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Oxigén (stabil) izotópjai: 

 

  - 16O: 99,757% 

  - 17O: 0,038% 

  - 18O: 0,205% 

     (Berglund és Wieser 2009) 

VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water): 

nemzetközi etalon 

Oxigén izotópok áramlása: 
 - Víz körforgásával megfelelő út 
 - Globálisan: Nap sugárzási energiája, potenciális energiák 
    Lokálisan kapilláris, ozmotikus erők is 
  
 Alaptörvény: nehézizotópok folyadék, szilárd fázisban 
          könnyűizotópok inkább gázban 
 → csapadékképződéssel a légtömeg nehézizotóp mennyisége csökken 
  → forrásrégiótól távolodva a felhő nehézizotópban kimerül 
  → nehézizotópban egyre szegényebb csapadék 
 
 Lokális topográfiai és meteorológiai viszonyok! 



Fizikai-kémiai háttér 

 

- Egyensúlyi frakciónáció: fázisok közti izotópcsere ( Rayleigh-desztilláció, vagy szekvenciális 
kiválás) 
- Kontinentális hatás: csapadék nehézizotóp tartalma a kontinensperemektől a kontinensek 
belseje felé csökken 
-  Szélességi hatás: Egyenlítő térségétől a sarkok felé a csapadék izotóposan egyre könnyebb 
- Magassági hatás: csapadék a magassággal egyre könnyebb izotóposan 
- Évszakos változás: téli δ18O arány a nyári érték közel négyszerese 
- Hőmérsékleti hatás: δ18Op  értékeket általánosságban a csapadék keletkezési helye és a 
csapadékhullás helye közti hőmérsékletkülönbség határozza meg 
- Mennyiségi hatás: nagyobb intenzitású csapadékhulláskor alacsonyabb értékek 
Időjárási viszonyok! (Hidegfront) 
- Szezonális hatás: északi félteke telén: alacsonyabb hőmérséklet és ITCZ (Trópusi Összeáramlási 
Zóna) délebben  hosszabb út, nagyobb hőmérsékletkülönbség 
- Forrásrégió-hatás: óceánok területenként eltérő δ18O értéke 
Légtömegek eltérő utakat járnak be  eltérő mértékben érik őket a fenti hatások 



Alkalmazási lehetőségek 

- Ökológia 
- Hidrológia 
- Klimatológia 
- Paleoklimatológia (faévgyűrűk, barlangi képződmények alapján) 
- Paleohidrológia 
- Élelmiszerek eredetiségvizsgálata (pl bor, tej) 

  

Ökológiai kutatásokban: állatok nagyléptékű helyváltoztatásának rekonstruálása: 
összehasonlítva a kémiailag stabil szövetek stabilizotóp összetételeit a környezetben kimutatható izotópos 
különbségekkel/változásokkal  

Például: 

• Verébfélék elhullajtott tollaiból δ2H toll-izotóp tájkép Mexikóra 
(oxigén és hidrogén izotópok együtt áramolnak → ugyanazok a hatások → hasonló mintázat) 
 Felszín alatti víz és tollak között egyértelmű összefüggés: északkelet-délnyugat irányú trend 
 

• Emberi haj és csapvíz stabil oxigén és hidrogén izotópösszetételének összehasonlítása (USA) 
Folyadékfogyasztás, tejtermékek leginkább helyi forrásból → hajminták δ2H és δ18O értékei jól korreláltak az ivóvíz 
stabilizotóp-összetételével.  

 

 

 



A csapadékvíz δ18O értékének globális eloszlása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bowen és Wilkinson 2002 



Regionális modellek - Szlovákia 

Szlovákia évi átlagos csapadék δ18O értéke a tengerszint feletti magasság függvényében. 
Első szám - modellezett érték; második szám - mért érték (Holko és mtsai 2012). 

- Földrajzi koordináták 
- Havi átlagos csapadékmennyiség 
- Hőmérséklet 

 



Regionális modellek - Horvátország 

Globális: nagy orografikus változékonyság miatt nem alkalmazható. 
 
- Csapadékmennyiség 
- Hőmérséklet 
- Orografikus viszonyok 



Regionális modellek - Szlovénia 

A csapadék oxigén izotóp összetételének eloszlása Szlovéniában (Vreča és mtsai 2010). 

A vizsgálatba bevont paraméterek: 
- hőmérséklet 
- földrajzi szélesség 
- tengerszint feletti magasság 



Regionális modellek - Ausztria 

Ausztria csapadék δ18O térképe, évszakos és éves 
modell alapján (Liebminger és mtsai 2006). 

