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Czeglédi István:

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
az erdész szemével

Hullámtéri erdőgazdálkodás a Közép-Tisza vidékén

A Tisza völgyében – évtizedes aszályos időjárást követően – 1998 és 2001
között négy rendkívül veszélyes árvíz vonult le. Nagyobb katasztrófa meg nem
történéséhez a védekezésben résztvevők áldozatos munkája mellett szerencse – az
időjárás kedvező alakulása – is kellett.

Közel azonos vízhozam mellett egyre magasabban vonultak le az elmúlt évek
árvizei.

A Vásárhelyi Pál által megálmodott és valóra váltott Tisza szabályozás révén
létrehozott hullámtér vízlevezető képessége az elmúlt 20-30 évben bekövetkezett
változások hatására lecsökkent. A mai hullámtér már nem képes ugyanannyi vizet
átereszteni, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt. A hullámtéren sokminden megváltozott:
nyári gátak épültek, megváltoztak a gazdálkodási viszonyok, jelentősen átalakult a
hullámtér növényvilága, a folyó hordalékának lerakásával övzátonyokat épített,
feliszapolta a hullámtér bizonyos részeit stb.

Az elmúlt évek árvizei rávilágítottak arra, hogy a hullámtér mai formájában
nem biztosítja kellőképpen az árvíz zavartalan levonulását. A hullámtéren folyó
gazdálkodás, illetve a rajta lévő növényzet nem minden esetben felel meg a
biztonságos nagyvízi levonulásnak.

A Tisza hullámterének csaknem kétharmadát erdők borítják.
A hullámtéri erdő, amelynek fontos szerepe van a természeti környezet

védelmében, befolyással bír a terület vízáteresztő képességének mértékére és nem
utolsó sorban biztosítja a tulajdonosok megélhetését. Kérdés; egyszerre meg tud-e
felelni az erdő ezen elvárásoknak, feladatoknak? A válasz határozott igen! Az erdő,
illetve az erdőgazdálkodás olyan speciális művelési ág, illetve művelési mód, amely
képes arra, hogy több funkciónak, célnak is meg tudjon felelni.

Az erdő klasszikus hármas funkciója: védelmi, közjóléti, gazdasági. A további
kérdés az, hogy vajon minden erdő, illetve egyazon erdő meg tud-e felelni egyszerre
minden elvárásnak azonos minőségben? Erre a válasz már nem egyértelmű igen,
hanem egy bonyolult rendszer vázolásával adható meg.

A hullámtéri erdők is képesek lehetnek több igénynek megfelelni, amennyiben
ezen igényeket, célokat pontosan, szabatosan fogalmazzuk meg és közöttük a
prioritásokat is eldöntjük, melynek következtében jól meghatározható a hullámtéri
erdőkben folyó gazdálkodás is.
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Nagy bizonyossággal megállapítható, hogy a hullámtér más-más részein –
melyek egymástól eltérő adottságokkal rendelkeznek –  az elvárások sorrendje is
különböző, ebből fakadóan az erdőkkel történő gazdálkodást is más és más formában
kell folytatni. Ezen különbözőségek ellenére is az erdő továbbra is képes megfelelni
hármas funkciójának különböző mértékben.

A hullámtér, mint kiemelt vizes élőhely komoly szerepet játszik az adott táj
ökológiai potenciáljában sokszínűségével, eltérő adottságaival. Az eltérő adottságok,
állapotok alapján a hullámtér több részre, szakaszra osztható, az egyes részeken álló
erdők jellemzői is eltérhetnek egymástól és a velük szemben támasztott elvárások
prioritásai is mások.

A hullámtéri erdőkkel szemben megfogalmazott célok:
Árvízvédelmi célok:

a part menti erdők ne akadályozzák a mederben a víz és a jeges ár levonulását,
a nagyvízi levonulási sávban a faállomány ne növelje a szükségest meghaladó
mértékben a meder érdességét,
az erdők ne akadályozzák árvíz esetén víz hullámtérre ki és visszajutását,
a hullámtéri erdők, ezen belül a gát menti védőerdősávok óvják meg a gátakat
a hullámverés és a jég roncsoló hatásától,
az erdők alsó lombkoronája, cserjeszintje, aljnövényzete ne akadályozza a víz
zavartalan lefolyását,
az erdőkben, az erdők között legyenek olyan nyiladékok, melyek árvíz esetén
hajózási nyiladékként funkcionálhatnak.

Természetvédelmi célok:
a növény- és állatvilág fajgazdagságának fenntartása,
őshonos fafajok változatosságának, génkészletének megőrzése,
ökológiai folyosó biztosítása,
a táj jellegének megőrzése, a tájkép védelme,
a természetidegen gazdálkodási formák átalakítása, az ártér sajátosságainak
megfelelő tájhasználat és gazdálkodás kialakítása,
a jelenlegi monokultúrás erdőállományok elegyes, nagyobb biodiverzitású
erdőkre cserélése.

Gazdasági célok:
tartamos erdőgazdálkodás,
tulajdonosok számára megfelelő hozamok biztosítása,
méretes, értékes, minőségi alapanyag termelése,
mennyiségi faanyagtermelés (tűzifa, sarangolt ipari fa stb.),
mellékhaszonvételek kielégítése (vadgazdálkodás, gomba, fűzvessző stb.).
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A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének egyik legfontosabb célja a Tisza-
nagy-vízi meder vízszállító képességének javítása, erre tekintettel a fenti célok
rangsorolása során a hullámtér arra kijelölt (megfelelő) részein a prioritások meg-
határozásánál az árvízvédelmi céloknak kell az első helyen szerepelni. Az erdőgaz-
dálkodási folyamatok kialakítása során ezen árvízvédelmi célok teljesülése mellett
lehetőség szerint biztosítani kell és lehet a természetvédelmi és gazdasági célok ér-
vényre juttatását is.

