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HIDROLÓGIAI ÉS BOTANIKAI FOLYAMATOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁ-
LATA EGY PATAKMENTI ERDŐÁLLOMÁNY ÉS NEDVES RÉT TERÜLETÉN 

 
NEVEZI CSENGE, BAZSÓ TAMÁS, CSÁKI PÉTER, GRIBOVSZKI ZOLTÁN, KALICZ PÉTER,  

ZAGYVAINÉ KISS KATALIN ANITA 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet  
nevezi.csenge.12@gmail.com 

 
A víz és az erdők kapcsolata egyre fontosabb szerepet kap a napjainkban zajló klímaváltozás 
tükrében. A vizes élőhelyek és élőhelykomplexek igen érzékenyek lehetnek a szélsőséges vál-
tozásokra, így a dinamikájuk pontosabb megismerése segíthet fenntartásukban és kezelésükben. 
A kutatás során a Hidegvíz-völgyben található kísérleti területen három vegetációtípusban vé-
geztünk botanikai és hidrológiai méréseket a 2018-2019-es hidrológiai év során. Az adatgyűjtés 
fókuszában a csapadék- és a hőmérsékletadatok összegyűjtése, a talajvízszint és a talajnedves-
ség mérése, valamint a növényfajok és a vegetációtípusok meghatározása állt. A kiértékelés 
során a hidrológiai és botanikai tényezők közötti összefüggéseket tártuk fel. 
Az erdők, a víz és a vegetációtípusok kapcsolatáról már számos külföldi és hazai kutatás, illetve 
cikk készült. A legtöbb külföldi kutatás az Egyesült Államokban végezték (CASTELLI 2000; 
LOHEIDE – GORELICK 2007), közös jellemzőjük, hogy az elsődleges szempont a hidroökológiai 
viszonyok felmérése volt, valamint a vizsgálatokat sivatagos vegetáció által borított területen 
végezték. A legfontosabb eredmények közé tartozott az a megállapítás, hogy a területeken be-
következő kiszáradások egyik legfőbb oka az emberi beavatkozás. A hazai kutatások (SZABÓ 
2016; MÓRICZ 2016) leginkább az erdők talajvízviszonyainak feltárására fókuszáltak, melyek 
során az eredmények abba az irányba mutattak, hogy a fel- és leáramlási zónák vannak jelentős 
hatással az erdők vízforgalmára. 
 
Vizsgálati anyag és módszer 
 
A kutatás egy teljes hidrológiai éven keresztül zajlott, a Sopron mellett elhelyezkedő Hidegvíz-
völgy kísérleti hidrológiai területen. Az adatgyűjtés fő helyszínei a Hidegvíz-völgyi kutatóház 
mellett található meteorológiai állomás, az égeres intercepciós kert és a mellette fekvő nedves 
rét voltak. Összesen hat pont lett kijelölve a mérések helyszíneként, vegetációtípusonként kettő-
kettő (1. ábra). 
A hőmérséklet- és a csapadékértékek mérése napi szinten történt. Az adatokat mindkét esetben 
automata eszközök rögzítették. A csapadékmérés esetében manuális korrekciót végeztünk a 
Hellmann-féle csapadékmérő segítségével, mivel a billenőedényes csapadékmérő esetében 
nagy intenzitású csapadékeseménynél a mérések a kieső vízmennyiség miatt pontatlanok lehet-
nek. 
A talajvízszint mérése talajvízkutak és speciális mérőszalag segítségével történt. Az égeres in-
tercepciós kertben 5 meglévő kút, az erőszegélyben 1 darab, 2019 nyarán létesített kút található. 
A nedves réten nem található egyetlen talajvízkút sem, ennek az az oka, hogy a fúrási munká-
latok során a 60 cm mélyen fekvő erősen köves talajrétegen nem lehetett kézi kútfúróval átha-
ladni. A fúrásokhoz kapcsolódóan a mintavételi pontokon szintezést végeztünk. A mérés ered-
ménye azt mutatta, hogy az egyes pontok között csupán 5-10 centiméteres eltérés található, a 
tengerszint feletti magasságuk megközelítőleg 372,422 méter. 
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10. ábra: A mintaterület elhelyezkedése a Hidegvíz-völgyben. A barna vonal a Rák-patak medrét, a 

lila a műutat, a piros az intercepciós kert kerítését, a zöld pedig az erdőszegélyt jelöli. A mérési pontok 
sárgával lettek feltüntetve (BAZSÓ 2019) 

