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Bevezetés 

 

Az erdei ökoszisztémában lejátszódó hidrológiai folyamatok 

megismerésében meghatározóak a hosszú távú vizsgálatok. Ilyen kutatások 

folynak a hidegvíz-völgyi erdészeti kísérleti vízgyűjtőben. Ezekhez kapcsolódva  

jelen munka az avarintercepció meghatározását tűzte ki céljául.  

Az avartakaró által a csapadékból felfogott vízmennyiség az 

avarintercepció. Nagysága szoros összefüggésben van az avar tározási 

kapacitásával. Számszerűsítésével pontosabb képet kaphatunk az avarnak az erdő 

vízkörforgalmában betöltött szerepéről. 

Az avarintercepció a lefolyás-modellek, és a klímaváltozással foglalkozó 

modellek pontosító paramétere lehet, de ezzel a tényezővel komplexebbé tehető az 

állományok vízforgalmáról alkotott ismeretünk is. 

 

 

Anyag és módszer 

 

Jelen munka bemutatja annak a 2003-2008. közötti avarintercepciós 

vizsgálatnak az eredményeit, melyben három állomány avarintercepcióját 

vizsgáltunk: kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), bükk (Fagus sylvatica) és luc 

(Picea abies).  

A kutatás kezdeti szakaszában állományonként és alkalmanként adott 

nagyságú területről összegyűjtött avar víztartalmának és tömegének meghatározása 

volt a vizsgálat módszere, és egy-egy esetben a környező fák helyzete is rögzítésre 

került. Ezt a módszert később az avar területi változékonyságából adódó hiba 
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kiküszöbölése érdekében a szerző saját fejlesztésű tömegmérésen alapuló 

módszere váltotta fel.  

Az avar összetételét vizsgálva meghatározásra került az avaralkotók 

részaránya a szárazavar-tömeg és a víztartalom függvényében, mellyel a kutatás 

tárgyát képező avaralkotók jelentősége körvonalazódott. 

A lombkorona-intercepció leírására kidolgozott függvények 

módosításával adja meg a dolgozat az avarintercepciót a vizsgált állományokban. 

Különböző modellek segítségével vizsgálta a szerző a megelőző csapadékok 

befolyását az avar víztartalmára. 

 

 

Tézisek 

 

1. A szerző munkájában új módszert dolgozott ki az avarintercepció mérésére 

(„keretes mérés”), amely az avar száraztömegének területi változékonyságából 

adódó avarintercepció meghatározási nehézségét (az azonos helyen történő 

méréssel) csökkenti. A tömegmérés-változáson alapuló metódus állandó 

avarmennyiséggel, állandó helyszínen valósul meg, így az egymást követő 

adatok összehasonlíthatóak. A módszer lényege, hogy minden oldalról 

szúnyoghálóval zárt keretekbe lehetőség szerint legkevésbé bolygatott 

avarminta kerül, melynek tömegét rendszeres időközönként rögzítik. A 

szúnyogháló kiküszöböl bizonyos zavaró hatásokat (hozzáhullás, elhordódás, 

bolygatás stb.), de nem gátolja a környezetével való állandó kapcsolatot. A 

módszer automatizálható, ami alacsony munkaigényűvé teheti a metódust. 
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2. A jelölt az avargyűjtés módszerével vizsgálta az avartömeg és a 

nedvességtartalom kapcsolatát. Megállapította, hogy egységnyi tömegre eső 

effektív vízvisszatartási tulajdonságukban nincs jelentős különbség a fafajok 

között. A fajlagos (tömegre vonatkozó) maximális tározási kapacitás sokkal 

inkább függ az avar száraztömegétől, mint a fafajtól. Mérései szerint egy 

kilogramm avar 2,1–2,2 liter csapadékot képes tárolni. 

 

3. A szerző meghatározta az avarszintalkotók száraztömeg arányait és azok 

részesedését az avarszint egy négyzetméterének összes nedvesség-tartalmából 

(bükk és kocsánytalan tölgy esetén).  