A VTT-t elindító 1022/2003. (III. 27.) Kormányhatározat hullámtérre vonat-
kozó egyik legfontosabb alapelve: a Tisza folyó árvizeit elsősorban a mértékadó
védképességűre kiépülő árvízvédelmi töltések közötti nagyvízi mederben kell leve-
zetni, és ezért – az ökológiai szempontokra is figyelemmel – javítani kell az áram-
lási, vízszállítási feltételeket. Ennek teljesítése nehézségekbe ütközhet a mai érvényes
és hatályos jogszabályi keretek között, amennyiben a hullámtér erdőművelési ágban
hasznosul és egyben védett természeti terület is.

A természettel együtt élő folyókezelési szemléletnek megfelelően a folyót és
a tájat egységes szervezetnek kell tekinteni, beleértve a legmeghatározóbb élő té-
nyezőt, a gazdálkodó embert is. Ezen gondolat alapján a hullámtér azon részein – ahol
az árvízvédelmi célok teljesülése nem elsőrendű –, ahol a természeti környezet magas
értékeket hordoz és azok megőrzésre érdemesek a természetvédelmi célok
érvényesülését kell, hogy szolgálják az erdők, fenntartva azt az egyensúlyt, hogy ezen
célok mellett lehetőség szerint  a gazdasági és egyéb érdekek is megvalósulhassanak.

Természetesen vannak olyan termőhelyek, ahol az erdőkben folyó gazdálkodást
a tulajdonos gazdasági érdekei határozzák meg, lehetőség szerint a többi cél legkisebb
sérelme mellett.

Ahogy maga a környezet, mint rendszer működik, ahogy a táj és egyes ele-
mei, életközösségei egymástól elválaszthatatlan, szerves egységet alkotnak, mely
egységben nemcsak az egyes élőlényeknek, fajoknak, egyedeknek jut kitüntetett
szerep, hanem a táj élettelen elemeinek is, úgy ezek az elemek is sajátos rend szerint
kapcso-lódnak egymáshoz. E rend alapja az együttműködés. A hullámtéri erőkben
folyó gaz-dálkodás akkor lehet „eredményes”, célratörő, ha az abban érdekeltek, a
célokat meg-határozók képesek az együttműködésre, a kompromisszumra.

A Tisza völgyében ezen gondolatnak „a területi kompromisszumra” kell
épülni-e, amelynek feltétele a táji sajátosságokhoz és szerepekhez igazodás, a tájhasz-
nálat változását segítő állami felelősségvállalás és támogatási rendszer működtetése,
beleértve ebbe a táji rendszer működéséről való korrekt tájékoztatást, a vízrendszer és
a földhasználat fenntartható működési, ökológiai és ökonómiai összehangolását is. Kellő
empátiával, egymás érdekeinek tiszteletben tartása mellett létrehozható, fenntartható a
területi kompromisszum elvén működő tájhasználat, gazdálkodás.

1. Közép-tiszai erdők jellemzői
Az árvízvédelmi igényeknek megfelelő erdők kialakításához, illetve a szük-

séges beavatkozások meghatározásághoz elengedhetetlenül szükséges megismerni az
érintett környezet és az erdők adottságait.
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1.1. Termőhelyi adottságok
A hullámtér nem más, mint az ember által alkotott töltések közé szorított folyó

levonulási sávja. Tehát a hullámtér nem a teljes ártér, hanem annak – mesterségesen
létrehozott – része. Ez azért nagyon lényeges megállapítás, mert a hullámtér
környezeti viszonyai nem egy az egyben feleltethetők meg az ártérre jellemző
adottságokkal. Bizonyos elemei hasonlóak, egyes elemei azonban jelentősen
eltérhetnek, eltérnek az ártérre jellemzőktől.

A hullámtér mesterséges élőhely (élettér), ezért nehezen rendelhető, kap-
csolható hozzá klasszikus értelemben vett természetes, őshonos ökoszisztéma. A
töltésépítésekkel kis keresztszelvénybe szorított Tisza vízjárása, illetve a kialakult
termőhelyi adottságok (fekvés, stb.) általában nem felelnek meg az ártéri erdőtár-
sulások kialakulása természetes feltételeinek.

Kedvező időszakokban: pl. 1981-1998 létrejöhetnek olyan ideális körülmé-
nyek a hullámtéren, melyek nagyon közel állnak az ártéri termőhelyek adottságaikhoz.
Ilyen körülmények között létrejöhetnek, létrehozhatók az ártéri termőhelyek őshonos
erdőtársulásaihoz nagyon hasonló, (természetszerű) erdőállományok. Az ettől
eltérő időszakokban természetes úton létrejövő (létrejött) erdők rendelkeznek az
őshonos erdőtársulások értékeivel, azonban sajnos minden esetben hordozzák a
társulásba nem illő fafajokat is (gyalogakác, amerikai kőris, zöldjuhar, kommersz
nemesnyárak).

Az értékek megtartása, erősítése, a negatív elemek megszüntetése csak okszerű
erdőgazdálkodás (emberi beavatkozás) keretében valósítható meg.

Azokban az esetekben, amikor a természetszerű erdőállományok kialakításának
nincsenek meg az ideális feltételei, akkor csak az adott állapotnak megfelelő,
adottságokat elviselő erdőállomány hozható létre, alakítható ki nagy biztonsággal.

