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ERDŐ ÉS VÍZ – KUTATÁSOK AZ ERDŐMÉRNÖKI KARON 

 
Gribovszki Zoltán – Csáki Péter – Kalicz Péter – Zagyvainé Kiss Katalin 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet  
gribovszki.zoltan@uni-sopron.hu 

 

Karunkon már kezdetektől nagy figyelmet kapott az erdő és víz kapcsolatának elemzése, 

azonban a tématerület vizsgálatára mintavízgyűjtő szinten csak az 1980 évektől volt lehetőség. 

A vízforgalomra jelentős befolyással bíró erdei ökoszisztéma hidrológiai jellemzőinek ismerete 

sok szempontból fontos. Vízkészletgazdálkodási szempontból a felszín alatti utánpótlódás 

számításánál és a csapadék-lefolyás modellezésénél éppúgy lényeges, mint a klímaváltozás 

vízforgalomra gyakorolt hatásainak értékelésénél vagy akár az agro-erdészeti rendszerek 

hidrológia jellemzőinek számszerűsítésénél. Különösen kiemelt ez a tématerület azért is hiszen 

a rendelkezésre álló vízkészletek mennyisége és minősége lesz a jövőben az egyik szűk 

keresztmetszetet az emberiség számára. Más oldalról megközelítve a problémát, mivel erdőink 

sok esetben a szárazsági erdőhatáron helyezkednek el, így a vízigényes, ökológiai szempontból 

értékes erdőtársulások fennmaradása, vagy a nagy hozamú gazdasági erdők és faültetvények 

megfelelő biológiai produkciója is vízkérdés. Az előbbiek alapján mindenképpen szükségszerű 

a tématerület alaposabb vizsgálata. 

 

Az erdő vízháztartása 

Az erdő és a víz tématerülettel kapcsolatos kutatások általában az erdei vízháztartás elmeinek 

számszerűsítésére törekednek, így először az erdő vízkörforgalmát ismertetjük röviden. 

Az erdőterületre hulló csapadék egy része a vegetáció benedvesedésére fordítódik, és 

visszapárolog a légkörbe. Ezt a mennyiséget nevezzük intercepciónak (koronaintercepció). A 

koronán áthulló és a törzseken lefolyó csapadék állományi csapadékként eléri az avarfelszínt, 

itt részben az avar benedvesedésére fordítódik és avarintercepcióként csökkenti a talajba 

szivárgó vizet. Az így fennmaradó vízmennyiség beszivárog az erdőtalajba, ennek legnagyobb 

részét a növények veszik fel és párologtatják el (transzspiráció). A maradék a talaj 

nedvességtartalmát növeli vagy az esetlegesen jelenlévő felszínközeli vízzáró réteg hatására 

felszín közeli lefolyásként jelenik meg, ill. a telített zóna vízkészletéhez járul, mint 

talajvízutánpótlódás. A telített zóna vízkészlete adja a források, ill. szivárgók vízhozamát, így 

a vízfolyások alapvízhozamát is. Amennyiben a leérkező csapadék nem tud teljes egészében a 

talajba szivárogni, akkor felszíni lefolyás alakul ki, bár ez a jelenség a hazai erdőben ritka. 

Az erdő vízháztartását az érkező, ideiglenesen tárolt és távozó vízmennyiségek 

összevetésével, az ún. vízháztartási egyenlettel jellemezhetjük.  

 𝑃 + 𝑝 + 𝑅𝑖𝑛𝑠,𝑔 − 𝐼 − 𝑇𝑠𝑜𝑖𝑙 − 𝑇𝑔𝑤 − 𝑅𝑜𝑢𝑡𝑠,𝑔 =
𝑑𝑆

𝑑𝑡
, (1) 

 
hol: P: a folyékony és szilárd makrocsapadék; p: a folyékony és szilárd mikrocsapadék; Rins,g: 

hozzáfolyás a felszínen és talajban (ez utóbbi elsősorban vízfolyások mentén és talajvíz feláramlási 

zónákban lehet jelentős tétel); I: intercepció (lomkorona és avar); Tsoil: a telítetlen zónából történő 

párologtatás; Tgw: a talajvízből történő párologtatás (ha a talajvíz elérhető mélységben van); Routs,g: 

az elfolyás a felszínen és a talajban; dS/dt: a területen tárolt vízkészlet változása. 

