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Összefoglaló
Az Észak-Hanság olyan lápterület,
ahol a vízrendezések után (lecsapo-
lás) mesterségesen telepítettek erdô-
ket a láp helyére, zömmel olyan terü-
letekre, ahol sohasem volt erdô aze-
lôtt. Ezek az állományok nagyrészt
nemes nyárasok, kisebb részben füze-
sek és égeresek. A lápban kialakult tô-
zegtalajok vízgazdálkodása igen válto-
zékony, ezért a terület vízkormányzá-
sának megoldása nagy jelentôségû.
Az 1990-es éveket megelôzôen nem
voltak nagyobb vízgazdálkodási prob-
lémák. 1992 óta azonban a folyamato-
san jelentkezô belvíz az állományok
pusztulását okozza, és lehetetlenné te-
szi az erdôfelújítási munkákat. Ennek
a többletvíznek a forrása valószínûleg
nem a csapadékban keresendô, ha-
nem a felszín alatti vizekben, és szo-
rosan összefügghet a Duna minden-
kori vízjárásával. További lehetséges
ok, hogy a tôzegtalajokat felépítô
nagy mennyiségû szerves anyag a le-
csapolás óta eltelt évtizedek folyamán
nagymértékben lebomlott mára, ami
a termôréteg vékonyodásán túl a tér-
szint jelentôs mértékû csökkenésével
járhatott. A Dél-Hanságban például –
a legújabb kutatások szerint – 60 év le-
forgása alatt mintegy 30 cm-rel véko-
nyodott a tôzegréteg. Ezek a jelensé-
gek indokolttá teszik a térség vizsgála-
tát termôhelyi és fatermési szempont-
ból egyaránt, hogy a lejátszódó folya-
matokat megismerjük és azokat az er-
dôgazdálkodás nézôpontjából érté-
keljük. Mindezek a kutatások hozzá-
segíthetnek a területhasznosítási kon-
cepció esetleges újragondolásához is.

Bevezetés
A Hanság egyike hazánk legnagyobb ki-
terjedésû lápterületeinek, ahol évtizedek
óta jelentôs erdôgazdálkodás folyik. Ki-
alakulása folyamán hol a Fertô-tóval is
egybefüggô víz borította, hol teljesen ki-
száradt, olyannyira, hogy gyalogosan is
könnyûszerrel át lehetett kelni rajta. Mi-
vel azonban a Fertô–Hanság-medence a
térség süllyedése révén a legutóbbi föld-
történeti korokban mindig alacsonyab-
ban helyezkedett el a környezô terüle-
teknél, ezért a víz meghatározó ökológi-

ai szerepe a lényeget tekintve nem válto-
zott. Az erdôgazdálkodás mai problémá-
it is nagyobbrészt a vízháztartásban 1992
óta beállt változások okozzák. Olyannyi-
ra elvizesednek egyes területek – külö-
nösen Lébénymiklós községhatárban –,
hogy az szinte lehetetlenné teszi az er-
dôgazdasági munkákat. Emellett valószí-
nûleg szintén a vízháztartásban beállt
változások miatt ígéretes fiatal állomá-
nyok, de idôsebbek is kipusztultak. A
nehézségek elsôsorban a füzesekben és
a nyárasokban jelentkeznek, de elôfor-
dul az éger esetében is. Tovább nehezíti
a helyzetet, hogy a síkláp talajokat fel-
építô tôzeg intenzív talajmûvelés követ-

keztében könnyebben lebomlik, kotu-
sodik, ami térszint-csökkenéssel is jár-
hat, mivel a kotu könnyen a defláció ál-
dozatává válik. Ezek a rendkívül össze-
tett folyamatok, valamint ezek együttes
hatása – amit ma látunk a Hanságban –,
és amely a termôhelyi viszonyok meg-
változását okozzák, magyarázatra vár-
nak. Az alábbiakban ezzel a problémá-
val és a hozzá kapcsolódó kutatással
foglalkozunk.