Ebből fakadóan a hullámtéren létrejövő erdők esetében, nem beszélhetünk
klasszikus őshonos erdőtársulásról, csak a termőhely változásaihoz valamilyen szinten
(jól, közepesen, rosszul, nem) alkalmazkodó, alkalmazkodott őshonos- (és adventív)
fafajokból álló erdőállományokról.

A Közép-Tisza az alföldi sík középső részén fekszik, klímája erdőssztyepp.
A Közép-Tisza-vidék az Alföldünk és országunk legszárazabb tája. Legke-

vesebb csapadék január hónapban esik: 24-28 mm, legcsapadékosabb hónap június:
55-70 mm csapadékkal. Az éghajlat legjellemzőbb vonása, hogy a levegő relatív
páratartalma igen alacsony.

A hullámtéren az elmúlt száz év alatt a feliszapolódási folyamat révén jel-
legzetes terep alakult ki. A folyó a hordalékát, a legnehezebb frakciót  a meder mentén
rakta-rakja le parti zátonyt alkotva, mely a folyó építő-romboló munkája révén egy idő
után leszakad, és újra indul a folyamat. A medertől távolodva az árvízi kiöntés során
egyre finomabb talajrészecskék rakódnak le.
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A feliszapolódás mértéke igen eltérő a hullámtér szélességétől, a sodorvo-
nalától elhelyezkedésétől függően. Nem ritka, hogy egy (erdei) vágásforduló során
1,5-2 m vastag talajréteg rakódik le.

A töltés előtti ún. kubikrendszer szintén jellegzetes terepalakulat, a töltésépítés
során keletkezett mesterséges alakzat, melyet a természet az elmúlt évszázad alatt igen
jól belakott. Az építéskor a kubikok mélysége 1-1,5 m volt. Az építés óta eltelt idő
alatt a kubikok folyamatosan töltődtek (a hullámtér szélességétől függően), jelenleg
a kubikok mélysége 0-0,6 m.

A fenti folyamatok hatására – a folyótól való távolság függvényében – kü-
lönböző adottságokkal rendelkező fekvéseket lehet megkülönböztetni (igen mély,
mély, közép mély, közép magas, magas fekvésű). Ezen állapotok a feliszapolódási
folyamat hatására évről-évre, időszakról-időszakra változhatnak. A feliszapolódás
hatására a talajszint emelkedése figyelhető meg, mely ellen hat az árvizek egyre
magasabb szinten való levonulása, amely a fekvés csökkenésével jár. A két egy-
másnak ellentétes folyamat hatására megváltozhat akár egy vágásfordulón belül is a
fekvés minősítése.

Itt meg kell állnunk egy gondolat erejéig.
A természetes ártéri termőhely és a hullámtér, mint az ember által mestersé-

gesen létrehozott termőhely között ez a leglényegesebb eltérés. A töltések közé nem
szorított folyó az áradáskor az árterében szétterül, nagy terülten –  feltöltve a kisebb-
nagyobb mélyedéseket, szárazon hagyva a magaslatokat –  0,5-2 m magas
vízborítással. A szabályozás- és a töltés építések előtt az egész Alföld volt a Tisza és
mellékfolyóinak árterülete.

A töltések közé (a hullámtérre) szorított folyó azonban a hullámtéren szinte
minden területet elönt, magas, akár 3-6 m vastag vízréteggel is. Az ártéren a víz
mozgása lassú, áradása-apadása kiegyenlített, ezzel szemben a hullámtéren gyors,
sokszor mindent magával sodró, hirtelen és heves, jeges árvíz esetén még pusztítóbb.

Az elmúlt száz évben jelentősen megváltoztak a hullámtér viszonyai, meg-
változott a vízjárás: egyre magasabban vonulnak le árvizek és egyre többször je-
lentkezik elöntés a hullámtéren. Az árvizek kinntartózkodási idejének dinamikus
növekedése miatt a vegetáció évről-évre fokozottabb veszélynek van kitéve.

ÁRHULLÁMOK  GYAKORISÁGA
Tisza,  Szolnok  1881–2000. között

Időszak
650 cm

felett
700 cm

felett
750 cm

felett
800 cm

felett
850 cm

felett
900 cm

felett
950 cm

felett
1000 cm

felett

1881–1910 9 5 2 2

1911–1940 20 15 9 5 3

1941–1970 31 19 13 11 6 1

1971–2000 41 32 21 10 7 3 2 1
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ÁRHULLÁMOK  TARTÓSSÁGA  NAPOKBAN
Tisza,  Szolnok  1881–2000. között

Időszak 650 cm
felett

700 cm
felett

750 cm
felett

800 cm
felett

850 cm
felett

900 cm
felett

950 cm
felett

1000 cm
felett

1881–1910 163 86 37 18

1911–1940 420 213 108 56 24

1941–1970 634 441 289 156 36 5

1971–2000 775 522 316 172 102 39 25 11

Az árhullámok magasságának növekedése mellett megfigyelhető továbbá, hogy
a folyó medre egyre mélyebben ágyazódik be (LKV Szolnok 2003). Ennek hatására
a hullámtéren a kis vizes időszakokban leszívási görbe alakul ki, csökken (a
vegetációs időszakban) a talajvíz mélysége. Egy éven belül az erdőknek, illetve a
fáknak hol a magas vízborításhoz hol (a kevés csapadék, kis relatív páratartalom
mellett) a csökkenő talajvízhez kell alkalmazkodniuk.