Az erdő vízháztartásával kapcsolatos komplex hosszútávú kutatásokat az Erdőmérnöki 

Karon az 1980-as évektől kezdődően a Hidegvíz-völgy kísérleti vízgyűjtőjében végezzünk 

(CSÁFORDI et al. 2012). Ehhez a vizsgálathoz, a kezdetek óta már több tanszék, intézet is 

kapcsolódott. Egy-egy célzott pályázat kapcsán azonban nemcsak itt, hanem az ország számos 

részén folynak kutatásaink, jelenleg kiemelten az agro-erdészeti rendszerek hidrológiai 

jellemzőit vizsgáljuk. A tanulmány további részében a vízháztartási elemeire vonatkozóan 

összegzem a tématerülettel kapcsolatos kutatásokat. 
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A csapadék 

A makrocsapadék az erdő fő vízbevételi formája, a mikrocsapadék, mint lényeges bevételi elem 

inkább a magashegyvidéki területeken fontos. A csapadék tér és időbeli eloszlása közvetlen 

hatással lehet egyes erdőtípusok biológiai produkciójára. A szárazsági erdőhatáron esetleg 

magának az erdőnek a fennmaradása is kérdéses lehet. Az erdő, mint felszínborítási forma 

makrocsapadék generáló hatása még vitatott. Amikor az erdő vízkörforgalmát vizsgáljuk a 

makrocsapadék mérése az egyik kiinduló legfontosabb elem.  

 

Intercepció 

Koronaintercepció 

A csapadék egy hányada a lomkoronán marad, onnan elpárolog, illetve egy jelentéktelen - ma 

még nem ismert - részét az élő levelek fölveszik. A csapadéknak ezt a felfogott részét 

intercepciónak nevezzük, ami az a csapadéknagyság, amit az erdő koronája vagy más föld 

feletti vegetáció visszatart és elpárologtat. 

Az intercepciós veszteség általában 10-40% között változik a különböző erdei ökoszisz-

témákban (DINGMAN 2001), vagyis egy nagyon jelentős tényező, ráadásul az első láncszem az 

erdők hidrológiai ciklusában. Általában intercepció alatt a korona intercepcióját szokták érteni. 

A teljes intercepciós veszteség azonban a korona intercepciójának és az avar intercepciójának 

összege. 

A hazai kutatók vizsgálatait összegezve (JÁRÓ 1980, FÜHRER 1984, 1992, 1994, KOLO-

SZÁR 1981, KUCSARA 1996, 1998 és SZABÓ 1979) a koronaintercepciós vesztesége a Magyar-

országi erdőtársulásoknak az éves csapadék 20-45%-a között mozog. A fenyőknél általában a 

koronaintercepció magasabb, mint a lombosoknál és a többszintű állományok esetében 

nagyobb, mint egyszintűnél. Az állományjellemzők közül a legszorosabb összefüggést a 

koronaintercepciós veszteség a levélfelületi indexel mutatja. 

 

Avarintercepció 

Az erdei avar intercepciója nem feltétlenül fogható fel veszteségként, hiszen ez a felszínt borító 

réteg jelentősen csökkenti az alatta lévő talajrétegek párolgását. Az Egyesült Állomok keleti 

részén történt mérések alapján az avarintercepció az éves csapadék 1-5%-a körül mozog. Hazai 

körülmények között FÜHRER (1994) egy kocsánytalan tölgyes állományra a vegetációs és 

nyugalmi időszakot külön kezelve, nyáron 8, télen 16%-os avarintercepciós értéket közölt. 

ZAGYVAINÉ et al. (2014) egy Sopron környéki kocsánytalan tölgyes esetében 5-7%-os körül 

határozták meg az avarintercepció értékét. Az erdei avar vízraktározási kapacitása közel 

arányosnak vehető a lehullott avar tömegével (PUTUHENA – CORDERY 1996, ZAGYVAINÉ et al. 

2013). 

 

Transzspiráció 

A transzspiráció tulajdonképpen egy evaporációs folyamat, hasonló tényezők által szabályozva. 

De ebben az esetben az evaporáció által hasznosított felület más (általában nagyobb) és a 

felületi ellenállás jóval lényegesebb szerep játszik a folyamat során (LEE 1980). Más vegetáció 

típusokhoz képest, az érdesség és a levélfelületi index, mint meghatározó paraméterek a 

transzspirációban lényegesen jelentősebbek az erdő esetében. 

