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ZAGYVAINÉ KISS KATALIN ANITA1, GRIBOVSZKI ZOLTÁN1, KALICZ PÉTER1, SZŐKE ELŐD1, 

VARGA JENŐ2, CSÁKI PÉTER1 
1Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet 

2NAIK Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet, Fertődi Kutatóállomás 
E-mail: zagyvaine.kiss.katalin@uni-sopron.hu 

 
Bevezetés 
 
Az agrárerdészeti rendszerek magukban foglalják a fás szárú vegetációt, és a mezőgazdasági 
hasznosítást – ami állhat lágyszárú fajokból, évelő növényekből és/vagy állatállományból – 
együtt ugyanazon a földterületen. Ezek a rendszerek növelik a tájképi egységen belüli biológiai 
sokféleséget, ami erősíti az ökológiai stabilitást, és optimalizálják a korlátozott erőforrások fel-
használását a kiegészítő elemek integrálása révén. Nem szabad azonban elfeledkezni arról sem, 
hogy ezek a rendszerek megfelelő vízellátottság esetén tudják inkább az előnyös tulajdonságo-
kat érvényesíteni, száraz területen hátrányos is lehet alkalmazásuk. Mivel a víz kérdése ebben 
az esetben halmozottan hangsúlyos, így fontosak azok a vizsgálatok, melyek az agrár-erdészeti 
rendszerek hidrológiai körülményeit igyekeznek feltárni. Jelen munkában ennek egy kis szele-
tét mutatjuk be, mely egy hosszabbtávú vizsgálat egyik első eredményének tekinthető. A kuta-
tás bogyós gyümölcsöket termesztő agrárerdészeti rendszer talajnedvességét elemzi az EFOP-
3.6.2-16-2017-00018 projekt keretében. A rendszert az az igény hívta életre, hogy a szélsőséges 
időjárási körülmények között a bogyósokat a napégés károsítja, és az árnyékolás, amit a fák 
nyújtanak, megoldást jelenthet a mezőgazdasági kultúra számára. 

 
Hidrológiai hatótényezők 
 
A mezőgazdasági területekhez képest az agrárerdészeti rendszereknek nagyobb a párologtató 
felülete, az érkező csapadék egy része a fák lombkoronájára, ágaira, fatörzsekre érkezik, azt 
benedvesíti, és onnan párolog el részben már a csapadékesemény alatt, részben azt követően. 
Ez az elpárolgott vízmennyiség növeli a levegő relatív páratartalmát, és képes csökkenteni a 
léghőmérsékletet, ezáltal csökken a légköri aszály mértéke. A lombozat szélfogó, és árnyékoló 
hatása révén is erősíti ezt a jelenséget. Az árnyékolás továbbá gátolja a csupasz talajfelszín 
felforrósodását, és az ezzel járó gyors kiszáradást. 
A passzív párolgás mellett meg kell említeni a növények aktív párologtatását, melyet a vízfel-
vétel előz meg. A sorközi művelésben érintett növények gyökérzete általában nem éri el a ta-
lajvíztükröt. 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 gyö-
kérkonkurencia léphet fel, a sorközi művelés hatására azonban csökkenhet a konkurencia azál-
tal, hogy a fák gyökere a folyamatos sérülések miatt inkább lefelé fejlődik (ONG et al. 2014).  
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. A kiegé-
szítő viszony egyrészt eredhet abból, hogy a köztesnövények egy részének a gyökérzete seké-
lyebb, mint a fák egy részének gyökérzete, másrészt a kiegészítő viszony származhat a vízfel-
használás időbeli különbözőségéből is (1. ábra). A vízfelhasználás maximuma ez esetben nem 
esik egybe a fás és mezőgazdasági növényzet esetén (DUPRAZ et al. 2005). 
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1. ábra. Diófa és mezőgazdasági növény párologtatásának, valamint a talaj párolgásának éven belüli 

változása agrárerdészeti rendszerben (Dupraz et al. 2005) 
 
A vegetáció vízfogyasztásának napi ingadozás alapján történő számítása viszonylag pontos 
evapotranszspiráció (ET) értéket szolgáltat. A talajvíz szintjének és a talajnedvességnek a napi 
ingadozása a mi éghajlatunkon nyári időszakban a vegetáció vízfogyasztására vezethető vissza. 
Jelentős különbség mutatható ki az erdő és a mezőgazdasági terület alatti talajvízszint napi vál-
tozásában. MADAS (1980) szerint a fényigényes fafajok meglehetősen nagy vízmennyiséget 
igényelnek egy egységnyi szárazanyag előállításához, míg az árnyéktűrő fafajok lényegesen 
takarékosabban használják fel a vizet. Mivel az előrejelzések szerint a klímaváltozás hatására a 
hosszabb csapadékmentes periódusok mind szélsőségesebb aszályokat indukálnak majd (GÁ-
LOS et al. 2007), ezért mindenképpen érdemes megfontolni, hogy az adott terület alkalmas-e 
agrárerdészeti rendszer kialakítására, és ha igen, milyen fafajjal. 
 
