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Bevezetés 

Világméretű kihívást jelent a föld- és vízhasználat fenntarthatóságának és termelékenységének 

javítása. Magyarországon a lehulló éves csapadék nagyjából 90%-a a párolgás és párologtatás 

révén visszakerül a légkörbe, és mindössze 10%-a fordítódik a felszíni és felszínalatti 

vízkészletek utánpótlódására. Előbbiek miatt a föld- és vízhasználat fenntarthatóságának 

kérdése nálunk különösen hangsúlyos. Az agrárerdészeti rendszerek, amelyben a fák 

integrálódnak a mezőgazdasági területbe, kedvező hatással lehetnek a vízgazdálkodásra, és még 

a lombkorona illetve az avar intercepciós veszteségek is pozitív hatásukban nyilvánulhatnak 

meg komplex megközelítésben. A fák javíthatják a víz beszivárgását, csökkenthetik a talaj 

párolgását és a felszíni lefolyást. Agrárerdészeti rendszerekben a termelékenység nőhet, mivel 

a fák olyan vízkészletekhez is hozzáférhetnek, amelyhez a lágyszárúak nem. A növények 

hidrológiai körülményei a hidraulikus liftnek köszönhetően javulnak, melynek során a fák 

gyökerei az éjszakai órákban a talaj mélyebb rétegeiből pótolják vissza a felsőbb talajrétegek 

nedvességtartalmát. A talajvíz szintjének napi ingadozása a mi éghajlatunkon nyári időszakban 

a vegetáció vízfogyasztására vezethető vissza. A Soproni Egyetem Geomatikai, Erdőfeltárási 

és Vízgazdálkodási Intézetének munkatársai ennek a bonyolult rendszernek egyes elemeit 

kutatják, melyről átfogó képet szeretnénk adni a jelen munkában. 

 

Intercepciós veszteség 

Adott területre, így az agrárerdészeti rendszerekre is érkező csapadék egy része a fák 

lombkoronájára, ágaira érkezik, azt benedvesíti, és onnan párolog el részben már a 

csapadékesemény alatt, részben azt követően. Ezt a csapadékhányadot nevezik lombkorona-

intercepciónak. Az intercepciós veszteséget a törzsön lefolyó, és a lombozaton átjutó 

csapadékmérésének segítségével a szabad területi csapadékból határozhatjuk meg. 
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Intézetünkben évtizedek óta folynak lombkorona-intercepciós mérések, melyek több fafajt 

(bükk, kocsánytalan tölgy, luc és éger) érintenek. Az agrárerdészeti rendszerekben a 

lombkorona-intercepció az erdőállományokban mért adatokkal csak részben vethető össze, 

mivel az agrárerdészeti rendszerekben különböző módon jelennek meg a fák. Lehetnek 

szabadon álló faegyedek, fasorok vagy facsoportok, amiknek a lombfejlődése jelentősebben 

eltérhet a zárt állományokban álló fákhoz képest. Terjedelmesebb lombozattal rendelkezhetnek 

vertikálisan és horizontálisan egyaránt. A kifejezetten az értékesebb faanyagáért ültetett fák az 

agrárerdészeti rendszerben a folyamatos koronaalakító metszések és ágnyesés révén 

rendelkezhetnek a természetestől eltérő lombozattal is. 

Intézetünkben a patak menti védőzónában kialakított égeres intercepciós kert szolgáltat értékes 

adatokat az agrárerdészeti rendszer ezen elemének értékeléséhez. 

A csapadék koronáról lecsöpögő és azon keresztülhulló része az avartakaróra esik, ami szintén 

a csapadék egy bizonyos hányadát (ami részben elpárolog) visszatartja. Ezt a részt nevezzük 

avarintercepciónak. Az erdőtalaj vízgazdálkodását az avarréteg nagymértékben befolyásolja. 

Az avar tömegénél nagyobb vízmennyiséget is képes raktározni. A növénytermesztési célú 

agrárerdészeti rendszerekben az eltérő körülmények miatt nem alakul ki az erdőben 

megfigyelhető avarréteg, viszont a szerves talajtakarást széles körben alkalmazzák a talaj 

hidrológiai állapotainak javítására. A mulcsozás védi a talajt az esőcseppek közvetlen hatásától, 

csökkenti a talaj hőmérsékleti ingadozását és a talajfelszín párolgását, valamint növeli a 

beszivárgást a nagy porozitás és a jelentős ideiglenes víztározó kapacitás miatt. A talajtakarás 

további hidrológiai hatása a vízvisszatartás. A mulcsozás hasonló szerepet játszik az 

agrárágazatban, mint az erdőben az avar. Ennek a hasonlóságnak köszönhetően egyes helyeken 

az avart használják talajtakarónak. Az Intézetben folyó avarintercepciós kutatások eredményei 

épp ezért adaptálhatók az agrárerdészeti rendszerekben a talajtakarás hidrológiai hatásának 

szimulálásához. A mulcs vagy az avar nedvességtartalma az előző csapadékeseményektől függ. 

