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Kivonat
Cikkünk irodalmi adatokra és gyakorlati szakemberekkel folytatott tapasztalatcserékre alapozva ad képet a homokhátsági erdôállományok vízháztartási jellemzôirôl. Munkánk során helyi mérésekbôl származó adatokat, megfigyeléseket is felhasználtunk. A homokhátsági erdôk vízháztartását meghatározó elemeit, a kapcsolódó irodalmi adatok alapján, helyi mérési eredményekkel kiegészítve mutatjuk be röviden, a teljesség igénye nélkül. A homokhátsági erdôterületek vízháztartásra gyakorolt hatását komplexen érdemes vizsgálni, egy-egy kiragadott tényezô elemzésével ellentétben. A szakemberek
véleménye eltérô és kevés részletes kutatási eredmény áll rendelkezésünkre a témával kapcsolatban. A száraz termôhelyi
adottságokkal jellemezhetô homokhátsági területek vízháztartási jellemezôinek megismerése,(a helyi mérésekbôl származó adatot felhasználásával együtt) erdôgazdálkodói szempontjából is lényeges lehet.
Kulcsszavak: homokhátság, erdôállományok vízháztartása, talajvízszint

Water balance of forests in Kiskunság Sandridge
Abstract
In this article we would like to give a picture of the characteristic features of sand-land forests concerning their water
balance, and in relation to forest hydrology, that is we would like to outline how to apply those features in the course of
nature conservation treatment. We based our survey both on special literature and on exchanges of practical experience
with experts. More detailed investigation of the general hydrology of Duna–Tisza Sandrige started in the 1970s and expert
opinions differ widely over the effects of crops on ground water level, that is, whether we can establish a connection
between the growing afforestation in the area and the decrease in groundwater levels. This study confirms that we need
to broaden our knowledge about this special field during forestry and nature protection management, and to explore the
water management of sand-land sites, which are characterized by dry growing features, even more in the future. The
local measurements and experiences must be determining in rational management and conservation treatment, because
significant part of forests are in protected areas in Kiskunság.
Keywords: sandridge, water balace of crops, nature conservation treatment, groundwater level
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Bevezetés
Az alföldi erdôállományok vízháztartási jellemzôinek kutatásával Magyarországon az erdészeti szakma már régóta fogalakozik (Ijjász 1936). A Duna–Tisza közi homokhátság általános hidrológiájával azonban csak késôbb, az 1970-es években kezdtek el részletesen foglalkozni (Major 1974). A szakemberek véleménye eltérô és ellentmondásos a homokhátsági erdôk vízfelhasználásával kapcsolatban. Egyes szakemberek (Major és Neppel 1988; Szilágyi és mtsai 2011; Szilágyi és mtsai 2012) szerint az erdôállományok
hatása jelentôs lehet a talajvízre, más szakemberek (Szodfridt 1990; Járó 1992; Gôbölös 2002) szerint
viszont nem hozható szoros összefüggésbe az erdôtelepítések hatása a talajvíz csökkenésével. Ahhoz, hogy
a problémáról valós képet kapjunk, szükséges az erdôállományok vízháztartási jellemzôinek komplex vizsgálata. Az erdôgazdálkodás kapcsán fontos, hogy valós és megfelelô ismeretekkel rendelkezzünk az homokhátsági erdôk hidrológiai szerepérôl.

