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A Soproni-hegység, s azon belül a Hideg-
víz-völgy is, már Egyetemünk Sopronba
települése óta kutatóhelynek tekinthetõ.
Az erdészeti tanszékek szinte mindegyi-
ke folytat vagy folytatott itt különféle al-
kalmi, vagy éppen hosszú távú megfi-
gyeléseket, vizsgálatokat. Ezért a Hideg-
víz-völgyet több erdészeti tudományte-
rület is kísérleti területének tarthatja, köz-
tük az erdészeti vízgazdálkodás is.

A patakokkal és forrásokkal kapcso-
latos vízrajzi adatgyûjtések Firbás Osz-
kár révén már mintegy ötven évvel
ezelõtt elkezdõdtek. Az Õ tevékenysé-
gének és példamutatásának is köszön-
hetõ, hogy az elmúlt húsz évben történt
fokozatos építõ-fejlesztõ tevékenység
révén a Hidegvíz-völgy fölsõ, mintegy 6
km2-es vízgyûjtõje immár egy erdészeti
hidrológiai kutatóhelynek tekinthetõ.
Az itt folyó tevékenység célja az erdõ-
vel borított kisvízgyûjtõk vízháztartási
rendszerének, az erdei vegetáció és a
vízviszonyok kapcsolatának, egymásra
hatásának jobb megismerése, a jelensé-
gek és folyamatok számszerûsítése, a
természeti törvényszerûségek megfo-
galmazása és modellezése.

A kutatóhely létrehozásának lehetõ-
ségét és szükségességét Rácz József is-
merte fel a hetvenes évek második felé-
ben, s az elképzeléseket tettek követték.
A kutatóhely elsõ eleme volt az a ház,
amelyet a Tanulmányi Erdõgazdaság
1980-ban adott át Egyetemünknek. Az
épület egykor erdészeti gyakorlati célo-
kat szolgált, munkásszálló és raktár volt.
A kutatóházzá alakítás a nyolcvanas évek
közepén történt, mint utóbb kiderült,

nem túl jó minõségben, de ez azzal
együtt is igen nagy dolog volt, hiszen az
épület köré elkezdõdhetett szervezõdni
az erdészeti hidrológiai kutatóhely.

Elõször a ház elõtti meteorológiai
mûszerkert készült el, majd a vízgyûjtõ
különbözõ pontjain, bükk, kocsányta-
lan tölgy és luc fõfafajú erdõrészletek-
ben, intercepciós mérõkertek létesül-
tek. E kertekhez kötõdõen kezdte és
fejlesztette Vig Péter az állományklíma
méréseket, amelyhez mérõtornyokat
épített. A patakok vízhozamának méré-
sére elõször a 92 ha-os Vadkan-árok és
a 62 ha-os Farkas-árok kifolyási szelvé-
nyeibe telepítettünk egy-egy bukólá-
dát, majd a kutatóház közelébe építet-
tünk egy vízhozammérõ mûtárgyat,
amelyhez 6 km2-es vízgyûjtõ tartozik.
Az elmúlt években számos kútcsoport
is kialakításra került, a patakokat táplá-
ló talajvizek megfigyelésére. Mindezek
mellett még olyan kísérletek, illetve mé-
rések is folytak és folynak, amelyek a
levélfelület nagyságának meghatározá-
sára, a talaj és az avar nedvességtartal-
mának, a fák nedváramlásának, a pata-
kok hordalékszállításának, a különbözõ
erdei vizek minõségének megfigyelésé-
re és számszerûsítésére irányulnak.

A kutatóhelynek alapvetõ jellemzõje,
hogy spontán szervezõdik. A fejleszté-
sek egyrészt a résztvevõ egyetemi okta-
tók és hallgatók szándékai, másrészt az
anyagi lehetõségek szerint történnek,
amely utóbbi alapvetõen a pályázatok
sikerességétõl függ. Az elmúlt húsz év-
ben az Állami Erdészeti Szolgálat, az
NKFP, a FEFA, a Környezetvédelmi Alap

és az OTKA voltak a fõ támogatók, de
volt olyan szûkösebb idõszak is, amikor
a Tanszékünk biztosította a továbbélést.

