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Ha jön az aszály…

„Minden látomás vicc egészen addig, amíg
valaki meg nem valósítja azt, utána viszont
közhellyé válik”
/Robert Goddard/
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Mi várható hazánkban, a Kárpát-medencében, a Duna
vízgyűjtőjén?
Melegedés az évben, minden évszakban!
Duna vízgyűjtőjében – a gleccserek folyamatos olvadása, változó vízjárás
Szárazodás – kevesebb csapadék, vagy alig változó csapadék
A csapadék éven belüli átrendeződése: télen nő, nyáron csökken, lefolyási hányadok
változása - vízkészletek időbeli módosulása!
Szélsőséges események – gyakorisága és intenzitása nő
- nagycsapadékok
- száraz időszakok

Árvíz (akár télen is)

Vízhiányos időszakok hosszúsága

Belvíz (ott is ahol eddig nem fordult elő)

Kisvízi időszakok hossza

Belterületi elöntések kockázata nő

Aszályok gyakorisága és erőssége

Növekvő vízjáték a vízrendszerekben

Konfliktusok a vízhasználókkal

Élet- és vagyonbiztonság, víz- és élelmiszer biztonság,
vizek ökológiai állapota, fenntartható fejlődés, foglalkoztatottság

Természeti hatások
A (PAI) aszályindex országos évi átlagértékeinek alakulása 1931-2015 közötti időszakban

A PAI >8 gyakorisága jelentősen nőtt, továbbá
az aszály súlyossága és tartóssága fokozódott!

GYAKORISÁG
TARTÓSSÁG
SÚLYOSSÁG

Ökológiai, gazdasági, társadalmi hatások
egy időben,
érintettség akár 3 000 000 ha
(Mezőgazdasági terület 5 346 000 ha)
(belvíz max. 400 000 ha – (többlet termés?)

Tények – a vízhiány és aszálykezelés jelenlegi gyakorlatáról
• Utólagos aszályelemzéseket végzünk, az észlelési módszerek
nem összetettek. Az aszály számszerűsítése leggyakrabban hosszú
időtávra vonatkozik és nem írja le kellő részletességgel a
folyamatot, a kialakulását nem tudjuk rekonstruálni. /Az esemény
nyomonkövetése a jellemző/
• A kárkövető magatartás a jellemző; nem kidolgozott az operatív
intézkedések rendszere , az előírások bizonytalanok. A nagy
gyakorlati és tudományos érdeklődés ellenére nincs összehangolt
keretrendszer az aszálykezelés tekintetében.
• A prevenció hiányzik az aszálykezelési gyakorlatból annak
ellenére, hogy az aszálykár rendkívül magas méreteket ölt, akár
az ország teljes területére kiterjed.

Operatív Aszály- és Vízhiány Kezelő Rendszer
DWMS
(Drought and Water Scarcity Management System)

A víz szerepe a talaj funkcióiban (mérés)
tulajdonság, anyag- és energiaáramlási folyamatok

–a talajnedvesség mennyisége, tér- és időbeli
eloszlása;
–a talajnedvesség állapota (halmazállapot,
energiaállapot);

–a talajnedvesség mozgása (páramozgás;
folyadékmozgás két- és háromfázisú
talajrétegekben).

Talajnedvesség tf %

–a talajnedvesség kémiai összetétele
(koncentráció, ionösszetétel);

– a nedvességtartalom talajszelvénybeli eloszlásával
(nedvességprofil);

– a nedvességprofilok térbeli megoszlásával;

14,00
13,00
12,00
11,00
10,00

9,00
8,00
10

20

30

45

60

75

mélység [cm]

– fenti tényezők időbeli dinamizmusával.

A talaj olyan szféra, amely a visszatükröz számos folyamatot

Az aszály és a vízhiány pontos értékekkel meghatározható
A talajnedvességben mutatkozó hiány számszerűsítése
Telítettségi százalék:
𝐴𝑊% =

𝑆𝑀 − 𝑊𝑃
𝐹𝐶 − 𝑊𝑃

AW, a talaj telítettsége, hasznosítható vízkészlet
SM a talaj aktuális nedvességtartalma (v/v%),
WP a talaj holtvíztartalma (v/v%),,
FC a talaj szántóföldi vízkapacitása (v/v%).

(FC és WP különbsége az ú.n.
diszponibilis vagy hasznosítható
víz – available water, AW)

TALAJNEDVESSÉG MÉRÉS!

Az aszály és a vízhiány pontos értékekkel meghatározható
A talajnedvességben mutatkozó hiány számszerűsítése

Visszatekintés – az aszály mértékének számszerűsítése
•
•
•
•

Majdnem annyi aszályindex létezik, ahányan foglalkoztak a jelenséggel… (az
indexek száma száznál több!!).
Az aszály típusának megfelelő indexek (meteorológia, hidrológiai,
mezőgazdasági). Általában idősor elemzések vagy távérzékelt adatok alapján
származtatják.
Az indexek a már bekövetkezett eseményt értékelik. Időléptéktől függően
csak hosszabb, múltbeli időszakok aszályossági helyzetének értékelését
teszik lehetővé.
Mihez viszonyítsunk az indexek ellenőrzésekor?

Meteorológiai aszály

Mezőgazdasági aszály

Hidrológiai aszály

(csapadék, hőmérséklet, párolgás)

(talajnedvesség, vízkapacitás)

(lefolyás, vízhozam, hóborítás)
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A HDI alapkoncepciója
• alkalmas legyen a napi vízhiány/aszály jellemzésére
• a „szokásos” meteorológia paraméterek mellett jelenjen meg benne az aktuális
talajnedvességi állapot
• moduláris legyen
• adatigénye országos mérőhálózatból naprakészen kinyerhető legyen
• kiszámítása algoritmizálható, és szubjektív emberi döntésektől mentes legyen

Alapja
meteorológiai aszály tényezője (HDI0)
Szorzótényezők
• a szántóföldi növénykultúrák számára fontos feltalaj (0-35 cm)
nedvességi állapotának szorzótényezője (k35)
• mélyebb talajrétegek (35-80 cm) nedvesség-tartalékának

szorzótényezője (k80)
• szélsőségesen száraz és/vagy szélsőségesen meleg időszakok
szorzótényezője (stressztényező, S)

HDI = HDI0*k35*k80*S

Hazai fejlesztésű, napi gyakorisággal számítható aszályindex

sokéves átlagos napi csapadék
sokéves átlagos napi középhőm.
aktuális napi csapadék
aktuális napi középhőm.

talajnedvesség a felső 35 cm-ben

HDI0

k35

S

k80

száraz időszakok hossza
hőségnapok száma

talajnedvesség a 35-80 cm-es rétegben

Az Aszály jelenségének kialakulása és fokozódása
A HDI és tényezőinek napi alakulása – EREDMÉNYEK az aszálykutatásban!

Az aszály- és vízhiány hatásainak mérséklésére vonatkozó javaslat
Az aszálymonitoring hálózat tervezett állomásai
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Az aszály munkacsoport tagjai:
Dr. Barta Károly
Dr. Benyhe Balázs
Fehérváry István
Fiala Károly
Lábdy Jenő