JÁRÓ (1981) az erdőállományok évi vízfelhasználását a szervesanyag-produkcióval 

összefüggésben határozta meg. Megállapította, hogy a párás klímában tenyészők (bükkös) 

vízfelhasználása kisebb, mint a száraz termőhelyeken (kocsányos tölgyes, hazai nyáras) élőké. 

A klimatikus adottságokból adódóan a legnagyobb vízigényűek az alföldi, illetve az alföld 

peremi erdőállományok, melyek transzspirációs vízfelhasználása, tehát vízigénye is nagyobb. 

Ugyanakkor vannak olyan fafajok (pl. erdei, fekete fenyő és akác), amelyek a száraz alföldi 

klímában nagyon alacsony vízfelhasználással rendelkeznek. 
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Az erdei vegetáció kiterjedt gyökérrendszere mélyebb talajrétegek is feltár, így az 

erdőtalajnak nagyobb vízraktározó képessége és maga az erdei ökoszisztéma kevésbé érzékeny 

a hosszabb száraz periódusokra (HERCEG et al. 2016).  

 

Az erdők és a talajvíz 

A jellemzően ún. erdős-sztyep klímájú magyar Alföld esetében, pusztán a csapadékmennyiség 

nem lenne elegendő az erdő vízigényének kielégítésére (IJJÁSZ 1938), így a fák a fokozott 

párologtatáshoz szükséges vizet csak a talajvízből pótolhatják. 

Hazai síkvidéki területeinken az erdők alatt a talajvízszint általában 0,4-0,6 m-el 

alacsonyabban található, mint a szomszédos mezőgazdasági kultúrák alatt és a különbség a 

vegetációs időszakban jelentősebb (GRIBOVSZKI et al. 2014, 2017). Ez az erdők alatti 

alacsonyabb talajvíztükör (a talajvízben található lokális depresszió) egy talajvíz hozzááramlási 

folyamatot indukál, ami csökkenti az adott erdőterület vízhiányát. 

MAJOR (2002) vizsgálatai szerint egy a Kiskunságban található főként fenyőkből álló 

erdőtömb alatt a talajvíz szintje maximálisan 0,8–1,1 m-rel mélyebben helyezkedett el, mint az 

erdőn kívüli területeken. A vizsgált erdőrész mérések alapján számított, tényleges évi 

párolgásának (transzspiráció, intercepció együttesen) értéke (712 mm/év) az erdő 15–20 éves 

korától kezdődően kb. 130 mm-el meghaladta az évi csapadékösszeget. 

Az erdő és a lágyszárú felszínborítás vízfelhasználását MÓRICZ et al. (2012) hasonlították 

össze a Nyírségben. Eredményeik alapján a vizsgált 2007–2009 időszakban egy talajvízfüggő 

kocsányos tölgyes erdőterület evapotranszspirációja (785 mm) kb. 30%-kal volt nagyobb, mint 

a közelben fekvő parlagé (623 mm). A különböző földhasználati változatok talajvíz-

felhasználása között pedig közel háromszoros volt a különbség (erdő: 243 mm, parlag: 85 mm). 

Ugyancsak nagyobb mértékű talajvízfelhasználásról számol be az erdők esetében 

CSÁFORDI et al. (2017) a Nagyalföldön több, mint 20 talajvízkút adatinak elemzése alapján. A 

kutakat különböző erdőtársulásokban és szomszédos mezőgazdasági kontrolterületeken 

létesítették. A vizsgált erdők közül az akácosoknak viszonylag alacsony volt a 

talajvízfelhasználása (átlag: 0,4-1,0 mm/nap), míg a nyárasoké magasabb értéket képviselt (1,7-

6,0 mm/nap). Ehhez képest a kontrol területek lágyszárú vegetáció formái nem, vagy alig 

használták fel talajvizet. 

