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Mindnyájan tudjuk, akik az erdészeti
ágazathoz kötõdõ gazdálkodási, terve-
zési, kutatási, oktatási tevékenységet
folytatunk, hogy szakmánk mûvelésé-
hez, egyebek mellett víztani-vízgazdál-
kodási ismeretek is szükségesek. Eme
egyszerû tényt a gyakorlati tapasztala-
tok sokasága igazolja.

Miért kell mégis foglalkozni e téma-
körrel? Mert azt is tapasztalati ténynek
lehet tekinteni, hogy az ún. „erdészeti
vízgazdálkodás” – tisztelet a kivételes
eseteknek – többnyire, sõt alapvetõen
csak passzív módon valósul meg, azaz
csak akkor, amikor elkerülhetetlen. A
vízzel való aktív, tudatos, tervszerû gaz-
dálkodásra vannak ugyan említésre és
elismerésre méltó példák, de az erdõ-
gazdálkodók többsége erre nem fordít
megfelelõ figyelmet. Ennek ellenére e
többség is úgy tartja, hogy szükség van
a víztani-vízgazdálkodási ismeretekre,
amelyek ezért fontos elemei a képzés-
nek is. A képzés pedig akkor lenne iga-
zán eredményes, ha a vizekkel, víz-
készletekkel kapcsolatos aktív tervezés-
re-cselekvésre, azaz vízgazdálkodásra
inspirálná az erdészeti gyakorlatot.

Az elmúlt évtizedekben jelentõsen
változott az erdõgazdálkodás és a víz-
gazdálkodás, külön-külön is és egy-
mással kapcsolatban is, mind tartalmi,
mind szemléleti vonatkozásban, s mint
ismeretanyagok, a jelentõségüket te-
kintve is. Ezért minden egyéb körül-
ménytõl függetlenül idõszerû a vizes is-
meretek oktatásának és gyakorlati fel-
használásának áttekintése és újragon-
dolása az erdészeti gyakorlatban és az
egyetemi oktatásban egyaránt.

Az erdõ és a víz kapcsolata
A teljesen természetes körülmények
között is meglehetõsen változatos az er-
dõk és a vízviszonyok egymásra hatása,
az erdõgazdálkodás és a vízgazdálko-
dás által befolyásoltan pedig különösen
sokrétû. E kölcsönhatás térben és idõ-
ben, dombvidéken és sík vidéken, ned-
vesebb vagy szárazabb környezetben
más és más módon érvényesül.

A kérdéskör iránti érdeklõdés régtõl
való meglétét a szaklapok régi számainak
írásai is jelzik. Talán nem véletlen, hogy az

„Erdõszeti lapok” 1862-ben megjelent elsõ
számának elsõ cikke, a Mérei Károly által
publikált „Az erdõk jelentõsége a termé-
szet nagyszerû háztartásában” címû írás,
igen jelentõs részben a vízháztartásról
szól. Az Erdészeti Lapok, csaknem százöt-
ven éves története során, számos alkalom-
mal foglalkozott az erdõ és a víz kapcsola-
tával. Az érdeklõdés azonban, ahogy az
más dolgokkal is történni szokott, gyak-
ran évtizedekre háttérbe szorul, de idõrõl-
idõre felerõsödik, például az erdõk és az
árvizek összefüggése vonatkozásában.

Az erdõk és a vizek között sajátos
kölcsönhatás van. Ez abban nyilvánul
meg egyfelõl, hogy az erdõk igen jelen-
tõs mértékben, gyakran meghatározó
módon kötõdnek a vízviszonyokhoz.
Az erdõk létét és létezésének módját,
formáját, minõségét a hidrológiai adott-
ságok alapvetõen befolyásolják. A ma-
gyarországi erdõk sokfélesége, egye-
bek mellett a vízviszonyok sokféleségé-
nek is a visszatükrözõdése. Mindemel-
lett az erdõk (telepítésükkel, létükkel és
kitermelésükkel egyaránt) visszahatnak
a patakok, folyók vízjárására, a talajvíz-
szintek, az erózió, az árvizek alakulásá-
ra, a kisebb-nagyobb területek, térsé-
gek vízháztartási sajátosságaira.