A kutatással érintett terület
Magát a Hanságot két, földrajzilag vi-
szonylag jól elkülöníthetô medencére
lehet osztani: egy nyugati és egy kele-
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ti medencére. A kettôt egymástól a
Jánossomorját Csornával összekötô
fôút (86-os út) és vasút alatt húzódó
földnyelv választja el. A két terület-
rész alapvetôen abban különbözik
egymástól, hogy a nyugati medencé-
nek mindig volt természetes vízfolyá-
sa, míg a keleti medencének nem
volt. Ez a tény döntôen befolyásolta a
két medencében hajdan lezajlott talaj-
fejlôdési folyamatokat. Ugyanis, amíg
a keleti medencében szinte kizárólag
a lápban élô növények elhalt generá-
cióinak szerves anyagából felépülô,
szervetlen anyagban szegény tôzegta-
lajok alakultak ki, addig a nyugati me-

dencében, a területre érkezô folyók
folyamatos hordalékszállítása folytán,
az itt kialakult tôzegtalajok tartalmaz-
tak és tartalmaznak ma is jelentôs
mennyiségû ásványi alkotóelemet. Ez
pedig nagyban befolyásolja kedvezô
irányban ezeknek a talajoknak a szer-
kezetét, táperejét és vízgazdálkodá-
sát. Az erdôgazdálkodás gyakorlatát
tekintve a Hanság-fôcsatornát lehet
választóvonalnak tekinteni: attól
északra az Észak-hansági Erdészet,
délre a Dél-hansági Erdészet területei
helyezkednek el (l. ábra). Ebben a
cikkben csak az Észak-Hansággal fog-
lalkozunk.

Az Észak-Hanságban a XX. század ele-
jéig leginkább csak tôzegbányászat,
legelô- és rétgazdálkodás folyt. A mai
erdôk túlnyomó része a XX. század
második felében végzett erdôtelepíté-
sek nyomán jött létre, eltekintve itt a
tôzegbányászattal érintett területek
beerdôsítésétôl (pl. a Figurák erdeit a
tôzegbányászat után kezdték betelepí-
teni égerrel, 1911-tôl), és néhány ki-
sebb természetes erdôfolttól, amelyek
a lápból kiemelkedô törmelékkúpo-
kon jöhettek csak létre (Vesszôserdô,
Tölös-erdô és a Nagyerdô). Magában a
lápban azonban csak néhány re-
kettyést és nyíres erdôfoltot lehetett
találni. A nagyarányú erdôtelepítések
az 1960-as évek végére és az 1970-es
évek elejére nagyjából befejezôdtek
az Észak-Hanság területén, és túlnyo-
mó többségükben nemes nyárral tör-
téntek. Mindezeket az erdôsítéseket
persze a rég- és a közelmúltban is
nagyszabású vízrendezési munkák
elôzték meg, amelyek kisebb-na-
gyobb megszakításokkal intenzíven a

XVIII. sz. végétôl egészen az 1960-as
évek közepéig tartottak (Balsay L.,
Halupa L., Komjáthi F., 1975).

A kutatás fôbb kérdései
1. Milyen mértékben változtak és

változnak a termôhelyi viszonyok a
Hanságban, milyen irányban halad a
termôhely „fejlôdésének” folyamata?

2. Milyen hatással van mindez a
Hanságban jelenleg fellelhetô faállomá-
nyokra, megfelelnek-e az erdôk a ter-
môhelyi viszonyoknak?

A kutatási eredmények felhasználá-
sával hosszú távú prognózist célszerû
készíteni, továbbá meg kell határozni
az optimális erdôállapotot és annak el-
érési módját – ha ilyen létezik. Mind-
ezen túlmenôen az erdészeti és termé-
szetvédelmi szempontok figyelembevé-
telével táj- és területhasznosítási javas-
latokat is szükséges készíteni.

Termôhelyi kutatások
A Hanságban kialakult láptalajok ese-
tében a víznek, mint környezeti té-
nyezônek kiemelkedô szerepe van.