Az ártér természetes élővilága, többek között a fák nem képesek minden
esetben ehhez alkalmazkodni. Ezért nem beszélhetünk a hullámtéren klasszikus
értelemben vett természetes erdőtársulásokról, csak olyan őshonos és nem őshonos
fafajokról, melyek valamilyen szinten képesek alkalmazkodni a változásokhoz. Az
ember beavatkozása nélkül nagyon hosszú időt igénybe vevő szukcessziós folyamat
végén alakulna ki olyan erdő, amely hasonló szerkezettel bírhatna, mint az árterek
őshonos társulásai.

Kérdés, hogy a közbenső állapotok megfelelnek-e a társadalom elvárásainak?
A válasz egyértelmű nem.

Egy gyalogakácos, zöldjuharos, amerikai kőrises áthatolhatatlan sűrűség néhány
kommersz nemesnyárral és szürkenyár egyeddel nem elfogadható állapot, illetve az
árvízi biztonság szempontjából kifejezetten káros, sőt természetvédelmi szempontból
is igen káros.

A Közép-Tisza hullámtéri termőhelyein az állandó, vagy időszakos hatásként
jelentkezik az elöntés. Ez a fás vegetáció számára mindaddig kedvező, amíg a többlet
vízhatás, illetve elöntés nem gátolja túl hosszú időn át a lombozat és a gyökerek
működését.

Az elöntés tűrőképessége faji és kor specifikum, illetve nagyban függ víz hő-
mérsékletétől, oxigéntartamától és az áramlási viszonyoktól. Egyes fűz fajok képesek
elviselni több hónapos elöntést is. Ezzel szemben egy nyári, meleg zöldár, mely kint
marad az erdősítésen és ott felmelegedve, lassan pang el (szivárog be, párolog el), né-
hány hét után az erdő kipusztulását okozhatja. Ezek alapján törekedni kell arra, hogy
az erdősítésekről időben le tudjon folyni, vissza tudjon húzódni a víz, illetve olyan er-
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dősítési technológiát kell alkalmazni (talaj-előkészítés, fafaj megválasztás, ültetési
anyag mérete, minősége, intenzív talajápolás) mellyel elérhető, hogy az erdősítés
mielőbb kinőjön az árvíz szájából.

A folyómenti területek a többletvíz jelenléte által a legmelegebb és legszára-
zabb nyári nap reggelén is kiadós párába burkolóznak, és nyújtanak kedvező mik-
roklímát a növények, állatok számára a többi Alföldi területhez képest! A hullámtér
termőhelyi tényezői zömében kedvező adottságot jelentenek az erdőállományok
számára. Ha összehasonlítjuk a hullámtéren lévő és a mentett oldalon (kültéren) lévő
állományokat azt láthatjuk, hogy a hullámtéri erdők ellenálló képessége nagyobb,
egészségi állapota jobb, nagyobb fatömeg produkcióra képesek, vegetációjuk bujább
képet nyújt.

1.2. Erdőállományok jellemzői

A múlt század elején, a közép-tiszai hullámtéren csak néhány száz hektár erdő
volt. A töltések előtt (kubikokban, kubikgerendákon) létesített botoló füzesekben,
véderdőkben, a fehérfűz, a törékeny vagy más néven sárfűz, valamint a fehérnyár és
a feketenyár volt a jellemző. A Tisza menti parti zátonyokon hasonló fafaj-összetételű
ligeterdők helyezkedtek el. A hullámtér magasabb részein néhány hektár
keménylombos tölgy-szil-kőris ligeterdő díszlett.

Az elmúlt száz évben jelentősen megváltoztak a hullámtér viszonyai, meg-
változott a vízjárás: egyre magasabban vonulnak le az árvizek és egyre többször je-
lentkezik elöntés a hullámtéren. Az árvizek kint tartózkodási idejének dinamikus nö-
vekedése miatt a vegetáció évről-évre fokozottabb veszélynek van kitéve. A mezőgaz-
dálkodás fokozatosan kiszorult a területről. Megszűntek lassan a szőlők, a gyümölcsö-
sök. Egyre többször vitte el a víz a terményt, tette lehetetlenné a mezőgazdálkodást.
A megváltozott körülmények az erdőgazdálkodás számára nyitottak teret. Mára a hul-
lámtér kétharmadán, azaz több mint 6.500 hektáron erdő áll az elmúlt évtizedek-
ben végrehajtott erdőtelepítések hatására.

Az erdőgazdálkodást befolyásoló tényezőként jelentkezett ebben az időszakban
az ember két vitatható eredményességű, értékű „alkotó” munkája is. Az ember ezen
áldásosnak nem igazán nevezhető „alkotása” révén az országba, ezen belül e vidékre
kerültek, olyan ún. adventív fafajok, amelyek adottságaiknál (pionír jelleg) fogva
sokkal jobban tudtak alkalmazkodni a hullámtér környezeti  változásához, mint a
korábban honos fafajok. Ezek nem erdőgazdálkodási, hanem más-más indokok alapján
kerültek be a flórába. A gyalogakác, az amerikai kőris, a zöldjuhar mára teljesen
elborította a hullámteret, sokszor szabályos zöld falat (gátat) képeznek hatalmas
tőszámú állományaik. Nem csak embernek, állatnak jelentenek áthatolhatatlan falat,
hanem az áramló vizet is megállítják, lelassítják mozgását, szabályosan felduzzasztják
a víztömeget. Visszaszorításuk igen nehéz és komoly költséggel jár.