Az erdészeti vízgazdálkodás
Vízgazdálkodásnak, általános értelem-
ben és a törvényi megfogalmazás szerint
is, a vizek hasznosításával, hasznosítási
lehetõségeinek megõrzésével, a vizek

kártételei elleni védelemmel és védeke-
zéssel összefüggõ tevékenységek
összességét nevezzük. Az erdészeti víz-
gazdálkodást egyrészt e fogalomkörön
belül lehet elhelyezni, mint az erdõvel és
erdõgazdálkodással kapcsolatos vízgaz-
dálkodást, másrészt azonban széleseb-
ben értelmezhetõ, sõt értelmezendõ. Ta-
lán úgy is lehet fogalmazni, hogy az er-
dészeti vízgazdálkodás részben közvet-
len tevékenységek révén, részben pedig
közvetett módon, egy szemlélet révén
valósul meg, s ez utóbbi jelenti azt a bi-
zonyos szélesebb értelmezést.

A közvetlen kategóriába tartoznak a
vizekkel, illetve vízkészletekkel kap-
csolatos együttmûködések, azaz a tér-
ségi vízgazdálkodókkal, a kövizigekkel
és vízitársulatokkal való kapcsolattar-
tás, s az e kapcsolatokból adódó felada-
tok végrehajtása. Ezeken túlmenõen az
erdõgazdálkodó saját vízgazdálkodási
tevékenységet is folytat, egyfelõl az er-
dõ- és vadgazdálkodási, természetvé-
delmi, közjóléti célú vízhasznosítások,
másfelõl a vizek kártételeinek mérsék-
lése érdekében. Mindezek különféle víz-
építési kismûtárgyak, illetve kislétesít-
mények létrehozásában és mûködteté-
sében valósulnak meg.

A közvetlen tevékenységek mellett
nagyon fontos az erdészeti vízgazdál-
kodás közvetett módon való megnyil-
vánulása, amely a vízviszonyok ismere-
tén alapuló alkalmazkodást jelenti, va-
lamint egy olyan szemléletet, amely ré-
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vén mindig tudatában vagyunk annak,
hogy a területhasználattal kapcsolatos
tevékenységeink hatással vannak a víz-
viszonyokra, amelyek azután természe-
tesen visszahatnak az erdõre.

• Amikor erdõtervezés során, a ter-
mõhely feltárásakor és jellemzésekor fi-
gyelmet fordítunk a talaj vízgazdálko-
dási (vízáteresztõ, vízbefogadó, víztar-
tó) sajátosságaira, a szivárgó vizekre, a
talajvíz elhelyezkedésére és évközi vál-
tozásaira, az esetleges elöntések lehetõ-
ségére, gyakoriságára és tartósságára,
akkor tulajdonképpen gazdálkodunk a
vízviszonyokkal.

• Amikor olyan fafajt választunk,
amely az adott vízkészleteket jobban
hasznosítja, mint egy másik, mert ki-
sebb a transzspirációs tényezõje, azaz a
szárazanyag létrehozásával kapcsolatos
vízfelhasználása, akkor gazdálkodunk a
vízzel.

•Amikor az erdõmûvelési beavatko-
zások során arra is gondolunk, hogy a
tisztítással, gyérítéssel befolyásoljuk a
vízháztartást, mert a kisebb levélfelület
révén kisebb lesz az intercepció, na-
gyobb lesz az állományi csapadékrész,

s így növekedhet a beszivárgás lehetõ-
sége, akkor gazdálkodunk a vízzel.

• Amikor véghasználatkor elõre lát-
juk egy terület elvizesedésének lehetõ-
ségét, mert drasztikusan csökken a ve-
getáció tömege és így a vízfelvétel is, s
amikor e körülménnyel kalkulálunk a
felújítás tervezésekor, akkor közvetve,
de gazdálkodunk a vízviszonyokkal.

• Amikor a földutak és közelítõ nyo-
mok kijelölésekor gondolunk az erózió
lehetõségére és törekszünk annak mér-
séklésére, akkor egyben vízgazdálko-
dást is folytatunk, hiszen a víz okozta
káresemények elkerülése érdekében is
cselekszünk.

• Amikor egy erdészeti feltáróút léte-
sítésekor nemcsak annak víztelenítésére
gondolunk, hanem arra is, hogy e vona-
las létesítmények jelentõsen befolyásol-
hatják a víz felszíni és felszín alatti lefo-
lyásának és összegyülekezésének folya-
matát, akkor nemcsak utat építünk, ha-
nem egyben vízgazdálkodunk is.