Megállapította, hogy az avarszint száraztömegének legnagyobb részét az 

avarlevelek teszik ki (KTT: 79%, B: 63%), melyeknek az avarszint 

víztartalmából való részesedése is jelentős (KTT: 84%, B: 66%). A területen 

viszonylag egyenletes eloszlásban megtalálható, ezért az avar vizsgálatokhoz a 

levelekkel együtt gyűjtött vékony gallyak száraztömeg részesedése KTT esetén 

13%, B esetén 16% volt (víztartalom részesedése KTT: 7%, B: 15%). A 

termések jelenléte csak a bükk állományban volt jellemző, melyek szintén a 

minták részét képezték, 7% vízrészesedéssel, és 4% száraztömeg-aránnyal 

rendelkeztek. 

Leírja továbbá, hogy a véletlenszerű előfordulású vastag ág kategória 

száraztömeg aránya a bükknél jelentős 17%, kocsánytalan tölgy esetén kevésbé 

(4%), víztartalomból való részesedése bükknél 12%, kocsánytalan tölgynél 7% 

volt. Lágyszárúak a kocsánytalan tölgy esetén jelentősebbek, 5%-ot 

képviselnek a száraztömegből, 7%-ot a víztartalomból. A bükk állományban a 

zöld növények, és termőtestes gombák mennyisége a vizsgált aszpektusban a 

száraztömeget és víztartalmat tekintve egyaránt elenyésző volt. 
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4. A szerző alkalmazza a lombkorona-intercepció leírására használatos 

összefüggéseket a megfelelő módosításokkal az avarintercepció 

meghatározására. A képleteket felparaméterezte, és jóságukat vizsgálta. A 

legalkalmasabbnak a Merriam-formulát találta a kocsánytalan tölgy és a bükk 

esetén.  

Az előbbi Merriam-képletet továbbfejlesztve az avarintercepció leírására 

kidolgozott egy, a megelőző nedvességtartalmat figyelembe vevő, új 

összefüggést, melyet az adott időszak adatai és a vizsgált fafajok (bükk, 

kocsánytalan tölgy) alapján paraméterekkel látott el. 

 

5. A jelölt numerikusan jellemezte az avar nedvességtartalmának kiürülését, és 

az avar megelőző víztartalmának meghatározásához vizsgálta a hazai irodalom 

alapján lineáris összefüggéssel számolt (5, 10, 20 és 30 napos) megelőző 

csapadékindexet (API), melyet a lefolyás-modellekben is alkalmaznak. 

Megállapította, hogy az avarintercepció meghatározásához a lineáris súlyokat 

alkalmazó megoldás nem helyes, mivel a kiürülés sem lineáris, helyette inkább 

az exponenciális súlyok alkalmazása lehet reális, ezért adaptálta a 

talajnedvességre vonatkozó a kiürülést a hőmérséklet segítségével figyelembe 

vevő Jakeman-Hornberger modellt az avartakaró esetére, és megállapította, 

hogy az megfelelően leírja az avar nedvességtartalmának kiürülését.  
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Az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága 

 

Az erdőállományra érkező csapadék egy részét az élő és holt növényi 

részek visszatartják. Ebben a folyamatban vizsgálta a jelölt az avar szerepét.  

A szerző kidolgozott egy új tömegmérésen alapuló módszert az avar 

nedvességtartalmának rendszeres terepi mérésére. A metódus eszköze alacsony 

költséggel előállítható, ezáltal szélesebb körben adaptálható. 

Az avarintercepcióra kidolgozott képlettel, melyben az avar 

csapadékesemény előtti nedvességtartalmát a megelőző csapadékindex 

figyelembevételével definiáljuk, szimulálni lehet a hőmérséklet, 

csapadékmennyiség-, és csapadékeloszlás-változás hatásait az avarintercepciós 

veszteségre. Az előbbiek szerint tehát becsülhetjük a klímaváltozás hatásait, és az 

erdőfelújítások kapcsán megváltozó hidrológiai viszonyokat (ilyenek például a 

természetes erdőfelújítások bontásai során előálló változások).  

A jelölt a maximális avar-víztartalom száraztömegtől való függésére tett 

megállapítása (2. tézis) a maximális tározási kapacitás becslését teszi lehetővé. Ez 

a becslés a kisebb felbontású modellek esetén alkalmazható, mivel a tározási 

kapacitás az avartömeg ismeretében fafajtól függetlenül megadható.  
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