Az ember másik „áldásos” tevékenységének az eredménye a nemesnyár ne-
mesítése volt. A nemesített nyár klónok a múlt század 20-30-as éveiben jelentek meg
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(kanadai nyár, korai nyár, francia nyár, kései nyár, később az óriás nyár és az olasz
nyár, illetve a legutóbbi időkben kifejlesztett klónok (OP-229, Pannnónia, Koltai stb.).
A nemesített nyárklónok a termőhely potenciálját nagyobb mértékben képesek kihasz-
nálni. A fűz- és hazai nyárállományok fahozamának többszörösét produkálják. A ki-
termelhető faanyag minősége, műszaki adottsági, ipari felhasználhatósága összeha-
sonlíthatatlanul kedvezőbb az őshonos fafajokénál, ebből fakadóan az elérhető bevétel
többszörös. Azonban! A nemesnyárak nemesítési kiinduló alanya az európai fekete-
nyár volt, ezért a nemesnyárak kereszteződni tudnak a feketenyárral. A fentebb emlí-
tett előnyök miatt mára az erdősítések, illetve faállományok 80 százaléka a nemesnyár.
A hullámtéren megmaradt néhány ezer darab feketenyár már nem tud tiszta génkészletű
magot termelni, mert minden feketenyár egyedre több ezer porzós nemesnyár egyed jut,
így nincs esélye annak, hogy feketenyár utódnemzedék jöhessen létre a természetes
körülmények között. Ami azt is jelenti, hogy a feketenyár természetes felújítása mára
teljességgel lehetetlen. Az utódnemzedékek mind keverékek (korcsok), kommersz
nemesnyárak, melyek elvesztik a feketenyár, mint őshonos fafaj génjeinek fenntartását,
de nem rendelkeznek a nemesített nyár klónok előnyös tulajdonságaival sem.

Amennyiben az ember nem lesz hajlandó hibáját korrigálni, „áldásos” tevé-
kenységét ellensúlyozni, olymódon, hogy mostmár, mivel nincs más út, mesterségesen
biztosítja a feketenyár faj fenntartását, akkor az európai feketenyár percei meg vannak
számlálva. A 24. óra utolsó perceiben vagyunk, ezért elengedhetetlen, hogy egyrészt
mesterséges (plantázsokból) nyert szaporítóanyaggal biztosítsuk a fafaj fennmaradá-
sát, másrészt minden olyan termőhelyen, amely a feketenyár számára kedvező adott-
ságokkal rendelkezik, hozzunk létre tiszta génkészletű egyedekből álló utódállomá-
nyokat minél nagyobb területen. Erre kiválóan alkalmasak lehetnek a hullámterek
bizonyos részei (árvízvédelmi véderdő, kubikok gerendái, holtágak parti szegélyei,
áramlási holtterek területei), ahol a feketenyár számára a vízjárási, a talajtani
adottságok ideálisak.

A közép-tiszai hullámtéren a jelenlegi 6.500 ha erdőterület 80-85 százaléka
nemesnyár, 15-20 százaléka hazai nyár–fűz, illetve keménylombos erdő. Ezen er-
dőállományok szinte mindegyike alatt (különböző fedettségben) gyalog akác,
zöldjuhar, amerikai kőrisből álló cserjeszint található.

1.3. Erdőgazdálkodás

A gazdálkodás a megváltozott körülmények (egyre magasabban árvizek)
hatására alakult az elmúlt időszak tapasztalatait hasznosítva, okulva az elszenvedett
károkból. Az is mondhatjuk, hogy a jelen erdőgazdálkodás kényszer szülötte, ennek
hiányában – az árvizek káros hatásai miatt – rontott erdők (bozótosok) születnének
évről évre, mely erdők tovább rontanák már ma is kritikusnak mondható lefolyási vi-
szonyokat, az árvízvédelmi biztonságot. Az alkalmazott erdőgazdálkodási technoló-
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giában akad néhány olyan elem, amely jelentősen rontja a hullámtér, a nagyvízi meder
vízáteresztő képességét.

Tuskózás
A kiszedett tuskókat 80-100 méterre egymástól ún. tuskó hurkákba, sorokba,

prizmákba rendezik. A tuskósorokon az évek során a sarjakból, és a cserjékből 4-5
méter magas, áthatolhatatlan dzsungel nő. Ezeket a 2-4 méter magas, 8-10 méter
tuskóból, vágástéri hulladékból és termőföldből, főleg humuszból álló prizmákat nem
mindig a folyósodor vonalával párhuzamosan alakították ki, ezért e tuskósorok az
áradó víz útjában szabályszerű gátként működnek, jelentősen lecsökkentik a víz
mozgását, felduzzasztják maguk mögött a vizet, áramlási holttereket, állóvizet hoznak
létre.  Ronthatják az árvízvédelmi biztonságot. Természetvédelmi (talajvédelmi)
szempontból is aggályos, megkérdőjelezhető ez az eljárás védett területen, hiszen a
talaj legértékesebb, legfelső humuszos rétegét tolják össze prizmába.

Fafajták, tőszám, hálózat
Az erdők többségét nemesnyárasok, kisebb részét hazai nyárosok, füzesek

alkotják. Minden állományra jellemző, hogy – különböző mértékben, fedettséggel –
invazív fafokból álló cserjeszinttel rendelkeznek (fertőzöttek). Az erdőgazdálkodók
által alkalmazott tőszám a hullámtér vízemésztő képessége szempontjából magasnak
tekinthető. Az ültetési sorok nem mindig párhuzamosak az árhullám sodorvonalával.
A nemesnyár erdők alacsony tőszámukkal alkalmasak lehetnek a hullámtéren olyan
erdők kialakítására amelyek érdemben nem csökkentik a nagyvízi meder árvíz
levezető képességét.