Történeti áttekintés
A Duna–Tisza közi homokhátságon a természetközeli állapotoknak megfelelôen, az erdôállományok
területfoglalása 35%-ra tehetô, amely az alföldi átlagnál alacsonyabbnak mondható (Gôbölös 2002). A térségben végzett potenciális vegetációtípusok vizsgálata alapján elmondható, hogy a jellemzô természetközeli
vegetáció az erdôssztyepp (91I0 Euroszibériai erdôsztyepp tölgyes (Festuco-Quercetum), 91N0 Pannon
borókás-nyáras (Junipero-Populetum), 6260 Pannon homoki gyep (Festucetum vaginatae)) volt. A száraz,
hátas buckatetôkön általában homoki gyepek (Festucetum vaginatae) váltakoztak borókás-nyáras (JuniperoPopuletum) erdôfoltokkal. A száraz klímaviszonyoknak megfelelôen a buckatetôkön zárt erdôállományok természetes körülmények között – a borókás-nyarasok kivételével – nem voltak képesek kialakulni (Vámos és
Keveiné 2009). Zárt erdôk, mint pl: a gyöngyvirágos tölgyesek (Convallario-Quercetum), csak a buckák közötti laposokban jelentek meg természetes úton, mivel ezek az erdôtársulások fokozott vízigényüket a felszín közeli (2–3 m) talajvízbôl csak itt tudják kielégíteni. A gyöngyvirágos tölgyesek (Convallario-Quercetum)
mellett kisebb területen a keményfás ligeterdôk (Faxino-Ulmetum) is jelen voltak. Ezen erdôk fennmaradását
elsôsorban a felszín közeli talajvíz határozza meg (Szodfridt 1994; Calder 1998; Móricz és mtsai 2011).
A Honfoglalás korában az Alföld erdôsültsége az erdôirtások és a legeltetô állattartás hatására 20–25%-ra
csökkent. Az európai marhakereskedelem, a legelô területek növelése és a fakitermelések hatására a hátság
erdei jelentôsen megfogyatkoztak a XVII. és a XVIII. századra. Az eredeti erdôtársulások csak foltokban voltak jelen, Kecskemét-Nagykôrös környékén és a Bácska löszhátság peremén. A Duna–Tisza közi homokhátság erdôsültsége 1789-ben 4,5%-ra csökkent (Bartha 1993; Bíró 2008). Újraerdôsítése már a XIX. Században
elkezdôdött, de a legnagyobb fordulatot az 1923-as Alföldfásítási törvény és az 1950-es földrendezések hozták
(Major és Neppel 1990). Az erdôtelepítések hatására az erdôsültség a hátságon a II. világháború elôtti (1935)
6,6%-ról napjainkra 20% körüli értékre növekedett. Sajnálatos módon ebben az idôszakban az erdôterületek
növekedése mellett az ôshonos fafajok (kocsányos tölgy, mezei szil, vénic szil, magyar kôris, mezei juhar, tatár juhar, fehér nyár, fekete nyár, fehér fûz, mézgás éger) aránya jelentôsen lecsökkent, ugyanakkor a fehér
akác, a nemes nyárak, az erdeifenyô és a feketefenyô területe növekedett. Az Európai Unió vidékfejlesztési törekvéseivel összhangban tovább fog emelkedni Magyarország erdôsültsége, Führer és Járó (2000) szerint a
Duna–Tisza közi homokháton akár 33%-os is lehet az erdôsültség. Mindez vélhetôen a homokhátság vízháztartására is hatással lesz. Hegyvidéki erdeinknek vízháztartásra gyakorolt kedvezô hatása közismert, a hátságot illetôen azonban a kérdés még napjainkban is vita tárgyát képezheti (Gácsi 1998, 2000). Egyes szerzôk
(Major és Neppel 1988, 1990; Szilágyi és mtsai 2012) a homokhátsági erdôk szerepét jobban kiemelték a talajvízszint süllyedése kapcsán, más szerzôk (Szodfridt 1990) ezt cáfolták és alaposabb vizsgálódás után próbál-
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ták reálisan megítélni a homokhátsági erdôállományok vízháztartásban betöltött szerepét. A rendelkezésünkre
álló kevés erdôrészlet szintû kutatás fôleg a hátsági erdôk intercepciós hatásával foglalkozik. 1995–2000 között Gácsi vizsgálta részletesen az erdei vízháztartást egy kecskeméti erdei fenyves példája alapján.

Anyag és módszer
A munkánk során szakirodalmi adatokra és a gyakorlati szakemberekkel folytatott tapasztalatcserékre alapozva elemeztük a Duna–Tisza közi homokhátságon lévô erdôállományok vízháztartási jellemzôinek fontosabb paramétereit (1. ábra). Szakirodalmi kutató munkánkat helyi tapasztalatokkal és a helyi mérések adatfeldolgozásával is kiegészítettük. Cikkünkben objektíven próbáljuk bemutatni a homokhátsági erdôállományok
vízháztartásával kapcsolatos eltérô szakmai véleményeket, ezzel érzékeltetve, hogy a kérdés rendkívül ös�szetett és további helyi kutatásokat igényel.