Az Intézetben folyó vizsgálat célja a nedvességtartalom és a korábbi csapadékesemények 

közötti kapcsolat elemzése. A megelőző csapadékindexet (API) alkalmaztuk az avar 

víztartalmának becslésére többféle erdőállomány esetében. A hőmérséklettel korrigált 

súlyokkal rendelkező API általában erősebb korrelációt mutatott az alom nedvességtartalmával, 

mint a lineáris súlyokkal számított API, mivel az előző megközelítés jobban szemlélteti a 

kiszáradási folyamat jellemzőit. Ez a megállapítás fontos lehet az agrárerdészeti területek 

öntözési gyakorlatának tervezéséhez.  

Bár az intercepciós és avarintercepciós veszteség a talajvíz-utánpótlódás szempontjából 

hiányként jelentkezik, azonban hidrológiai szempontból a fák lombjának kedvező hatásai is 
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vannak az együtt termesztett növények számára. A lombozat szélfogó, és árnyékoló hatása 

révén csökkenti az alatta elhelyezkedő talaj párolgását. A lomb benedvesítésére fordítódott 

csapadékhányad elpárolgása során, és saját párologtatása révén növeli a levegő relatív 

páratartalmát, és jelentősen képes csökkenteni a léghőmérsékletet, ezáltal csökken a légköri 

aszály mértéke (Gyuricza-Borovics 2018).  

 

Talajnedvesség és talajvíz 

A sorközi művelésben érintett növények gyökérzete általában nem éri el a talajvíztükröt. A fák 

gyökerének 90-95%-a is a talaj felső 2 m-ében található. Ez a talajréteg gyökerekkel sűrűn 

átszőtt. Ebben a rétegben a fák és a mezőgazdasági növények között gyökérkonkurencia léphet 

fel, a sorközi művelés hatására azonban csökkenhet a konkurencia azáltal, hogy a fák gyökere 

a folyamatos sérülések miatt inkább lefelé fejlődik (Ong et al. 2014). A Vízgazdálkodási 

tanszék kutatói folyamatosan gyűjtenek talajnedvesség-adatokat a szegélyhatás vizsgálatára. A 

talajnedvesség szempontjából kiegészítő viszonya is lehet a fáknak a lágyszárúakkal, amikor a 

fák olyan vizet használnak fel, ami a lágyszárúak számára úgysem lenne elérhető.  

Több szakirodalom foglalkozik a hidraulikus lift jelenségével. Ennek lényege az, hogy a nappali 

órákban a fa (is) a talaj nedvességtartalmából fedezi a vízszükségletét a párologtatáshoz, mind 

a talaj felső, mind az alsóbb rétegeiből. Éjszaka a mélyebb rétegekből továbbra is felfelé 

áramlás figyelhető meg, viszont a talaj felsőbb rétegében ez a víz az utánpótlódást szolgálja: a 

fa gyökérzete mentén szétoszlik, ellátva az ott gyökerező lágyszárúakat is. A növények 

vízellátottsága a hidraulikus emelésnek köszönhetően javul, a talaj mélyebb rétegeiből az 

áramlás iránya csak a nagyobb csapadékesemények hatására változik meg, amikor a gyökérzet 

mentén jut a csapadék a mélybe (Lee et al. 2005). 

A talajnedvesség, a talajvíz és a lefolyás napi ciklusú ingadozásának vizsgálata egy új kutatási 

irány a vízgazdálkodás és a hidrológia tudományában. A hidrológiai jellemzőkben észlelhető 

napi periódusú fluktuáció számos fontos információ forrása lehet. Jelentős különbséget 

mutattunk ki az erdő és a mezőgazdasági terület alatti talajvízszint napi változásában. A 

vegetáció vízfogyasztásának napi ingadozás alapján történő számítására az utóbbi évtizedekben 

számos módszerfejlesztés született. Mivel ezek az eljárások általában kevés paramétert 

igényelnek, egyszerűek és rövidebb időtávon belül (pl. órás) is viszonylag pontos 

evapotranszspiráció (ET) értéket szolgáltatnak, méltán felveszik a versenyt a rövid távon 

pontos, de sok paramétert igénylő mikrometeorológiai módszerekkel éppúgy, mint a kis 