Erdők aljnövényzete
A faállományok többségében 8-10 éves korig az erdőgazdálkodók talajápolást

végeznek a sorközökben. Az ápolások megszűnte után a következő évben már meg-
jelennek az invazív fafajok (gyalogakác, zöldjuhar, amerikai kőris) és a magas tőszá-
mukkal komoly lefolyási akadályt jelentenek, erősen csökkentik az árvíz mozgását.
A nevelő vágások hatására (melyek révén fényhez jutnak) ez a folyamat felgyorsul,
a cserjeszintben elszaporodnak, teljes fedettséget alkotnak, gátolva a víz áramlását.
Szintén rontják az ár levonulását a mértékadó árvízszintig megjelenő faágak.

 1.4. Természetvédelmi oltalom hatása

A Közép-Tiszavidék nagyobb része – nagyon helyesen – már most is termé-
szetvédelmi terület (tájvédelmi körzet) és az eddig nem védett területek védelem alá
helyezése most van folyamatban.

A Tisza és hullámtere Európa egyik legszebb, természetes állapban lévő fo-
lyóvölgye. Ennek érdekében az itteni erdőkben a termőhelynek legjobban megfelelő
természetszerű erdőgazdálkodást kell, kellene folytatni. Lehetőség szerint őshonos
fafajokból álló az ártéri erdőtársulásokhoz hasonló fafaj-összetételű, szerkezetű erdő-
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ket indokolt kialakítani, kezelni. Ezen állományokra azonban az a jellemző, hogy a
természet igen magas tőszámmal (több tízezer darab hektáronként) indítja el, dús cser-
jeszinttel, aljnövényzettel és lombkoronával rendelkeznek. A magas tőszám és a buja
növényzet rontja a hullámtér vízáteresztő képességét. Fiatal korban lassan nőnek, ezért
ki vannak téve az árvíz károsító hatásának. A természetszerű erdőket csak kézzel
lehet ápolni!

Az ember által erősen megváltoztatott környezethez, termőhelyhez az invazív
fafajok (gyalogakác, zöldjuhar, amerikai kőris) jobban alkalmazkodtak, ezért emberi
beavatkozásra van szükség a visszaszorításukhoz. Az alkalmazott természetvédelmi
hatósági előírások, gyakorlat szerint az erdősítésekben (már) nem lehet nemesnyárakat
ültetni.

2. Erdők átalakítása

A kormányhatározat szerint az árhullámokat a nagyvízi mederben kell biz-
tonsággal levezetni. Az árvízi víztömeg 80-90 százaléka a hullámtér egy viszonylag
keskeny sávjában, a nagyvízi sávban (árvízvédelmi érzékeny sávban) vonul le. Ebben
az érzékeny sávban kell olyan erdőgazdálkodást, folytatni kell olyan erdőket
létrehozni amelyek érdemben nem csökkenti ezen területek vízátemésztő képességét.
A fentiekből láthattuk, hogy az őshonos fafajokból álló természetszerű erdők erre nem
alkalmasak, mert szerkezük (magas tőszám) révén lelassítják a víz sebességét,
jelentősen rontják az árvíz levezetését.

Felvetődhet a kérdés: meg kell szüntetni, ki kell vágni az árvízvédelmi érzékeny
sávokban lévő erdőket? A kérdésre a válasz egyértelmű nem! Az Alföld, ezen belül
Szolnok megye erdősültsége hazánkban az egyik legkisebb. Minden talpalatnyi
erdőre szükség van. Az erdőterületeket nem csökkenteni, hanem növelni kell. Létezik
olyan szerkezetű, fafaj-összetételű, tőszámú erdő, olyan erdőgazdálkodás, amely
érdemben nem csökkenti a nagyvízi meder vízátbocsátó képességét.

Az érzékeny sávokban kialakítandó erdők, erdőgazdálkodás jellemzői

Talaj-előkészítés
A tuskókiszedés-összetolás nem felel meg az árvízi biztonságnak, ezért ebben

a sávban a tuskózást tuskóforgácsolással célszerű elvégezni. A forgácsolással
felaprózott tuskó részben visszamarad a talajban (forgatás után) és humuszként
hasznosulhat, másrészt, mint tűzifa (uszadékfa) felhasználható. A jó minőségű for-
gatás érdekében a forgácsolást gyökérfésülés kell, hogy kövesse, ellenkező esetben a
talajban maradó gyökerek megakadályozzák az eke szakszerű munkáját. A gyö-
kérfésülés költségesebb a tuskókiszedéses technológiánál. Maximálisan alkalmazható
induló tőszám erdősítés-ben 800-850 darab hektáronként.

Alkalmazandó fafajok
A fafajok közül kizárólag a különböző nemesnyár klónok jöhetnek számításba

az alkalmazandó eljárások miatt. A 800-850 darab hektáronként, vagy ennél kisebb
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induló tőszám mellett csak a nemesnyár fafaj képes zárt erdőállományt alkotni. Mind
a hazai nyár–fűz, mind a keménylombos erdősítés minimális ültetési tőszáma ennél
jelentősebb nagyobb kell, hogy legyen: 4000-8000 darab hektáronként. Továbbá a
nemesnyár esetében a nevelő vágásokkal rövid idő alatt ez az alacsony tőszám is felére
csökkenthető. Az intenzív ápolással (keresztbe-hosszába) érintett nemesnyár-erdősíté-
sek, állományok talaja növényzettől (gyom-, cserje-) mentesen tartható egészen vég-
használatig.