Az erdészeti vízgazdálkodás az általá-
ban vett vízgazdálkodás egyfajta területi,
illetve területhasználati specializációja,
amely alapvetõen az erdõvel borított te-

rületekhez kötõdik, ahol a vízi környe-
zetben rejlõ lehetõségek hasznosítása, a
szélsõséges viszonyok elleni védekezés,
valamint a vizek, a vízkészletek védelme
és megõrzése formájában mutatkozik
meg. Erdészeti vízgazdálkodásnak ne-
vezhetõ továbbá a különféle erdészeti
tevékenységeket befolyásoló mindazon
szempontok, megfontolások együttese,
azaz egy olyan szemlélet, egy olyan tu-
dat érvényesülése, amely a vízviszo-
nyokhoz való alkalmazkodással, a víz-
háztartás befolyásolásával és a vizekkel
való gazdálkodással közvetve vagy köz-
vetlenül kapcsolatos.

Víztani ismeretek az oktatásban
Az erdõmérnökképzésben az 1808-as
kezdetektõl, változó módon és tartalom-
mal, de folyamatosan jelen van a vízzel
kapcsolatos ismeretek oktatása. Ennek
részletes történetét „Az erdészeti felsõ-
oktatás 200 éve” címû kiadvány II. köte-
te tartalmazza, amelybõl megtudható,
hogy már az Erdészeti Tanintézet elsõ ta-
nára, Wilckens Henrik Dávid által össze-
állított elsõ tanrendtervezetben is jelen
voltak a víztani ismeretek, az építészet
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részeként „Vízépítészet” címmel. Ekkor,
s még mintegy száz esztendõn át a vízta-
ni tárgykör alapvetõen a faanyag vízi
szállításával volt kapcsolatos.

A XX. század elejétõl kezdõdõen, a
kisvasúti, majd a közúti szállítás fejlõdé-
sével a vízi anyagmozgatás jelentõsége
csökkent. A továbbra is „Vízépítés”-nek
nevezett tantárgyban viszont egyre na-
gyobb teret kaptak a folyószabályozás,
a duzzasztók, az alagcsövezés, az öntö-
zés témakörei. Az egyre intenzívebb er-
dészeti területhasználatok miatt az eró-
zió kérdésköre is elõtérbe került, s
nemcsak a gyakorlatban, de az oktatás-
ban is. Ezt tükrözi az 1904. évi tanrend-
ben a „Vadpatakszabályozás” majd ké-
sõbb a „Vízmosások megkötése” címû
tantárgyak megjelenése.

Az elmúlt század elsõ felében folya-
matosan érlelõdött a gondolat, miszerint
az erdõmérnöki gyakorlatban és képzés-
ben átfogó vízgazdálkodási ismeretekre
van szükség. Eme igénynek való megfe-
lelés fogalmazódott meg az 1963-ban Sé-
bor János által kidolgozott „Erdészeti víz-
gazdálkodás” címû tantárgy programjá-
ban, amely, bár kifejezetten erdõmér-
nök-hallgatók számára készült, de átfog-
ta a vízgazdálkodás egészét. A tantárgy-
tervezetben bevezetésként a vízgazdál-
kodás jelentõsége, felosztása, s magyar-
országi szervezetének rövid bemutatása
után a hidraulika és a hidrológia fejezetei
következtek. Eme alapozás után, a víz-
gyûjtõ terület rendezése címû részben, az
erózióval és a hordalékképzõdéssel, az
erózió elleni védekezéssel, valamint a
vízmosások megkötésével kapcsolatos
ismeretek kerültek sorra. A továbbiakban
a sík vidéki vízgazdálkodási tevékenysé-
gek közül a kis esésû patakok szabályo-
zása, az ármentesítés és a belvízrendezés
következett. A tervezetben külön fejezet-
ként jelentek meg a vízbeszerzés, vízellá-
tás és a szennyvizek kezelésének teen-
dõi. Ezt követték az öntözéssel, a víztáro-
lókkal és halastavakkal kapcsolatos tud-
nivalók. Végül a vízerõhasznosítással
foglalkozó rész zárta a sort.

Az „Erdészeti vízgazdálkodás” elsõ
elõadója 1966-tól Pankotai Gábor volt. A
tárgykör formálódását mutatja, hogy a vi-
szonylag gyorsan, 1968-ban megjelent
„Vízgazdálkodás” címû egyetemi jegyzet
címe és fõ fejezetei sem egyeztek teljesen
az 1963-as tervezettel, de ez is egy átfogó
vízgazdálkodás volt. A tananyagot Rácz
József 1975-ben átdolgozta és bõvítette,
amelynek eredményeként kialakult az a
szerkezet és tartalom, amely mintegy
harmincöt éven át alapját és keretét ké-
pezte az erdészeti vízgazdálkodás oktatá-

sának. Ez azt is jelenti, hogy a jelenleg
praktizáló erdõmérnökök túlnyomó
többségének víztani ismereteit e tana-
nyag alapozta, alakította és formálta.