- Hőmérséklet 
- Földrajzi hosszúság és szélesség 
- Relatív páratartalom 
- Tengerszint feletti magasság 
- Szélsebesség 
- Teljes csapadékösszeg 
- Friss hómennyiség 

 
Különböző évszakokra külön izotóptérkép átlagolva évekre 
 



Regionális modellek - Magyarország 

A csapadék modellezett havi δ18O értéke 
Magyarországon és környékén 2008-2009-ben. 
Körök - Becsült szélsőértékek. 
 

- havi részletességű 
- paraméterek: háromdimenziós földrajzi 
  koordináták 



Adatot szolgáltató mérőállomások és álloműssűrűség időbeli alakulása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állomások 1973 és 2010 

között működtek változó 

ideig. 

Állomássűrűség maximuma: 

1992-1993 és 2008 

 

Cél: állomások köré írható  

hatástávolság meghatározása 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

     (Kohán 2014) 

Variogram függvény és jellemzői 

Surfer 12 program; 

pontpárok maximális 

távolsága 400 km, 

eltolás mértéke 40 km, 

pontpárkeresési tolerancia 90° 
 



Többváltozós regresszióanalízis  

 

- Független magyarázó változók: 

  Izotópos magassági hatás  állomások tengerszint feletti magassága 

  Izotópos kontinentális hatás  földrajzi koordináták 

- Függő változó: 

  stabil oxigénizotóp értékek 

- Regressziós modellek áprilistól novemberig szignifikánsak 

- Maradéktag: kapott regressziós egyenesek egyenleteibe behelyettesítve 
számított értékeket az eredeti adatokból kivonva 



„Normális” félvariogramok 

 

1990 október (A, C) és 

2008 július (B, D) adatai 

 

A, B: variogram felhők 

C, D: tapasztalati 

félvariogramok (fekete pont)  

és Gaussi típusú elméleti 

félvariogram modellek 

(kék vonal) 

Szaggatott vízszintes vonal 

az átlagos variancia.  

 



Többküszöbű félvariogramok (1989 november, 2008 április) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fekete pont: tapasztalati félvariogram; szaggatott vízszintes vonal: átlagos variancia; 
kék vonal: illesztett elméleti félvariogram modellek  



Röghatás típusú félvariogramok (1991 augusztus, 1992 június): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fekete pont: tapasztalati félvariogram; szaggatott vízszintes vonal: átlagos variancia 



Trendet mutató félvariogramok (1992 május, 1993 október): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fekete pont: tapasztalati félvariogram; szaggatott vízszintes vonal: átlagos variancia 



Észlelőhálózat lefedettsége 2008-ban, 100 km-es hatástávolságot feltételezve 

 



Észlelőhálózat lefedettsége Czuppon és munkatársai (2015) mérőállomásaival 
kiegészítve, 100 km-es hatástávolságot feltételezve 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 



Hatvani István Gábor bírálata 

28. Oldalon olvashatjuk a variogrammok általános paramétereinek értékeit, amelyeket 
a jelölt használ. Ezeket mi alapján választotta ki? 

Pontpárok maximális távolságát 400 km-re állítottam, mert fölötte már nincsenek, vagy 
csak egy pontpárt tartalmazó csoportok vannak. 

Az eltolás mértékét 40 km-re határoztam meg, mert ennél a távolságnál már több 
pontpárt tartalmazó csoportok voltak a variogram felszálló ágában. 

A végső eredményekhez hány állomás/adatot használt, más szóval pontosan miből jött 
ki a 90 km-es hatástávolság? Ennek megválaszolásában nagyban segítene egy olyan 
ábra, ami a különböző állomások rendelkezésre állását mutatja stabilizotóp mérése 
szempontjából. 

A 90 km-es hatástávolság a „normális” variogrammok alapján jött ki. A variogramok 
hónapokra lebontva készültek el, a különböző hónapokban pedig különböző számú 
állomás szolgáltatott adattal. 
Dolgozatomban feltűntetett példák: 1990 október: 14 db, 2008 július: 15 db, 1989 
november: 1989 november: 14 db, 2008 április: 14 db 



Szabó Csaba bírálata: 

Mi a keratin? 

Keratin=szaru 

A haj 97%-át keratin alkotja (a maradék 3% víz).  

A deutérium adatok feldolgozásának eredményeit miért nem közölte a 
dolgozatban?  

Deutérium adatokat nem dolgoztam fel. Mivel az oxigén izotópokkal hasonló 
eloszlást mutat, a későbbiekben a dolgozatom segítséget nyújthat egy ilyen 
kutatáshoz is. 

Czuppon et al (2015) adatai alátámasztják-e a következtetését? 

Nem rendelkezem Czuppon adataival, így az összehasonlítás nem történt meg. 