A talajnedvességgel kapcsolatos vizsgálatok két módon történtek. Az első az egyik legegysze-
rűbb és legpontosabb eljárás, amit napjainkban is alkalmaznak: a szárítószekrényes eljárás 
(TOPP – FERRÉ 2002). Az eljárás során a mintavételi pontokon egy, az egyik végén lezárt, 100 
cm3-es fémhenger segítségével veszünk talajmintát – a hengert egy kalapács segítségével kell 
a talajba ütni. Az összegyűjtött minták tömegét nedves állapotban kell lemérni, ezután 24 órára 
105 °C-os szárítószekrénybe kell helyezni a hengereket. Az idő letelte után meg kell mérni a 
száraz tömeget is, majd a térfogat ismeretében a százalékos nedvességtartalmat az erre vonat-
kozó egyenlet segítségével meghatározni (RADCLIFFE 2010). Az eredmények a TDR szonda 
kalibrálásához szükségesek. 
A terepen heti gyakorisággal használt módszer a TDR szondával való mérés volt. Ez az eljárás 
a talajban található víz elektromos vezetőképességét használja ki (TOPP – FERRÉ 2002; ROBIN-

SON 2003), ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a műszer azt jelzi, hogy a szonda által kibocsáj-
tott elektromos hullám mennyi idő alatt verődik vissza a kibocsájtás helyére. A műszer egyik 
végén kettő vagy három vékony fémrúd található, ezek az elektromágneses hullámok forrásai. 
A fémrudak összeköttetésben állnak a kijelzővel, amelyről leolvashatjuk a mért értéket, majd 
ezt felhasználva egy konverziós egyenlet segítségével kiszámolhatjuk a talaj %-os nedvesség-
tartalmát (RADCLIFFE 2010). A mérés során ügyelni kell arra, hogy a talaj se túl laza, se túl 
tömörödött ne legyen, illetve elegendő számú (mérési pontonként 5) próbát kell végezni a na-
gyobb mérési hibák elkerülése érdekében. A TDR módszer nem alkalmazható fagyott talajok 
esetében. 
A hidrológiai mérések eredményeiből vízmérleg számítása is történt, hogy a terület vízháztar-
tásában adott idő alatt bekövetkező változások nyomon követhetőek legyenek. A számításkor 
a következő tényezőket kell figyelembe venni: napi csapadék mennyisége, napi hőmérséklet-



223 

átlagok, potenciális evapotranszspiráció (PET), levélfelületi index (LAI), és intercepció (GRI-

BOVSZKI 2011). 
A botanikai felvételezés során a terület flóráját mintaterületek segítségével felvételeztem, mivel 
a kiválasztott mintaterület kisebb volt, mint 100 ha. A területen három, jól elkülöníthető vege-
tációtípus található: egy patakmenti égerliget, egy erdőszegély, valamint egy nedves rét. A nö-
vényfajok felvételezése az ún. dauerkvadrát módszer szerint zajlott, amely azt jelenti, hogy 
ugyanazon kvadrátokat adott időközönként kell felmérni, tehát dinamikus vizsgálatot alkalma-
zunk (BARTHA 2011). A kvadrátok mérete a gyepen 2x2, a szegélyben 5x5, az erdőben pedig 
20x20 méter volt. A fajösszetétel megállapítása után következett az A-D borítási értékek, vala-
mint az Ellenberg-féle (1950) (SIMON 1992) T-W-R értékek, valamint a vegetációtípusok Á-
NÉR rendszeren (BÖLÖNI 2011) alapuló meghatározása. 
 
