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Fontos kérdés?

Ijjász 1936

Major 1974                                               Járó 1992 

Major és Neppel 1988                                  Szodfridt 1990 

Szilágyi et al. 2011                                       Gőbölös 2002

Szilágyi et al. 2012                                       Gribovszki et al. 2009

Pálfai 2010

A téma napjainkban még inkább aktuális! 

Előzmények



Magyarország vízborította és árvízjárta területei az ármentesítő és lecsapoló munkálatok megkezdése előtt 
(1938)

Folyószabályozások előtt





Erdészeti klímaosztályok

Führer et al. 2011

•A hazai klíma mediterrán irányú eltolódása. Növekvő szélsőségek: magasabb 

átlaghőmérséklet, kevesebb nyári csapadék, árvizek, szárazság.



Árvíz – Ártéri erdők szerepe

Intercepció – Összegyülekezési idő növelése hegy és dombvidéken

Árvíztározók fásítása – hullámzás csökkentése

Érdesség növekedése a nagyvízi levezető sávban – Elhúzódó és növekvő árvizek

Intenzíven terjedő fa- és cserjefajok negatív hatása a hullámterekben

Belvíz – Síkvidéki erdők (pangó vizek hatása)

Aszály – Erdőállományok egészségi állapota

Az erdők megítélése a 

vízgazdálkodási problémák tükrében



Erdők, fásítások - Vízháztartási kérdések

- Intercepció

- Korona- és avarintercepció

- Erdők talajvízszintre gyakorolt hatása

- Párolgás

- Növényi vízfelhasználás

Vízmérleg



Intercepció

24%



Talajvízszint az erdőkben

- Domborzat

- Termőhely

- Fafaj tulajdonságai

- Egyéb vízkivételek



Havi talajvízszint átlagok interpolációja



A talajvízszint csökkenésért felelős 
tényezők megoszlása (Pálfai 2010)



Növényi vízfelhasználás, az erdők hatása a 
termőterületekre

Hátrányok:

- árnyék hatása

- művelhetőség, kisarjadás

-fokozott vízfelvétel

-terméskiesés

Előnyök:
- szénmegkötés

-mikroklíma javítása

-diverzitás növekedése

-faanyag nyerés, stb.

Kukorica: 150-250 mm/veg.

Búza: 180 – 260 mm/veg.

Szőlő: 450-500 mm/ha/év



Erdészeti meteorológiai mérőhálózat



Erdőállományok vízháztartásának 
modellezése



Folyamatban lévő kutatások

NAIK ERTI és MTA TAKI

Közös mintaterületek

Közös adatgyűjtés

Hidrológiai modell felállítása

A vizsgált régióban az erdők 
vízháztartásban betöltött szerepének 

megítélése



Köszönöm a figyelmet

„Lehet a víz áldás vagy csapás. Nagyon sok függ 
attól miként bánunk el vele.”

Hanusz István, 1895

NAIK ÖVKI

5540 Szarvas, Anna-liget 8.

NAIK ERTI

9600 Sárvár Várkerület 30/A

http://klima.erti.hu/







http://met.boreas2.hu/
erti_test/


