mivel az egységnyi talajtérfogatban a vizet visszatartó kisméretű 

pórusok mennyisége lecsökken. 

A többi szívóerőn a fizikai féleség a legfontosabb a becslésben. A klasszifikációs fák esetén is látható, 

hogy minél finomabb a szemcseösszetétel, annál több vizet tart vissza a talaj, ahogyan az a 

szakirodalomból is ismert. Egy esetben volt kivétel, amikor a CHAID módszerrel történt a 0 kPa 

mátrixpotenciálhoz tartozó nedvességtartalom becslése. Ekkor a 0,1-10,0% kalcium-karbonát tartalmú, 

vályog fizikai féleségű talajoknak nagyobb a víztartó képessége, mint az annál finomabb fizikai 

féleségű talajoké. A vizsgált talajtulajdonságokon túl természetesen egyéb talajtulajdonságok is 

befolyásolják a talaj víztartó képességét. Ebben az esetben talán az agyagos vályognál finomabb 

fizikai féleségű szintek tömődöttebbek, kevesebb makropórust tartalmaznak, ennek következménye a 

kisebb víztartó képesség. Magyarázatként szolgálhat az eltérő agyagásvány összetétel is, de ennek 

vizsgálatára adat hiányában egyelőre nincs lehetőség. 

A 0 és -33 kPa mátrixpotenciálon a különböző szemcsefrakciók közül a homoktartalom a 

legmeghatározóbb, míg -1500 és -150000 kPa-on az agyagtartalom. A szakirodalom szerint -3 és -200 

kPa mátrixpotenciál tartományban a finom homokfrakció (0,25–0,05 mm) a meghatározó, mert ebben 

a tartományban ürül le, a szemcsefrakciók között kialakuló kapilláris–gravitációs pórusrendszer. A -

200 kPa mátrixpotenciálnál kisebb tartományban a szorpciós erők hatása a döntő, tehát az 

agyagtartalom a meghatározó (Rajkai et al. 1981). 

A regressziós fa (ahol az altípus és a feltalaj és altalaj elkülönítésén kívül a többi talajtulajdonság 

folytonos) elemzésekor látható, hogy azon minták esetén, ahol a homok és/vagy az agyagfrakció a 

legmeghatározóbb (nagy homok és kisebb agyagtartalmú minták, közepes homok és agyagtartalmúak, 

valamint a nagy agyagtartalmúak), csak a mechanikai összetétel szükséges a víztartó képesség 

becsléséhez. 

A humusztartalom nem bizonyult szignifikáns becslő változónak 0 kPa-on, annak ellenére, hogy a 

talajszerkezet kialakulására hatással van. Ennek az lehet az oka, hogy az adatbázisunkban szereplő 

barna erdőtalajok átlagos humusztartalma 0,81%, tehát a humusztartalomban nincs nagy különbség a 

minták között. Kisebb humusztartalom esetén, pedig a különböző szerves anyag tartalomból eredő 

szerkezetbeli különbségek nem jelentősek. Ráadásul a barna erdő talajoknál a víztartó képesség 

szempontjából a savanyúság, illetve a kalcium-karbonát tartalom meghatározóbb a szerkezet 

kialakulását tekintve, hiszen savanyú közegben és kalcium ionok jelenléte nélkül a szerves anyag 

cementáló hatása gyangébb (Stefanovits et al. 1999). -1500 és -150000 kPa-on viszont már nagyobb a 

jelentősége a becslésben, ami a szerves kolloidok vízmegkötő képességével magyarázható. 
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SUMMARY 

 

Soil water retention of brown forest soils at -0.1, -33, -1500 and -150000 kPa matric potentials and 

available water content were estimated from information available in the Hungarian Detailed Soil 

Hydrophysical Database. Estimations used soil properties displayed on the 1:10000 scale Hungarian 

soil maps. Ordinal and nominal type of variables (texture, organic matter content, calcium carbonate 

content, soluble salt content, pH and soil subtype classes) were used to develop prediction methods. 

Two types of pedotransfer rules (PTR) were established by classification tree (CRT and CHAID) 

methods. The prediction methods were developed using (1) continuous type input parameters and (2) 

categorical type input parameters. Water management of different brown forest soils are characterized 

and water retention prediction models are provided. The established models can be readily used to 

prepare available water content maps based on soil survey information. 

Keywords: PTF, water management, CRT, CHAID 
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