Két évvel ezelõtt új korszak
kezdõdött a kutatóhely életében azzal,
hogy az Erdõ- és Fahasznosítási Regio-
nális Egyetemi Tudásközpont az „1. A
régió erdõhasznosításának fejlesztése”
program, „1.3. Erdõgazdálkodás mû-
szaki fejlesztése” alprogramja befogad-
ta az „Erdészeti vízgazdálkodás fejlesz-
tése” témakörét. Az ERFARET, egyelõre
négy évig, nemcsak a mûködést támo-
gatja, hanem olyan fejlesztést is lehetõ-
vé tett, amely minden bizonnyal hosz-
szabb távon is kifejti hatását.

Az elmúlt évben két beruházásra ke-
rülhetett sor, egyrészt a kutatóház teljes
körû felújítására, másrészt egy vízhozam-
mérõ mûtárgy építésére. Az elõzõ azért
fontos, mert az erdészeti hidrológiai ku-
tatások eredményességének alapvetõ
feltétele a hosszú távú, intenzív adat-
gyûjtés, azaz a kutatóhely folyamatos
fenntartása, amelynek alapeleme a
most felújított kutatóház. Az új vízhoza-
mmérõ mûtárgy viszont az egyik legér-
dekesebb kérdéskörhöz, a kisvízfolyá-
sokhoz, a csapadéklefolyás összefüggé-
sek vizsgálatához, e folyamatokban az
erdõ szerepének jobb megértéséhez
nyújt távlatot.

A kisvízfolyásokhoz fûzõdõ kapcso-
latunk, kissé leegyszerûsítve kétoldalú,
kötõdünk hozzájuk és függünk is tõlük.
Éppen ezért a vízkörzéssel foglalkozó
hidrológia, erdészeti szinten az erdõvel
borított kisebb térségek, kisvízgyûjtõk
vízviszonyaival foglalkozó erdészeti
hidrológia egyik alapvetõ kérdésköre
és egyben feladata a vízfolyások vízjá-
rásának megismerése.

A vízfolyások folytonosan megújul-
nak, amely részben állandó, de na-
gyobb részben változó körülmények
között történik, s így a vízfolyások víz-
járása meglehetõsen változatos. Ezért
sok olyan kérdés fogalmazható meg,
mint:

– Mennyi a patak vízhozama télen és
nyáron, reggel és este, csapadékos és
száraz idõszakban?

– Mennyi folyik le a patakon a víz-
gyûjtõre hullott csapadékból felszíni és
felszín alatti összegyülekezéssel? Mikor
mennyi a lefolyási tényezõ?

– Milyen magasságú, idõtartamú, víz-

Erdészeti hidrológiai kutatások az
ERFARET támogatásával
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tömegû árhullámok keletkeznek a külön-
bözõ csapadékjelenségek nyomán?

– Hogyan és milyen mértékben hat-
nak a különféle körülmények, a víz-
gyûjtõ adottságai, köztük az erdõvel va-
ló borítottság, s az erdõ állapota a vízjá-
rásra?

Az ilyen és hasonló kérdések megvá-
laszolása akkor is szükséges, ha valami-

lyen céllal használni akarjuk a vízfo-
lyást, és akkor is ha csak alkalmazkod-
ni akarunk hozzá. A Rák-patak vízjárá-
sának jobb megismerését hivatott szol-
gálni e mûtárgy, amelynek sajátos hely-
zetét és jelentõségét az adja, hogy erdé-
szeti és vízügyi, ökológiai és mûszaki
hidrológiai szempontból egyaránt fon-
tos adatokat szolgáltathat. Erdészeti