Az észak-hansági erdôgazdálkodás történetének 
fôbb eseményei

Ezek a talajok vízzel átitatott vagy
még inkább vízzel borított körülmé-
nyek között jöttek létre és majdnem
kizárólag elhalt és csak részben el-
bomlott növényi részekbôl állnak,
amelyek helyenként több méter vas-
tag tôzegréteget alkotnak. Ez a tôzeg-
réteg a vízborítás megszûntével
(mondjuk a lecsapolás következté-
ben) levegôre kerül, oxidálódni kezd
és belôle kotu képzôdik, végül telje-
sen lebomlik. Szélsôséges esetben az
oxidáció égés formájában zajlik le, a
tôzeg kiég. Bárhogy is alakul a folya-
mat, eredménye mindenképpen a tô-
zegréteg összeesése, ami hosszú tá-
von a termôréteg vékonyodását ered-
ményezi. Újabb kutatások a Dél-
Hanság egyes területein (Csikos-éger)
azt mutatták, hogy durván 60 év alatt
az ottani termôréteg mintegy 30 cm-
rel csökkent (Keszei I., 1999). Feltéte-
lezhetô, hogy ez az Észak-Hanságban
sem alakult másként. Ennek a kérdés-
nek azért lehet különösen nagy jelen-
tôsége az Észak-Hanság tekintetében,
mert itt a talajok kevesebb ásványi al-
kotóelemet tartalmaznak, jóval na-
gyobb arányú bennük a szerves rész,
így nagyobb mértékû lehet a zsugoro-
dás egységnyi talajtérfogatot tekintve.
A termôréteg vékonyodásának továb-
bá azért van nagy jelentôsége, mert
ezáltal az állományok közelebb kerül-
nek a lápi fekühöz és a terület alatt
húzódó kavicságyhoz, amelyek szél-
sôséges tulajdonságaik miatt nem te-
szik lehetôvé fás vegetáció kialakulá-
sát (magas mésztartalom, kedvezôtlen
vízgazdálkodás). Emellett, amint már
fentebb szó volt róla, a víznek az
utóbbi 7–8 évben ismét fontos szere-
pe van, ugyanis olyan mennyiségben
és ideig kerülnek az erdôterületek
vízborítás alá az Észak-Hanság terüle-
tén, hogy az az állományok pusztulá-
sát okozza, és szinte teljesen lehetet-
lenné teszi mind az erdômûvelési,
mind a fahasználati munkákat. Ennek
részben lehet oka a víznek a térszint-
csökkenésbôl adódó kisebb mozgási
lehetôsége, de még inkább a talajvíz-
mozgás rendszerében beállt változá-
sok. Ezeket a térségben – a helyi szak-
emberek egybehangzó véleménye
alapján – mindig is a Duna határozta
meg. A bôsi erômûrendszer üzembe
helyezése óta valószínûleg – a csúnyi
víztározó nyomást gyakorolva a fel-
szín alatti vizekre – azokat a
Hanságban a felszínre nyomja (Balsay
Sándor, szóbeli közlés). Ezek a kérdé-
sek mind tisztázásra várnak, amit rész-

Az Észak-hansági Erdészet kutatási területének vázlatos áttekintô térképe
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letes termôhelyi vizsgálatokkal és talaj-
vízmozgás-elemzésekkel remélünk el-
érni. A kutatásokban felhasználjuk az
évtizedekkel ezelôtti termôhely-vizs-
gálatok adatait, mintegy referencia-
szintként a változások kimutatására.

Korábban termôhelyi kutatásokat a
Hanságban az ERTI folytatott (Halupa
L., 1984–85) az 1970-es évek elején.

Ezen kutatás során 300 db talajszelvény
létesült a Hanság erdôgazdasági tájban
– tehát a Dél-Hanságban is – és ezek
kerültek értékelésre a termôhely és a fa-
termesztés szempontjából, a kapcsoló-
dó állományfelvételeket felhasználva. A
termôhely-típusokat és a termôréteg-
vastagságokat az 1. és 2. táblázatban
mutatjuk be.

1. táblázat. A Hanságban talált talajtípusok és százalékos elôfordulások 1970-ben (a hidroló-
giai kategóriák rövidítései az Erdôrendezési Útmutató szerint)

Hanságban talált Hidrológiai kategória Százalékos 
talajtípusok elôfordulás

Kotus láptalaj VÁLT, ÁLLV, FELSZ, VIZB 43,7

Lápos réti talaj VÁLT, IDÔSZ, ÁLLV, FELSZ 26,0

Karbonátos réti csernozjom VFLEN, IDÔSZ 13,0

Mélyben sós réti talaj VÁLT, IDÔSZ, ÁLLV 4,3

Humuszos öntés VFLEN, IDÔSZ, ÁLLV 3,7

Öntés csernozjom VFLEN, IDÔSZ 3,3

Réti talaj ÁLLV 2,0

Réti öntéstalaj VÁLT, IDÔSZ, ÁLLV 1,6

Kavicsos váztalaj VFLEN 1,0

Egyéb VFLEN, VÁLT, IDÔSZ 1,4

Összesen 100

2. táblázat. A Hanságban talált termôréteg-vastagsági kategóriák és százalékos elôfordulásuk
1970-ben (a termôréteg-vastagsági kategóriák az Erdôrendezési Útmutató szerint)