A feketenyár génmegőrzési problémát figyelembe véve célszerű lenne elérni,
hogy a Közép-Tiszán kizárólag nőivarú nemesnyár klónokkat lehessen használni.
Ezzel elérhető lenne, hogy a megmaradt feketenyár egyedek beporzásában az újonnan
létesített nemesnyárak már nem vennének részt, mert a nőivarú klónok nem
rendelkeznek porzókkal.

Ápolás

Az erdő talaja véghasználatig ápolandó egyrészt az erdősítés megfelelő nö-
vekedése céljából, másrészt a cserjeszint felverődés megakadályozása érdekében. Az
első két évben – a sorközi ápolás mellett – indokolt a sorok ápolása, vagy a fák tányé-
ros kapálása is. A továbbiakban – az erdősítés ötéves revíziójáig – évente többszöri
tárcsázást (talajmarózást) kell végrehajtani. A sorközi ápolást keresztbe-hosszába
ajánlott végezni, mert így lehet megakadályozni, hogy a sorokban ne verődjön fel a
cserjeszint.

Ebben a hullámtéri sávban létesített állományok esetén folyamatosan (két-
évente) gondoskodni kell az árvíz elöntési magasságig a fák ágainak eltávolításáról,
az erdő nyeséséről. A nyesés ajánlott magassága: 6-8 méter.

Nevelő vágások
Az általában használt nagyobb hálózat miatt egy, maximum két nevelővágással

alakítható ki a véghasználati állomány tőszáma. E belenyúlásokkal az ültetési tőszám
a felére – negyedére csökkentendő. A véghasználati tőszám 200-250 db/ha között
alakulhat.

A fent részletezett technológiának egy baja van; a terület védett, ezért a
természetvédelmi előírások miatt nem lehet alkalmazni. Úgyis fogalmazhatunk, hogy
védett természeti területen lévő erdő esetében az árvízvédelmi érdekek és a
természetvédelmi érdekek összhangja kérdéses.

Ha a terület más művelési ágba kerülne át (pl. gyep), ezen ellentét, probléma
feloldható. Azonban azonnal felvetődik az a kérdés, hogy megengedhető-e, célszerű-e,
hogy ezen ellentét, probléma miatt csökkenjen az erdőterületek mennyisége az Alföld
közepén, a Tisza mentén? Abban a sávban, amely jelentős szerepet játszik, mint
ökológiai folyosó, vagy amely komoly hatással bír a mikroklíma javításában, vagy
amely (mármint az erdő) vízmegtartó képessége, vízháztartást javító hatása nagy.
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Az erdők legfontosabb haszna környezetük vízháztartásának és vízjárásának
meghatározása. Az erdők nagy vízigényű növénytársulások, hatásuk az alábbiak
szerint foglalható össze:

– az erdőtalaj és alom az árasztások alkalmával szivacsszerűen szívja meg
magát vízzel,

– rügyfakadásra időzített elárasztás esetén a fák a testükön keresztül szivaty-
tyúzott vízzel feltöltik a lombkorona szint légrétegeiben kialakuló
páracsapdát,

– a nagyobb erdőfoltokban ily módon fogvamaradt víz fölöslege a szárazabb
időszakban fokozatosan szivárog vissza a mélyebben fekvő vízállások,
tavak, tározók medrébe,

– a páracsapdának és a fák vízfelszívásának következtében a talaj nem veszít
vizet, vízháztartása jelentősen javul.

A közösségi erdőfunkcióknak, (mint pl. levegőtisztítás, természeti értékek,
természeti nevelés színtere, élőhelyek, életterek, pihenés, gyógyhatás stb.) is komoly
értéke van. A kérdésre nem lehet mást választ adni, mint, hogy nem csökkenhet az er-
dőterület – inkább további erdők telepítésével növelni kell azt –, hiszen az Alföld a
legalacsonyabb erdősültségi régiónk. A Nemzeti Erdőfejlesztési Stratégia, illetve
Nemzeti Erdőtelepítési Program is jelentős erdőtelepítési lehetőségeket vázol ebben
a térségben.

Az árvízvédelmi és a természetvédelmi érdekek mentén kialakítható olyan
kompromisszum, mely révén az erdők megmaradása mellett az árvízvédelmi célok
is megvalósulnak az érzékeny sávokban, és a természetvédelmi célok is érvénye-
sülhetnek a hullámtér más részein. Leegyszerűsítve: az árvízvédelmi érzékeny sá-
vokban – független attól, hogy a terület természetvédelmi oltalom alatt áll – az er-
dőgazdálkodást az árvízvédelmi célok (a nagyvízi meder vízszállító képességének
javítása) érdekében kell folytatni, kialakítani!

A hullámtér más részein a természetvédelmi érdekeknek kell maradéktalanul
érvényesülniük. A természetvédelem újabb vizes élőhelyeket kaphat, további új,
természetszerű erdők (puhafás ligeterdők, gyöngyvirágos tölgyesek) kialakítására
nyílhat lehetőség tározókban, az árvízvédelmi töltések mentett oldali, rendszerint,
szivárgó vizes, víznyomás sávjában.