paraméterigényű (pl. csak hőmérséklet), de rövid távon pontatlan robosztus eljárásokkal.  
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A napi ingadozás alapján történő számítások gyakori és nagyon pontos méréseket igényelnek, 

de ennek a követelmények nem mindenféle mérőrendszer összeállítás tesz eleget. Előbbiek 

miatt terepi méréssorozathoz kapcsoltan vizsgálatok történtek Intézetünkben a 

vízállásmérésekre használt nyomásszondák mérési pontosságát illetően. A mérések alapján 

igazolódott, hogy az általunk használt nyomásszonda típus és mérőműszer elrendezés, 

megfelelő fenntartás és üzemeltetés mellett, nem terhelt mesterséges hibával és így alkalmas a 

vízállásokban jelentkező napi ingadozás pontos nyomon követésére.  

A napi ingadozásból származó információk nemcsak az evapotranszspiráció számítására 

alkalmasak, hanem sok egyéb pl. a felszínalatti közegre jellemző paraméter is számítható 

belőle. 

 

Távérzékelési adatokon alapuló párolgástérképek használata az agrárerdészeti 

rendszerek vizsgálatához  

Az agrárerdészeti rendszerek vízháztartásának vizsgálatához elengedhetetlen a párolgás minél 

pontosabb meghatározása. Egy-egy terület hidrológiai vizsgálatára korábban csak pontszerű 

mérésekből származó adatokkal nyílt lehetőség. A távérzékelési technológiák fejlődése e 

tekintetben is új távlatokat nyit, mivel lehetőséget biztosít nagy, inhomogén felszínborítású 

területeken több, a hidrológiai számításokhoz szükséges változó (pl.: felszíni hőmérséklet, 

talajnedvesség-tartalom, növényborítás) periodikusan ismétlődő, térben osztott mérésre vagy 

számításra. 

Az utóbbi években a kutatók számos távérzékelési adatokon alapuló párolgásbecslő módszert 

dolgoztak ki. Magyarországra jelenleg a MODIS felszíni hőmérséklet adatokon alapuló 

CREMAP (Calibration-Free Evapotranspiration Mapping, Szilágyi és Kovács 2011) a 

legmegbízhatóbb térben osztott párolgásbecslő modell, mellyel 1000·1000 m (1 km2) térbeli 

felbontású párolgástérképek állnak rendelkezésre. Ezek használatával csak korlátozott léptékű 

elemzések folytathatók. Mivel az agrárerdészeti rendszerek kapcsán jellemzően jóval kisebb, 

mozaikos területek hidrológiai vizsgálatát szeretnénk végezni, nagyobb felbontású 

párolgástérképekre van szükség. Az ezekből származtatott adatokkal pontosabban lehetne 

becsülni a vízfelhasználás hatékonyságát, a biológiai produkciót, így a kutatás az agrárerdészeti 

rendszerek számára gyakorlati hasznosíthatósággal is járna. 

Az 1 km2-es CREMAP párolgástérképekhez kidolgozásra került egy leskálázási módszer, 

melyhez a MODIS NDVI (Normalizált Vegetációs Index, mely a biomassza mennyiségét 

tükrözi, nevezetesen a levelek klorofill- és víztartalmát) lett kiválasztva, mint változó, 250·250 

m-es felbontásban. A leskálázott térképekkel már lehetővé válik minimum 5 hektár nagyságú 
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területek (pl. egy agrárerdészeti parcella és a mellette található szántó, vagy parcellák 

különböző fafajokkal) hidrológiai összehasonlítása.  

 

Összefoglalás 

Az elfelejtett, újra felfedezett és mindinkább elterjedőben lévő agrárerdészeti rendszerekben 

való gondolkodás gyors válaszokat sürget a tervezés támogatásához a gyakorlat oldaláról. A 

téma fontosságát mutatja az is, hogy az utóbbi években a Kormány jelentős (milliárdos 

nagyságrendű) összegeket szán az agrárerdészeti rendszerek kialakításának támogatására. 

Magyarország jelenleg még kedvező helyzetben van a csapadék- és vízellátottság tekintetében, 

de a klímaváltozás kapcsán megfogalmazódott prognózisok nagyobb odafigyelést 

szorgalmaznak a vízgazdálkodás kapcsán is.  

Az Intézetben a témával kapcsolatos kutatások elsősorban a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben 

folynak, de tervezzük újabb területek bevonását is. Reményeink szerint a következő évben 

Dejtáron egy energiaültetvény agrárerdészeti rendszerré alakított területén és Fertődön az 

Erdészeti Tudományos Intézettel közösen folytathatunk további kutatásokat a témában.  
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