hidrológiai jelentõsége a patakon „fel-
felé nézve” értelmezhetõ, mivel ez a
mûtárgy egy 22 km2-es erdõvel borított
vízgyûjtõ kifolyási szelvényében áll, s a
hidegvíz-völgyi 1 és 6 km2-es mérõhe-
lyekkel mintegy sorozatot képez. Víz-
ügyi jelentõsége inkább „lefelé nézve”
látszik, mivel olyan helyen van, ahol a
patak belép a városba, ahol a patak víz-
járásához alkalmazkodni kell, sõt ahol
az esetenkénti nagyvizek ellen véde-
kezni is kell.

Ez a vízhozammérõ mûtárgy a
NYME EMK Geomatikai, Erdõfeltárási
és Vízgazdálkodási Intézete, valamint
az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság közötti szakmai
kapcsolat eredménye is, mind a mû-
tárgy létrehozását, mind remélhetõen a
további üzemeltetést tekintve is.

A hidegvíz-völgyi hosszú távú erdé-
szeti hidrológiai kutatások a hallgatók
bevonásával (terepi mérõgyakorlatok,
TDK-k, diplomamunkák) szervesen il-
leszkedik az Erdõmérnöki Kar oktatási
tevékenységéhez, megvalósítva ezáltal
az ERFARET egyik fõ célkitûzését,
amely az új ismeretek továbbadását, a
tudástranszfert szorgalmazza.

dr. Kucsara Mihály
Fotó: dr. Péterfalvi József

Tavaly októberben már má-
sodszor került megrendezés-
re az erdészképzést folytató
iskolák diákjainak sporttalál-
kozójára Ásotthalmon. Ebben
az évben a rendezõ Bedõ Al-
bert Erdészeti Szakiskola
mellett a temesvári Erdészeti
Középiskola és a szõcsény-
pusztai Széchenyi Zsigmond
Középiskola és Szakiskola ta-
nulói versenyeztek.

Három sportág szerepelt
a versenykiírásban: kispá-
lyás labdarúgás, lövészet és
fekvenyomás. A pénteki
ebéd és megnyitó után lövészettel in-
dult a versenysorozat. Az egyéni meg-
mérettetés mellett az iskolák csapatai is
összemérték lövõtudományukat. Az
eredmények láttán eszébe jutott min-
denkinek az erdész- és a vadászszak-
mák közelsége, hisz az erdésztanulók
nagy magabiztossággal és precízséggel
találták el a céltáblát. Fekvenyomásban
két súlycsoportban mérték össze tudá-

sukat a fiatalok, ahol is a magasabb ka-
tegóriában már 130 kg feletti gyakorlat
kellett a gyõzelemhez. Labdarúgásban
nagyon kiegyensúlyozott küzdelmeket
élvezhettünk a kemény, de sportszerû
mérkõzések során. A kialakult végered-
ményben a tudás mellett a sportszeren-
cse is nagy szerepet játszott:

1. Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola,
Ásotthalom

2. Erdészeti Középiskola,
Temesvár 

3. Széchenyi Zsigmond
Középiskola és Szakiskola,
Szõcsénypuszta

Az esti program az ered-
ményhirdetés után a tanulók
számára baráti beszélgetés
volt, ahol lehetõségük volt a
két országból érkezett  diá-
koknak egymás kultúrájá-
nak megismerésére. A fel-
nõttek ezzel egy idõben
szakmai és baráti tapaszta-
latcserét folytattak az iskola
klubjában.

A szombati reggelit követõen a ven-
dégek megnézhették az ásotthalmi is-
kola múzeumát, majd a tanulmányi
erdõben tettek egy kisebb sétát. A
szakmai programok után a versenyzõk
és kísérõik elbúcsúztak egymástól, és
abban a reményben indultak haza,
hogy jövõre újból találkoznak Ásott-
halmon.

Kép és szöveg: Kocsis Attila

II. Nemzetközi Sporttalálkozó