Vizsgálati eredmények 
 
A hidrológiai mérések közül a csapadék- és hőmérsékletmérések eredményeit érdemes együtt 
tárgyalni, mivel ez a kettő szorosan összefügg egymással. A napi mérések eredményeiből havi 
átlagok készültek, amelyek a 2. ábrán láthatóak. 
 

 
11. ábra: Havi hőmérséklet-átlagok és havi csapadékösszegek 2018 szeptembere és 2019 augusztusa 

között 

A diagram alapján megállapítható, hogy a leghidegebb hónap 2019 januárja, a legmelegebb 
hónap 2019 júniusa volt; a legszárazabb hónap 2019 márciusa, a legcsapadékosabb hónap pedig 
2019 májusa volt. Összességében véve az értékek egyenletes csökkentést, illetve növekedést 
mutatnak (kivétel a 2019-es májusi csapadékmaximum). 
A potenciális evapotraszspiráció (PET) számítása a Hamon módszer segítségével történt (AL-

LEN 1998). A számoláshoz szükségünk van a vizsgált napok számára (julian day), a terület 
nagyságára, a napi átlaghőmérséklet-adatokra, a sugárzás mértékére, a naphosszra, és a telítési 
páranyomásra. Az erre vonatkozó egyenlet a következőképpen írható fel: 

2,273
8,29



T
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ahol D a naphossz, e a telítési páranyomás, T pedig a napi átlaghőmérséklet. A kapott eredmé-
nyek azt mutatták, hogy a területnek a tenyészidőszakban több a vízigénye, és ez alatt az idő-
szak alatt egyenletes vízpótlást igényel. 
A talajvízszint mérése az égeresben található 3. számú talajvízkút, valamint az erdőszegélyben 
található 3. számú talajvízkút segítségével történt. Mivel a szegélyben található kút létesítésére 
csak 2019 júniusában került sor, erről a területről nincs egész éves adat. A mért adatokból min-
két esetben le kellett vonni a talajfelszín és a kútperem közötti különbséget. A megfigyelt idő-
szakban mindkét helyszínen egyenletes volt a talajvíz mélységének változása, csak a tavasz-
nyári időszakban volt megfigyelhető enyhe talajvízszint-süllyedés, ennek oka a fásszárú nö-
vényzet megnövekedett vízigénye. A vízszint kis mértékű növekedése szeptember-októberben 
látható, ami a lombhullással, illetve az anyagcsere-folyamatok intenzitásának csökkenésével áll 
összefüggésben. 
A talajnedvesség mérése szárítószekrényes eljárással és a TDR módszerrel történt. A terepi 
mérések során három alkalommal vettünk zavartalan mintákat. Az eredmények kiértékelése 
során kiderült, hogy az ismétlésszám túl alacsony, így érdemi összehasonlításra a TDR ered-
ményekkel nem került sor. Így a gyári kalibrációs egyenlet elfogadásra került. A TDR szonda 
nyers adatainak feldolgozása az alábbi konverziós egyenlet segítségével lett megvalósítva: 

ὠὡὅ =  (0,049 ∗ ὖὉὙὍὕὈ) − 98,23 
 
ahol a VWC (volumetric water content) a talaj %-os nedvességtartalma, a PERIOD pedig a 
műszer által mért érték. Az átszámított adatok a 3. ábrán láthatóak. 
 

