A talajnedvesség-állapot szezonális dinamikájának követése a Szigetközben
Összefoglalás: A Felső-dunai magyar-szlovák környezeti monitoring keretében a
Szigetköz Kutatási Központ 14 helyen telepített talajnedvesség mérőállomással
rendelkezik. A mérésekre húsz éven keresztül biztosított kormányzati támogatás 2014
óta szünetel, annak ellenére, hogy a mérések folytatására igény van. A hosszú évek
munkájának eredményeként létrehozott adatbázis értékének megőrzése, és későbbi
felhasználhatósága érdekében idén - legalább néhány mérőponton - szükség van a
rendszeres mérések újraindítására.
*
A Szigetköz erdő és mezőgazdasági területeinek, vizes élőhelyeinek nedvesség ellátottsága a
Duna elterelése következtében megváltozott. A változás mértéke azonban nem egységes, mert
a talajvíz szintje a Duna vízállását követi. Az, hogy az éppen termesztett növényállomány
vízigényét a talajvízből a gyökérszintbe történő kapilláris vízemelés a csapadékmentes
időszakban pótolja-e, annak a függvénye, hogy a talajvíz kavicsrétegben vagy talajrétegben
áll. Az öntés eredetű talajok rétegzettsége, a homokos, agyagos és kavicsos rétegek egymásra
következése azonos talajvízmélység esetén is jelentősen különböző víztranszportot jelent a
növények vízellátásában. A talajok nedvességállapotát a csapadékmentes időszakokban
kielégítő pontossággal lehet jellemezni nedvességprofiljukkal. 1992-ben 14 mérőhelyen indult
a Szigetközi Monitoring Program (SzMP) a Duna elterelés okozta mezőgazdasági vízellátási
változások követésére/kimutatására.
Bár a mérések a szigetközi környezeti változások együttes értékelésének részeként (ún.
Nemzeti Jelentések) kaptak támogatást, de önmagukban is tudományos jelentőséggel bírnak.
Ezt tükrözik az SZMP eredményeiről írt cikkeink és konferenciaszerepléseink. Az SZMP
tudományos értékét növeli, hogy az adatbázisban húsz évnél is hosszabb adatsorok vannak.
Az adatsorok homogenitása és stabilitása miatt az SZMP egy új feladat, az aszály-monitoring
és figyelmeztető rendszer előkészítői-döntéshozói feladatai megoldásában is alapvető
fontosságú lehet.
*
A mérések szabványos módon, BR150 típusú, kapacitív elven működő mélyszondás
műszerrel történtek a tenyészidőszakban általában kéthetes időközzel, azon kívül ritkábban.
Az adatok a talajfelszíntől 10 cm-es rétegenként mért, - térfogatszázalékban kifejezett nedvességtartalmat mutatják.

A mérőhelyek és a műszerek nem kari tulajdonban vannak, valószínűleg az ÉDUKÖTEVIFE
selejtezte le őket sok éve. (Ma a monitoringgal foglalkozó része a Győr-Moson-Sopron
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A SzMP talajnedvesség monitoring munkája 2014 óta nem kapott támogatást, így
gyakorlatilag leállt, ezért a program újra indítása/folytatása lenne indokolt. Azonban az újra
indítást korszerű mérőeszközök telepítésével kellene megoldani. A mérőhelyek ezáltal
védettek és a talajnedvesség alakulása programozottan és automatikusan nyomonkövethető.
Az újraindítás megbízható és korszerű nedvességmérő típusa a Campbell CS616 talajba
helyezhető

készüléke

lehetne.
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talajvizsgálatához és a talajnedvesség kalibráláshoz talajminta is begyűjthető.
Pénzigény:
Új műszer beszerzése és telepítése: mérőhelyenként 1,2 – 1,5 millió Ft (5x30 = 150 cm
talajmélység nedvességmérése 5 db CS616 szonda 5x70 eFt + talajvizsgálatok költsége)
Rendszeres terepi észlelés 14 hagyományos és a telepített új mérőpontokon 1 év alatt: 2 millió
Ft.
Három mérőhely új műszerrel való ellátása esetén a tárgyévre becsült összes költség: 5,6 – 6,5
millió Ft.
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