Az erdők mélyeb gyökérzete és nagyobb vízfelhasználása nemcsak a talajvízszint 

csökkenést okoz, hanem felszínalatti sófelhalmozódást is indukálhat. TÓTH et al. (2014) 31 

párosított erdő és kontrol terület talaj és talajvíz adatait értékelte a Nagyalföldön homokos 

szövetű talajokon. A sók, mind a talajban, mind a talajvízben nagyobb koncentrációban voltak 

mérhetőek az erdőtársulások alatt. Az erdők biomasszája pozitív összefüggést mutatott a 

talajban mérhető sófelhamozódással, de ennek mértéke fafajcsoportonként különbözött (nyár > 

tölgy > akác). 

 

Lefolyás 

Az erdő, a szárazföldi ökoszisztémák közül az egyik legmagasabb vízfogyasztású, így jelentős 

vízigénye miatt csökkenti a hosszú távú átlagos lefolyást (ANDRÉASSIAN 2004), de nagyobb 

tározási kapacitása és talajának szinte korlátlan beszivárogtató képessége miatt csökkenti az 

árhullám csúcsokat és időben elnyújtja a közvetlen lefolyást. 

A kisvízfolyások vízjárására vonatkozó klímaváltozással kapcsolatos tanulmányok, 

amelyek erdősült és nem erdősült vízgyűjtők lefolyási viszonyait hasonlítják össze viszonylag 

ritkák. HEWLETT – HIBBERT (1967) 15 erdővel borított vízgyűjtőre számoltak átlagos lefolyási 

tényezőt az USA keleti részén. Az árhullámok vízhozama, ezeknél a vízgyűjtőknél, az éves 

csapadék 4-18%-a között változott, és 7–33%-át adta az éves vízhozamnak. Egy Sopron 

környékén végzett lefolyási vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy egy zavartalan 
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erdővel borított kisvízgyűjtő esetében az éves lefolyás 7-15% körül van, és az árhullámok 

lefolyása csak durván 1%-a az éves csapadéknak (GRIBOVSZKI et al. 2006, KOVÁCS 2011). 

KALICZ et al. (2012) Sopron környékén vizsgálták eltérő felszínborítású részvízgyűjtők 

(teljesen mértékben erdősült, erdősült kistelepülésekkel, urbanizált) nagycsapadékokra adott 

válaszát. Eredményeik szerint a városi részvízgyűjtőről származó fajlagos (egységnyi vízgyűjtő 

területre vonatkoztatott) árhullámcsúcsok akár két nagyságrenddel is meghaladták az erdősült 

vízgyűjtők fajlagos csúcsvízhozamait. 

 

Összefoglalás 

Az erdő vízkörforgalmának vizsgálata mind vízkészletgazdálkodási, mind árvízvédelmi, mind 

erdőgazdálkodási szempontból lényeges kérdés.  

A témakör komplexitása miatt sok esetben csak vízgyűjtőszintű mérésekkel vizsgálható, 

de nem nélkülözhetjük az erdőrészlet szintű vízfogalmi elemzéseket sem. A két nagyságrend 

összekapcsolására jó példa a Hidegvíz-völgyi kísérleti vízgyűjtő, ahol jellemző erdőtársulás 

típusokban kialakított hidrológiai mérőkertekben, de vízgyűjtőszintű lefolyásmérésekkel 

kapcsoltan elemezzük a kérdéskört. A dolgozat az erdő vízkörforgalmának számszerűsítésére 

tett hazai kísérletek eredményeit igyekezett összefoglalni, nemzetközi kontextusba is helyezve 

a kérdéskört.  

Összegezve a hazai erdők hidrológiai szerepe elsősorban a felszíni lefolyás mértékének 

tompításában, a vízkészletek időbeli kiegyenlítésében, valamint a szélsőségek tompításában 

nyilvánul meg. 

 
Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció az „EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer 

K+F+I szerep-vállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című 

projekt támogatásával valósult meg. 
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Bevezetés 

Azokban az országokban, ahol szalonkavadászat tradíciója évszázados múltra tekint vissza, 

mindenkor nagy érdeklődésre tartottak számot a különleges színezetű erdei szalonkák. Ma-

gyarországon a rendellenes színezetű példányokról csupán néhány történeti közlés lelhető 

fel a vadászati és természettudományi szaksajtóban, ami nem véletlen, hiszen csak nagyon 

ritkán fordulnak elő ilyen unikális példányok a hazai terítékekben. Néhány országból isme-

rünk kuriózumokra vonatkozó szakirodalmi utalásokat, ugyanakkor mégsem állíthatjuk, 