A területi kompromisszum révén mindkét ágazat (vízügy, természetvédelem)
profitálhat, és nem mellékesen a magyar társadalom, illetve az érintett térségekben
gazdálkodók élvezhetik ennek hasznait.
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3. Tulajdonosi érdekek érvényesítése

A hullámtéren lévő erdők több mint 40 százaléka magántulajdonban van.
A hullámtéri érzékeny sávokban speciális szerkezetű erdőket kell kialakítani az

árvízvédelmi célok megvalósítása érdekében. Az általános erdészeti technológiáktól
el kell térni, ami rendszerint többletmunkával jár. Az árvízvédelmi célok
megvalósítása érdekében az erdőkben szükségessé váló többletmunkák költségeinek
ellentételezését, a károk megtérítését részletesen szabályozni kell. A hatósági előírások
(vízügyi szakhatósági állásfoglalás alapján az erdészeti hatóság által engedélyezett
éves erdőgazdálkodási terv) mellett, a jobb érvényesülés érdekében, illetve
alkotmányos alapjogokra is tekintettel, ki kell alakítani egy, a vízgazdálkodásért
felelős miniszter által működtetett támogatási rendszert, amely a jelenlegi erdészeti
(agrár) támogatási rendszertől elkülönítve, azt kiegészítve, a rendes gazdálkodás körét
meghaladó többletmunkák költségét téríti meg, illetve gondoskodik a korlátozások
miatt kieső jövedelem pótlásáról.

A létrehozandó támogatási rendszert az alábbi elvek mentén
célszerű kialakítani:

a támogatási rendszer az árvízvédelmi érzékeny sávokban lévő erdőkre vonat-
kozzon,

az egyes többletmunkák költségeinek támogatása lehetőség szerint normatív
módon, egységáron történjen,

legyen lehetőség a bonyolultabb, illetve szélsőséges termőhelyi viszonyok,
környezeti tényezők esetében végzett munkákra pályázattal, ráfordításos alapon
támogatást kiírni,

a munkák megtervezése az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
megrendelése alapján évente történjen,

a támogatások kifizetése részben előfinanszírozási formában történjen, illetve
a  fennmaradó összeg a gazdasági évben kifizetésre kerüljön,

a támogatás címzettje az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodó
legyen,

a támogatásokra a vízgazdálkodásért felelős minisztérium éves költségveté-s-
ében kell fedezetet biztosítani.
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A területei kompromisszum elve alapján meg kell teremteni azon jogszabályi
kereteket, melyek révén – a hullámtér árvízvédelmi érzékeny sávjain kívül eső te-
rületeken – a jelenleg nem természetszerű erdők átalakítása megtörténhessen. Ennek
érdekében biztosítani kell az átalakításból fakadó többletmunkák költségeit támo-
gatási formában, illetve a célállomány változásából eredő jövedelem kiesést pótolni
szükséges.

Olyan jogszabályi módosításokat kell létrehozni, mely révén megoldható legyen
az ökológiai szempontból kiemelkedő hullámtéri területeken elburjánzott invazív
fafajok, cserjék (gyalogakác, zöldjuhar, amerikai kőris) visszaszorítása. Tekintettel
arra, hogy ezen fajok agresszívan terjeszkednek, szükséges, hogy évről-évre
megtörténjen – a hullámtér egész területén – a tőszámcsökkentésük. Ennek érdekében
normatív támogatási rendszert kell kialakítani és működtetni a természetvédelméért
felelős miniszter felügyelete mellett.

A kialakítandó tározók területén biztosítani kell, hogy a természetvédelem
számára értékes területeken vizes élőhelyek létesüljönek, illetve a tájhasználat váltás
közben erdőtelepítésre alkalmas területeken természetszerű erdők alakuljanak ki.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garanciarészleg Intézkedéseire
kialakított Mezőgazdasági területek erdősítése Európai Uniós szabályok közé – 2003-
ban – beépítésre kerültek „Az erdőtelepítés biodiverzitásának növelését” szolgáló
támogatási formák, mint:

őshonos elegyfafajok ültetésének támogatása,
védett területen létrehozandó őshonos elegyes erdők támogatása,
őshonos cserjékből történő erdőszegély kialakítása,
őshonos fafajokból álló erdőtelepítés származási körzetéből származó genetikai
szaporítóanyag felhasználásának támogatása.

Összefoglalás

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése egyik alapelvének megvalósítása, mely
szerint „a Tisza folyó árvizeit elsősorban a mértékadó védképességűre kiépülő ár-
vízvédelmi töltések közötti nagyvízi mederben kell levezetni, és ezért – az ökológiai
szempontokra is figyelemmel – javítani kell az áramlási, vízszállítási feltételeket” a
felvázolt problémák ellenére megoldható. Az árvízvédelmi biztonság érdekében szük-
séges változtatások megvalósíthatók az erdőgazdálkodásban. Az egyesség a területi
kompromisszum elvén alapulva hozható létre. Ehhez azonban a három szakma kép-
viselőinek (természetvédelem, vízügy, erdészet) közösen kell gondolkodni, és közös
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nevezőre kell jutni. Csak ezt követően lehet, és érdemes a tulajdonost meggyőzni
elsősorban új támogatási címek alapításával, illetve a kért többletmunkák költségeihez
nyújtott támogatással, valamint végszükség esetén hatósági kényszer, előírás alkalma-
zása mellett.

Szerencsés, hogy a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése olyan komplex program,
mely az árvízi biztonság megteremtésén túl kiterjed az érintett térség terület- és vi-
dékfejlesztésére, az új típusú tájgazdálkodás alkalmazására és meghonosítására, vala-
mint a Tisza menti települések fejlesztésére is.

Czeglédi István okleveles erdőmérnök, környezetvédelmi és tájrendező
szakmérnök 1960-ban született Egerben. Az Állami Erdészeti Szolgálat Debreceni
Igazgatósága Szolnoki Erdőfelügyeleti Osztályának vezetője.