Vizsgálati terület 
 
Az adatgyűjtés helyszíne a sarródi székhelyű Fertődi Gyümölcskutató Intézet Sírdombi Kuta-
tóhelye. A terület három kistáj határában fekszik, ezek a Fertő-medence, a Hanság és az Ikva-
sík. A szélirány miatt feltételezhetően a Fertő-medence éghajlata jellemzi leginkább a területet. 
Mérsékelten hűvös, száraz éghajlatú vidék. Az évi napsütéses órák összege 1850-1880 óra körül 
alakul. Az évi középhőmérséklet 10°C körül alakul. A 10°C feletti napi középhőmérsékletet 
186 napon haladja meg. A legmelegebb napok átlaghőmérséklete 33,5°C, a leghidegebbeké -
15 és -15,5°C között alakul. Az évi csapadékmennyiség 580-600 mm közé tehető (DÖVÉNYI 
2010). 
Fertődi Gyümölcskutató sírdombi agrárerdészeti kísérleti területén nyárfa és bogyós gyümöl-
csök rendszerének hidrológiai vizsgálatára 2019.07.19.-én ideiglenes figyelőkútfúrásokat vé-
geztünk. A pályázat keretében talajvízszint és talajnedvesség monitoringot folytatunk a hely-
színen. A manuális mérések a vegetációs időszakban heti-kétheti gyakorisággal történnek, így 
értékes eredményeket remélünk az agrárerdészeti rendszerek és a csak bogyósokat tartalmazó 
mezőgazdasági területek hidrológiai viszonyainak összehasonlításától. A kiválasztott helyszí-
neken összesen hat talajvízfigyelő kutat létesítettünk: Szeder (Rubus fruticosus ‘Dirksen’) sor-
ban egy agrárerdészeti mérőhelyet (1. kút) és egy kontrollt (1K jelű kút); Málna (Rubus idaeus 
‘Fertődi zamatos’) sorban egy agrárerdészeti mérőhelyet (2. kút) és egy kontrollt (2K jelű kút); 
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fekete ribizli (Ribes nigrum ‘Otelo’) sorban egy agrárerdészeti mérőhelyet (3. kút) és egy kont-
rollt (3K jelű kút). A terület kísérleti vázrajzát a 2. ábra mutatja. 
A kutak koordinátái (ETRS89) Lat: 47-37-57 - 47-37-59, Lon: 16-52-56 - 16-52-58 értékek 
közé esnek (3. ábra). Az agrárerdészeti terület fafaja a nemesnyár (Populus x euramericana), 
melyet 2017-ben telepítettek 9·6 méteres hálóban.  
A kutak telepítésekor megfigyelt fúrási rétegsorok alapján elmondható, hogy a terület felszínén 
40-90 cm humuszos, barna homoklisztes homok réteg található, néhol kövekkel. E réteg alatt 
sárgás homok következik, mélyebben kovárványos csíkokkal, majd reduktív kékes színnel és 
3,6-4 m mélyen kavicsos réteg jelentkezett. A megütött talajvíz a felszíntől 2,8-3,5 m mélység-
ben volt.  

 

 
2. ábra. Kísérleti vázrajz (sárgával jelölve a mérési pontok, mellette pirossal a figyelőkút száma) 
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Vizsgálati anyag és módszer 
 
Jelenleg a talajnedvesség mérése a talajvízfigyelő kutak környezetében történik átlagosan két-
heti gyakorisággal. A kutak körül négy irányban történnek a mérések: a bogyósok sorában 
(jobb, bal) és arra merőlegesen (le, fel) két-két irányban.  
A kézi mérések a víztartalom azonnali kijelzésére alkalmas HH2 nedvességmérővel és a hozzá 
csatlakozó ± 1% pontosságú ML3 ThetaProbe talajnedvesség-érzékelőkkel történtek, egy 
irányban egy alkalommal kezdetben 3, majd 5 méréssel, amivel dátumonként 120 talajnedves-
ség-adatot gyűjtöttünk összesen (6 kút, 4 irány, 5 mérés). Azokat az időpontokat, amikor nem 
került sor minden vizsgálati pont mérésére, kihagytuk az elemzésből. A jelen vizsgálatba a 
2019.08.01. és 2020.04.10. közötti mérések kerültek be.  
A felszíni talajnedvesség-méréseket a kutak telepítésekor (2019.07.19.) mért mélység menti 
nedvességvizsgálattal egészítettük ki. 