1. ábra: Az erdô vízháztartása (Kucsara 1996; Kucsara és mtsai 2013)
Figure 1: Water balance of forest (Kucsara 1996; Kucsara et al 2013)
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Eredmények és megvitatásuk
Az erdôben lezajló vízforgalmi folyamatok pontosabb megismerése, megértése érdekében, a következôkben
áttekintjük az erdô vízháztartásának fontosabb elemeit (1. ábra) a Duna–Tisza közi homokhátságra vonatkozóan.

Csapadék
A homokhátsági erdôállományok legfontosabb vízbevételi forrását az alacsony talajvízszintek miatt a makro-csapadékok jelentik. A helyi csapadék nagysága és eloszlása nagyban befolyásolhatja az erdôsítések sikerességét a száraz termôhelyeken. A helyi csapadékösszegek idônként igen nagy területi változatosságot mutatnak, még a községhatárokon belül is. A helyi csapadékesemények (2. ábra) adatfeldolgozása során képet
kaphatunk az erdôsítések során alkalmazott fafajok további fejlôdésérôl, ami kulcsfontosságú lehet a jelenlegi
száraz, néhol szélsôségesen ingadozó termôhelyi adottságokat figyelembe véve.
Homokhátság csapadékviszonyai
(8 mérôállomás adatainak átlaga)
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2. ábra: A homokhátság évi csapadékösszegei 1940–2005 között (helyi mérések: Bócsa, Bugac, Fülöpháza, Kecskemét,
Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Orgovány, Tázlár)
Figure 2: Precipitation rate of sandland in between 1940–2005 (local measurements: Bócsa, Bugac, Fülöpháza, Kecskemét,
Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Orgovány, Tázlár)

Az 1955. és 2005. közötti periódust megvizsgálva tizenkilenc esetben nem érte el az éves csapadék men�nyisége az évi 500 mm-t, a 2002-es és 2003-as években még a 400 mm-t sem haladta meg. A szélsôséges
termôhelyi adottságokat alátámasztja, hogy a fenti idôszakban csupán három alkalommal (az 1970-es, 1975ös és 1999-es években) érte el a 700 mm-t az éves csapadék összege.

Intercepció
Az intercepció során a lehulló csapadék egy része a lomkoronán marad, majd onnan elpárolog, illetve egy
bizonyos mennyiségét a levélzet fölveszi. A faállományok nagyobb levélfelületi indexe miatt, az intercepció során felfogott víz mennyisége nagyobb lehet, mint a lágyszárú növénytársulások esetében. Intercepció alatt leg-
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többször a korona intercepcióját szokták érteni (Delfs 1955). A teljes intercepciós veszteséget viszont, a korona intercepció és az avarintercepció együtt jelenti.
A faegyedek lombkoronáján áthulló, valamint a fák törzsén lefolyó csapadékmennyiséget együtt állományi csapadéknak nevezhetjük.
Az intercepció mértékére az erdôállomány jellemzôinek döntô hatása van (1. táblázat). Ezek közül a legfontosabbak: a fafajok jellemzôi (lombos vagy tûlevelû, ill. fényigényes vagy árnyéktûrô fafajokból áll-e az
erdô; az adott fafaj a törzsén mennyi vizet képes levezetni stb.), a faállomány kora és szerkezete (a törzsek
minôsége, ágszerkezete, a korona alakja, a faállomány magassága), az állomány záródása, elegyaránya,
szintezettsége, az egyes szintek záródása (Führer 1992). A faállomány jellemzôi mellett fontos kiemelni az
éves csapadék mennyiségi, idôbeli eloszlását, valamint az egyes csapadékesemények nagyságát is.
Az állományi csapadék nagy része, amely a levélzetrôl lefolyik, valamint a koronán keresztülhullik, az avartakaróra érkezik, míg törzsön lefolyó kisebb vízmennyiség a fatörzs és a gyökerek mellett közvetlenül a talajba jut. Az avarréteg és a vele szoros kapcsolatban lévô humuszréteg a csapadék egy bizonyos mennyiségét
visszatartja. Ezt a jelenséget nevezzük avarintercepciónak. Az avarintercepció során a leérkezô csapadék egy
részben szintén elpárolog.
1. táblázat: Idôs és középkorú faállományokban meghatározott intercepciós veszteség százalékos megoszlása
(a Kerekegyházán, Ménteleken, Püspökladányban és Gödöllôn végzett méréssorozatok alapján)
Table 1: Interception losses of elderly and middle-aged tree stands (series of measurements round to Kerekegyháza, Méntelek,
Püspökladány, Gödöllô)
Egyes fafajok intercepciós vesztesége
(Járó 1980 és Magyar 1989, 1993 nyomán)