 
12. ábra: A TDR által mért talajnedvesség alakulása 2018 októbere és 2019 szeptembere között 

A grafikonon jól látható, hogy az egyes területek elkülönülnek egymástól, ugyanakkor a 
nedvességtartalom-változások mértéke nagyjából ugyanakkora. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy az átszámításhoz használt kalibrációs egyenlet jól használható a talajnedvesség-értékek 
meghatározására. 
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A vízmérleg meghatározása az erdőállományra, és a nedves rétre is megtörtént. A csapadék- és 
hőmérsékletadatok ismeretében, valamint a levélfelületi index (LAI) és az intercepció 
meghatározása után felállítható a vízmérlegre vonatkozó egyenlet: 
 

ὖ − ὍὔὝ − (ὖὉὝ − ὍὔὝ) = ὨὛ − ὉὝὫύ 

ahol P a csapadék, INT az intercepció, PET a potenciális evapotranszspiráció, dS a készletvál-
tozás, ETgw pedig a talajvízből származó vízvisszapótlás. A PET-INT tag a transzspirációs 
vízfelvételt jelenti. A kiszámított adatok az 1. – 2. táblázatban láthatóak. 
 
1. táblázat: A nedves rét egy éves vízkészlet-változása 

2018 szeptember- 
2019 augusztus 

P (mm) INT (mm) PET-INT (mm) dS-ETgw 
634,79 -91,5 -597,7 -54,41 

 
2. táblázat: Az égeres egy éves vízkészlet-változása 

2018 szeptember- 
2019 augusztus 

P (mm) INT (mm) PET-INT (mm) dS-ETgw 
634,79 -153,29 -793,11 -311,6 

 
A táblázatok alapján megállapítható, hogy az égeres talajvíz-felhasználása sokkal nagyobb, 
mint a nedves rété. Ennek oka a fásszárú növényzet nagymértékű vízigénye. 
A botanikai felvételezésre kora tavasszal, késő tavasszal, nyáron és ősszel került sor az égerli-
getben, az erdőszegélyben, és a nedves réten. A fajlista összeállítása után következett az A-D 
borításértékek, illetve a nedvességigényre vonatkozó értékek megállapítása, valamint az élő-
helytípus meghatározása. Az égerliget esetében az állományalkotó fafaj a mézgás éger (Alnus 
glutinosa), 10-es nedvességigény-értékkel. A társulásban megtalálható cserje- és lágyszárú fa-
jok (pl. fekete bodza (Sambucus nigra); podagrafű (Aegopodium podagraria)) üde termőhelyet 
jeleznek átlagosan 6-7 közötti W értékkel. A társulás a J5 (égerligetek) Á-NÉR kategóriába 
tartozik (BÖLÖNI et al. 2011). Az erdőszegély fajösszetétele jelentősen hasonlít az égerligeté-
hez, azzal a különbséggel, hogy ritkább a fásszárú növényzet, és gyakoribbak a magaskórósok. 
Az erdőszegély az égereshez hasonlóan a J5 (égerligetek) kategóriába tartozik (BÖLÖNI et al. 
2011). A nedves réten késő tavasztól nyár végéig tömegesek az üde-nedves élőhelyeket kedv-
elő, kozmopolita fajok (pl. franciaperje (Arrhenatherum elatius)). Lényeges különbség azonban 
az erdő és a szegély fajaihoz képest, hogy fényigényesebbek, és magasabbra nőnek. Megjelen-
nek a területen szárazságtűrő fajok is (pl. közönséges cickafark (Achillea millefolium)). Ez az 
élőhely az OB (Jellegtelen üde gyepek) kategóriába tartozik (BÖLÖNI et al. 2011). 
 
Összefoglalás 
 
A kutatás során mért eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a növényzet kis mértékben 
is követi a vízháztartásban bekövetkezett különbségeket. A termőhely üde, azonban az erdőben 
vízigényesebb, a réten pedig szárazságtűrő fajok is megjelennek. A két terület vízmérlege kö-
zötti különbséget az intercepció okozza. A terület vízháztartása és növényzete között stabil kap-
csolat áll fent, mentes a szélsőségektől. Ennek a természetes dinamikának a megőrzése fontos 
feladat, hiszen az ökológiai stabilitás mind az erdőgazdálkodás, mind a védelmi intézkedések 
szempontjából fontos tényező. 
 
Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció az „EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer 
K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című 
projekt támogatásával valósult meg. 
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