A képzés változásának igénye
Az erdõmérnöki gyakorlatban ma is
komplex vízgazdálkodási ismeretekre
van szükség. Eme alapvetésben nincs
változás, a tartalom azonban természe-
tesen folyamatosan módosul. Az elmúlt
évtizedben megfogalmazódott és érle-
lõdõ legfontosabb változási elemek az
alábbiak:

• Jelentõsen erõsödött, s továbbra is
erõsíteni kell a víztani alapozást, külö-
nösen a hidrológiai ismeretek oktatását,
mert a környezet, s benne a vízi kör-
nyezet jobb megismerése minden terü-
lethasználótól, az erdésztõl is elvárható.

• Törekedni kell arra, hogy a kép-
zésben (de a gyakorlatban is) jobban
tudatosuljon, hogy a víztan nemcsak
mûszaki, hanem ökológiai szempont-
ból is alapozó ismeretkörnek tekinthe-
tõ, sõt tekintendõ! Ezért – „horribile dictu”
–, az erdõmérnöki és a természetvédel-
mi mérnöki szakon akár együttesen is
oktatható.

• A víztan oktatása legyen olyan,
hogy eme ismeretkör egyfajta közös
nyelvként segítse a más területhaszná-
lókkal való együttmûködést! Ennek
gyakorlati megvalósulásaként az erdé-
szeti ágazat is tevõleges részese lehet az
integrált területi vízgazdálkodásnak.

• Fokozottan kell törekedni arra,
hogy a víztani ismeretek oktatása ne
csak szolgálja, hanem szorgalmazza, sõt
inspirálja és orientálja is a gyakorlati
vízgazdálkodást!

A változtatás lehetõsége
Elõször a változás igénye fogalmazódik
meg és erõsödik az évek során, majd
többnyire valamilyen szervezeti átalakí-
táshoz kötõdõen adódik lehetõség a
változtatásra. Az erdészeti felsõfokú
képzés immár 200 éves története során
számos átalakítás és reform történt, hi-
szen ahogy változott a társadalmi-gaz-
dasági környezet, úgy az oktatásnak is
változnia kellett.

A változtatások között voltak tartó-
sak, maradandók, és voltak rövid éle-
tûek. Ez utóbbiakat, amelyek szakmai
érvekkel indokolhatatlanok, sõt a
szakma ellen hatók, többnyire gyorsan
követte a következõ. Ilyennek tekint-
hetõ az erdõmérnöki szakon a BSc-
MSc-rendszerre való áttérés 2006-ban,
majd az osztatlan képzéshez való
visszatérés 2010-ben. Mindezt egy tel-
jesen felesleges kitérõnek lehet tekin-
teni. Viszont, ahogy egy latin szállóige
mondja magyarítva: minden rosszban
van valami jó. Ugyanis a BSc-MSc-
rendszer kényszerû bevezetésének is
volt egy pozitív hozadéka, ami abban
nyilvánult meg, hogy az addigi tan-
rend, és fõként a különféle ismeretkö-
rök átgondolására késztette az Erdõ-
mérnöki Kar vezetõit és oktatóit. Jelen
„visszaváltoztatás” akkor lehet elõre-
mutató, s nemcsak egy visszalépés, ha
az ötéves osztatlan képzésre való
visszaállás nem csupán a BSc-MSc-
rendszert megelõzõ tanrend változat-
lan visszaállításával, hanem átgondolt
tartalmi változtatással valósul meg.

A szervezeti változtatások tanrend-
módosítást indukáló hatása a víztani is-
meretek terén is érvényesült. Felgyor-
sult ugyanis ama nézet formálódása és
térnyerése, s nemcsak az erdõmérnöki,
hanem a többi szakon is, amely szerint
a víztani ismeretek meglehetõsen kiter-
jedt témakörét célszerû egy mûszaki-
természettudományos alapozó (hidrau-
likai, hidrológiai, hidrometriai alapis-
meretek) és egy differenciált szakmai
(domb- és sík vidéki vízgazdálkodás,
vízrendezés, vízhasznosítás, víztározás)
részre tagolni. Az erdõmérnöki szakon
a 3+2-es képzésre való átálláskor ez
meg is valósult, mert a BSc-szak tan-
rendjébe a „Víztan” címû tantárgy, az
MSc-szak tanrendjében pedig az „Erdé-
szeti vízgazdálkodás” került.

Reményeink szerint az erdõmérnöki
szakon szeptemberben újrainduló öté-
ves osztatlan képzésben is e két tan-
tárgy keretében fog történni a víztani is-
meretek oktatása.
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