Intercepciós veszteség az ERTI kutatásai
alapján (Sitkey 2004 nyomán)

Hazai nyár

24%

23%

Olasz nyár

25%

–

Óriás nyár

29%

–

Fafaj

Akác

9%

–-

Kocsányos tölgy

–

24%

Fekete fenyô

24%

28%

Erdei fenyô

16%

25%

Az eddig közzétett kutatások alapján elmondható, hogy a lomb és fenyô állományokban a lehullott csapadék 60–70%-a hasznosulhat a növényi transzspiráció során. Tehát a korona és az avar intercepciója együtt
30–40%-ot is elérhet (Sitkey 2008). Magyarországi méréssorozatok alapján az avarintercepció értéke 9–14%
között változhat, a csapadékviszonyok függvényében (Führer 1992; Zagyvainé 2013).

Transzspiráció
A növények fiziológiai folyamatokkal összefüggô aktív vízleadását transzspirációnak (párologtatásnak) nevezzük (1. ábra). A párologtatást olyan élettani folyamatnak tekinthetjük, amely során a növényi test a felvett
víz legnagyobb részét vízgôz formájában bocsátja ki a légkörbe (Szalai 1994). A transzspiráció elengedhetetlen a növényi biomassza termelés során. A növényfajok egyedei több vizet adnak le, mint amennyire feltétlenül szükségük van testük felépítésére, valamint a tápanyagforgalmuk fenntartásához (Madas 1980; Lee
1980; Huff 1985). A transzspiráció tulajdonképpen párolgási (evaporációs) folyamatként is értelmezhetô, hasonló tényezôk (felületi feszültség, ellenállás) által szabályozva (Martin és mtsai 1976; Kelliher és mtsai 1993).
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Az erdôállomány évi vízfelhasználását az állomány éves szerves anyag produktumának és a szerves
anyag termeléséhez szükséges vízmennyiség szorzatából fejezhetjük ki, ezt vízfelhasználási egyenletnek nevezzük (Járó 1981). A vízfelhasználási egyenlet szerint számíthatjuk az állománytípusok évi vízfelhasználását
hektáronként mm-ben kifejezve (2. táblázat)
2. táblázat: A homokhátságon alkalmazott célállománytípusok éves vízfelhasználása (mm/év)
Table 2: Annual water using of woodtypes in sandridge (mm / year)
Fafaj

Faállománytípusok évi vízfelhasználása (Járó 1981. nyomán)
(mm/év)

Kocsányos tölgy

441

Hazai nyár

800

Akác

279

Erdei fenyô

205

Fekete fenyô

185

Nemes nyár

680

Abban az esetben, ha az erdôállomány közvetlen kapcsolatban áll a talajvízzel, a fentiek (2. táblázat) alapján megállapítható, hogy az ôshonos fafajok közül a kocsányos tölgy és a hazai nyárak nagy vízmennyiséget
használnak fel a szerves anyag elôállítása közben. A Duna–Tisza közi hátság erdészeti tájban tájidegennek
számító akác és fenyô jóval kevesebb vizet használ fel. A nemes nyárak gyors, intenzív növekedési erélyükkel
összhangban nagy vízmennyiséget igényelnek egységnyi száraz anyag elôállításához. (Járó 1989).
A homokhátság változatos domborzati és hidrológiai adottságait is figyelembe véve nehéz pontosan meghatározni az egyes faállománytípusok vízfelhasználását. Gácsi az 1999-es évre, 481 mm-es szabad felszíni csapadékból 207 mm-es transzspirációs értéket adott meg egy középkorú erdei fenyves vizsgálata során.