 
Vizsgálati eredmények 

 
3. ábra. Talajnedvesség-értékek kutanként és irányonként 

 
A 3. ábra szemlélteti az egyes kutak irányonkénti értékeit a vizsgált időszakban. Mérőponton-
ként jellemzően a bogyósok soraira merőlegesen mutatkoztak magasabb talajnedvesség-értékek 
az interkvartilis terjedelem felső határát és az átlagértékeket tekintve. A jelenséget a rendszeres 
talajlazítás magyarázhatja, mellyel a hajszálcsöves kapcsolat megszakítása révén a kissé mé-
lyebb rétegek már nem, csak a csupasz talajfelszín szárad. Az eredmények nem mutattak egy-
értelmű különbséget a mérőhelyek és a kontroll pontok között. A málna és a szeder talajned-
vessége nem mutatott igazolható különbséget, míg a ribizli kissé magasabb talajnedvesség-ada-
tokkal jellemezhető. A málna és szeder talajnedvesség-értékei egy esetben haladják meg a 30% 
nedvességtartalmat. Mivel a vizsgálati periódus három évszakot ölel fel, egy száraz nyár utáni 
lassú visszatöltődést tapasztaltunk a talajvízben, így érdemes az idősort (4. ábra) elemezni. 
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4. ábra. Átlagos talajnedvesség-értékek idősora 

 
Az augusztusban és szeptemberben mutatkozó száraz periódus után novembertől a talajnedves-
ség-értékének egyértelmű emelkedése figyelhető meg, ami decembertől lassú csökkenést mu-
tat, majd március közepétől a felmelegedéssel párhuzamosan erőteljesen süllyednek a nyár vé-
gén mért értékekig. A magasabb talajnedvesség-adatokkal jellemzett időszakban megfigyelhe-
tők a ribizli (3, 3K) nagyobb értékei a másik két fajtához képest. 
A fúrás közben mért talajnedvesség-tartalom általában nem változott észrevehetően egy méter 
mélységig (5. ábra), majd erőteljesen nőtt a mélységgel, egészen a telítettségig (kb. 3,5 m). Az 
egyes fúrási helyszínek között nem volt egyértelmű különbség 2-2,5 m-ig, ahonnan a kontroll 
kutak magasabb nedvességgel voltak jellemezhetők. 

 

 
5. ábra. Talajnedvesség alakulása a mélységgel 

 
Összefoglalás 
 
A klímaváltozás miatt gyakoribbá váló aszályok (GÁLOS et al. 2007) hatása, amit lokálisan a 
sekély termőrétegű, kedvezőtlen vízháztartású talaj súlyosbíthat (BIDLÓ et al. 2017), kárlánco-
latot idézhet elő a fás szárú vegetációban (CSÓKA et al. 2009). Ezért is kell nagy körültekintéssel 
határozni meg azokat a területeket, ahol agrárerdészeti rendszer kialakítása mellett döntenek, 
és a hidrológiai körülmények, lehetőségek függvényében választani fafajt. 
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Jelen munka leginkább állapotfelvételnek minősül, a vizsgálati idő rövidsége miatt, valamint, 
mivel az adatgyűjtés nagy része nyugalmi időszakban történt. A talajnedvesség-adatokban jel-
lemző különbséget nem találtunk az agrárerdészeti és a kontroll kutak között, és az egyes bo-
gyósokat összehasonlítva sem jelentős az észlelt eltérés. Ennek oka lehet a homoktalaj rossz 
víztartó képessége. A továbbiakban tervezzük a csapadék- és talajvízszint-adatokkal történő 
párhuzamos elemzést, valamint a mérési gyakoriság növelését. 
 
Köszönetnyilvánítás: A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00018 („Termeljünk együtt a 
természettel - az agrárerdészet mint új kitörési lehetőség”) projekt támogatta. 
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