Evapotranszspiráció
Az evapotranszspiráció a növényzet és a talaj felületérôl egyidejûleg a légkörbe jutó vízmennyiség, vagyis
a növényzettel borított felszín párolgásának összege (1. ábra). A tényleges evapotranszspiráció maximális határértéke a potenciális (lehetséges) evapotranszspiráció, melynek egyik értelmezése: az a vízmennyiség, mely
rövidre nyírt gyepfelületrôl adott meteorológiai feltételek mellett idôegység alatt elpárolog, feltéve, hogy a folyamatot a víz hiánya nem korlátozza (Blaney 1956; Swift 1975; Szász és Tôkei 1997).
Abban az esetben, ha az adott erdôállomány talajvízkészletbôl többlet vizet tud felvenni megállapítható,
hogy az ôshonos faállománytípusok transzspirációs vízfelhasználása jóval nagyobb, mint a Duna–Tisza közi hátság erdészeti tájban tájidegennek számító akác, erdei fenyô, fekete fenyô faállománytípusok esetében.
A nemes nyáras faállományok tekintetében ez a vízfelhasználási érték magasabb lehet, ha a talajvízkészlet
elérhetô mélységben helyezkedik el.

Erdôk hatása a talajvízre
Az Alföld vízrendezését az akkori vízügyi társulatok a XIX. század végén és a XX. század elején végrehajtották. A vízrendezési munkálatok során megtörtént a belvízcsatorna hálózat kiépítése a homokhátságon is.
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A belvízelvezetés során több korábbi vizes élôhely kiszáradt, eltûnt vagy átalakult. A hátságon létesített belvízcsatorna hálózat talajvíz-süllyesztô hatása mégis vitatott a szakemberek állásfoglalásai alapján.
A talajvíz süllyedésére meglehetôsen nagy hatást gyakoroltak, gyakorolnak a rétegvíz-kitermelések. Csak
az 1960-as évektôl az 1990-es évek elejéig a rétegvizek kitermelése több mint a nyolcszorosára nôtt (Pálfai
1993). A fenti tények figyelembevételével érdemes vizsgálni az alföldi erdôállományok talajvízszintre gyakorolt hatását.
A talajvízszint monitorozását az állami erdôgazdálkodók vezették be az 1900-as évek elején. Roth Gyula
professzor úr javaslatára talajvízkút hálózat létesülhetett, amit Ijjász Ervin munkássága révén tovább bôvítettek.
Az erdôállományok negatív szerepét tükrözô kutatások szerint: a talajvíz az erdôállomány alatt egész évben alacsonyabban áll, mint a kontrollterületként szolgáló nyílt gyepek, vagy szántóterületek alatt (3. ábra).
Az erdôállományok talajvízsüllyesztô hatása azonban csak akkor érvénysül ilyen formában, ha a vizsgált állomány közvetlen kapcsolatban áll a talajvízzel.
A mért talajvízszintek közötti különbség a vegetációs idôszakban nagyobb, a téli, nyugalmi állapotban kisebb. Itt lassú kiegyenlítôdési folyamat figyelhetô meg. A klimax (50–110 éves), idôsebb erdôállományok nagyobb hatással vannak a talajvízszintre, mint a fiatal erdôsítések (Ijjász 1936, 1938, 1939; Sapanov 2000).
Több szakember is említi az alföldi erdôterületek nagyságrendi növekedését, és az ebbôl fakadó transzspirációs hatást alapul véve felelôssé teszik az erdôállományokat a talajvízszint süllyedésében (Major és Neppel
1988, 1990; Major 1993, 2002; Pálfai 1990–1993; Kovács és mtsai 2002; Szilágyi és mtsai 2012). Ugyanakkor
egyes szerzôk véleménye szerint, az Alföldön jelentkezô csapadékhiány nem volt meghatározó faktor a talajvízszint lesüllyedések kapcsán (Pálfai és Major 1990).

3. ábra: A talajvízszint alakulása legelô, mezôgazdasági kultúra és erdôállomány esetében
(Pankotai és Rácz 1975; Kucsara és mtsai 2013 alapján)
Figure 3: Distribution of ground-water at grassland, agrícultural crop and Forest
(Pankotai and Rácz 1975; Kucsara et al 2013)
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Járó (1992) adatai szerint a Duna–Tisza közi homokhát erdôgazdasági táj utóbbi 100 évben telepített
100 000 ha új erdejébôl 66 000 ha fenyô, melynek talajvízfogyasztása elhanyagolható. Simon (1976) valamint
Járó és Sitkey (1995) nemes nyárasban végzett méréssorozatokra alapozva megállapította, hogy az olasz
nyáras, gyep és szántó átlagos evapotranszspirációs értékei azonosak lehetnek. A szerzôk véleménye szerint
a korábbi nemes nyár telepítéseket, nem lehet a talajvízszint süllyedéssel kapcsolatba hozni.
Szesztay (1993) és Nováky-Szesztay (2002) nem az erdôterületek növekedését, hanem épp ellenkezôleg, a
XV. századtól kezdôdô erdôpusztításokat hozza összefüggésbe a talajvízszint változásával. Véleményük szerint
az Alföld vízháztartásának mûvi jellege elsôsorban a növénytakaróban bekövetkezett nagymértékû változás következménye. Kiemeli, hogy az erdôsültség csökkenésével (a jelenlegi csekély erdôsültségi viszonyok között) a
területi párolgás csökkenés mellett a lefolyás növekedése és a hasznosítható vízkészletek drasztikus csökkenése is együtt jár. Major és Pálfai (1990) szoros kapcsolatot mutatott ki az erdôk területe és az 1985-re szerkesztett talajvízszint süllyedés területei között. Az erdôk talajvízszint-süllyesztô hatását igazolták a VITUKI ménteleki Komlósi Imre kísérleti telepén végzett vizsgálatok alapján (Major 1993, 2002). A VITUKI Komlósi Imre kísérleti
telepén végzett vizsgálatai során megállapítást nyert, hogy az erdôknek jelentôs hatása van a talajvízszint csökkenésére (Major és Neppel 1988). Az elôzô általános megállapítás több okból kifolyólag is vitatható, ahogy arra
Szodfridt (1990, 1993, 1994) is rámutatott elemzései során. A vizsgálat területrészeken a talajvíz szintje helyenként 7 m alatt helyezkedik el. Ha a talajvíz ilyen mélységekben van jelen az erdôben, legyen az kocsányos tölgyes, hazai nyaras, akácos, vagy fenyô, nincsen közvetlen hatása a talajvízszint csökkenésére (Szabó és mtsai
2012). Az erdô inkább a beszivárgó csapadék mennyiségére van hatással az intercepción és a beszivárgó víz
gyökér és kapilláris zónából való felvételén keresztül (Major és mtsai 1991; Kompár 2011). A Komlósi Imre kísérleti telepen végzett vizsgálatok elemzése során érdemes figyelembe venni a következô tényeket, melyek a térség vízháztartására jelentôs hatással vannak: a vizsgálati terület mellet több halastó is létesült, melyet a meglévô
talajvízkészletbôl tartanak fenn szivattyúzással. A területet minden oldalról település veszi körül, Méntelek, Kecskemét, Kecskemét Úri-hegy, Kecskemét- Hetényegyháza, Kerekegyháza. A környezô településeken a lakossági
vízigények és a mezôgazdasági öntözésekre felhasznált vizek legnagyobb része a talajvízkészletbôl kerül kielégítésre. Megfigyeléseink szerint a térségben az engedély nélküli vízkivételek száma jelentôsen megnövekedett (a
talajvíz-kutak tizedének van csak vízjogi üzemelési engedélye). A talajvízszint süllyedéséhez nagyban hozzájárulnak a környezô területeken végzett mélyfúrások, rétegvíz kitermelések is. Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy nem csak az erdôk felelôsek a talajvízszint süllyedéséért, hanem sokkal inkább a többi, fent felsorolt tevékenység hatása folytán kaptuk ezt a drasztikus csökkenést.
3. táblázat: A talajvízszint csökkenésért felelôs tényezôk százalékos megoszlása Pálfai (2010) szerint
Table 3: Percentage distribution of the responsible factors for the groundwater level decline, according to Pálfai (2010)
Idôjárás (csapadék és párolgás)

50%

Rétegvíz kitermelés

25%

Talajvíz kitermelés

6%

Területhasználatban bekövetkezett változások (pl. Erdôterületek növekedése, mezôgazdasági technológia
módosulása, növekvô terméshozamok)
Vízrendezésben bekövetkezett változások

10%
7%

Egyéb (szénhidrogén bányászat, településszerkezet vált. Stb.)

2%

Összesen:

100%

A talajvízszint süllyedésének problémakörét komplexen, több oldalról érdemes vizsgálni, ahogyan azt
Pálfai (1990, 2010) is megtette. Munkája során (szakértôi vélemények és szakirodalmi közlések alapján) meghatározta az egyes talajvízszintet csökkentô tényezôk százalékos arányát (3. táblázat). A táblázat alapján el-
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mondható, hogy az erdôállományok hatása nem jelentôs a talajvízszint csökkenését illetôen. Ez a megállapítás
azonban csak regionális szinten lehet igaz. Lokálisan jelentôsebb hatást gyakorolhat egy adott erdôállomány
a talajvízre (mértétôl, korától, eredetétôl, kiterjedésétôl függôen), akár közvetlenül (ha a gyökérzet eléri a talajvízszintet), akár közvetett módon (az intercepciós veszteségen keresztül) is.

Összefoglalás
A Duna–Tisza közi hátság vízháztartásával több erdészeti és vízügyi szakember is foglalkozott. A szakemberek véleménye eltérô a homokhátsági erdôállományok talajvízre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A cikk megírása során megpróbáltuk komplexen, több szempont alapján is elemezni, a homokhátsági erdôállományok vízháztartásával kapcsolatos kérdéseket. Egyes szerzôk (Major és Neppel 1988, 1990) a homokhátsági erdôk szerepét jobban kiemelték a talajvízszint süllyedése kapcsán, más szerzôk (Szodfridt 1990) ezt cáfolták és alaposabb vizsgálatok után próbálták megítélni a homokhátsági erdôállományok vízháztartásban betöltött szerepét.
A rendelkezésünkre álló kevés erdôrészlet szintû kutatás fôleg a hátsági erdôk intercepciós hatásával foglalkozik.
1995–2000 között Gácsi Zsolt vizsgálta részletesen, az erdei vízháztartást egy kecskeméti középkorú erdei fenyves példáján keresztül. A szakirodalmi elemzés során alapvetô probléma volt, hogy az egyes szerzôk által közölt
adatok egymással nem összehasonlíthatók vagy termôhelyi, vagy idôbeli eltérésük miatt. A téma összetettségét
tükrözi, hogy több szerzô egymással ellentétes következetésekre jutott vizsgálatai során.
A hátság változatos mikro-domborzatát és hidrológiai viszonyait is figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy
a helyi mérésekbôl származó adatok felhasználására, a jövôben is nagy szükség lesz, az erdôk vízháztartásának vizsgálata során.
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Erdôtûz Új-Mexikóban
A klímaváltozás sokrétû hatásai különösen eklatánsan jelentkeznek a zárt erdôk szárazsági (alsó,
visszaszoruló) határán. Szélsôséges idôjárási helyzetekben a látszólag csekély változások is szinte
apokaliptikus következményekhez vezethetnek. Új-Mexikó északi részén, a Jemez hegységben, a
felhalmozódott száraz erdei hulladék és a szélsôséges idôjárás miatt 2011 júniusában tört ki erdôtûz.
A Las Conchas tûz elsô napján készült felvételen a horizontális légörvényben gomolygó füstfelhô
látszik (felsô kép). A több mint 2 hétig tomboló erdôtûz összesen 61 ezer hektárnyi elegyes duglászés kolorádófenyô állományt pusztított el (alsó kép).
Fotó: Craig D. Allen (U.S. Geological Survey)
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