Termôréteg-vastagsági kategória Százalékos elôfordulás

ISE 33,7

SE 46,7

KMÉ 18,3

MÉ 1,3

Összesen 100

A fentiekbôl a következô lényeges
következtetéseket lehet levonni:

1. A termôréteg vastagsága a terület
túlnyomó részén az igen sekély és a
sekély kategóriákba sorolható
(80,4%).

2. A lápjellegû talajok részaránya na-
gyon magas (69,7%).

A termôhelyvizsgálatok újbóli kivi-
telezésével és a jelenlegi talaj-, illetve
egyéb termôhelyi tényezôk meghatá-
rozásával lehetôség nyílik a múltbeli
állapot és a jelenlegi állapot összeve-
tésére, amely összehasonlításból a le-
játszódó folyamatokra lehet majd kö-
vetkeztetni. Itt elsôsorban a ma fellel-
hetô talajtípusokra és azok termôré-
teg-vastagságára kell gondolni. A tala-
jvízkutak adatai alapján a terület víz-
gazdálkodásában beállt változásokra
lehet következtetni, amely vízgazdál-
kodás a talajjal együtt a leglényege-
sebben befolyásolja az erdôk életle-
hetôségeit.

A faállományok vizsgálata
A faállomány vizsgálatát az új fatermés-
tani felvételeknek az 1970-es évekbôl
származó felvételekkel való összeveté-
sével, valamint az üzemtervek adatai-
nak faállomány-szerkezettani elemzé-
sével tervezzük végrehajtani. Az állo-
mányfelvételek minden esetben a ter-
môhely-vizsgálatokhoz kapcsolódtak.

Az 1970-es években végzett termô-
helyvizsgálatok alapján a kutatók készí-
tettek egy termôhelytípusra lebontott
célállomány-javaslatot, ami tehát egy el-
méleti, a termôhelynek legjobban meg-
felelô fafaj-összetételt határoz meg. Ha
egy-egy termôhelytípusnál a javasolt,
ott ültethetô több fafaj közül a várható-
an a legnagyobb hasznot hozó fafajt ré-
szesítjük elônyben, összhangban az ak-
kori fafajpolitikával – tehát mindenek-
elôtt a nyárakat –, megbecsülhetôk az
elméleti területfoglalási arányok (3. táb-
lázat). A jelenlegi, valóságos helyzetet a
4. táblázat mutatja.

Legnagyobb súllyal szerepelnek a
hazai és nemes nyárak, fûz és a mézgás
éger; kevesebb van az erdeifenyôbôl,
feketefenyôbôl és csertölgybôl; majd a
sorrendet a kocsányos tölggyel, fekete
dióval, magas kôrissel és az akáccal le-
het zárni.

3. táblázat. Az ajánlott fafajok elméleti terü-
letfoglalási arányai az 1970-ig elvégzett ter-
môhely-vizsgálatok alapján

Fafajcsoport Százalékos 
területarány

Nyárak 68,4

Egyéb lágylomb 
(fûz, éger) 18,4

Fenyôk 5,7

Cser 3,3

Tölgyek 2

Egyéb keménylomb
(fekete dió, magas 
kôris) 1,2

Akác 1

Üres terület –

Egyéb (utak, 
csatorna stb.) –

Összesen 100

4. táblázat. A hansági erdôk fafaj-megoszlá-
sa napjainkban. Forrás: ÁESZ 1999. január
1-jei állapot

Fafajcsoport Százalékos 
területarány

Nyárak 42,8

Egyéb lágylomb 
(fûz, éger) 22,3

Fenyôk 0,8

Cser 0,3

Tölgyek 3,6

Egyéb keménylomb 
(fekete dió, magas
kôris) 6,9

Akác 1,6

Üres terület 8,3

Egyéb (utak, 
csatorna stb.) 13,4

Összesen 100

Az adatokból az is látható, hogy a
nyárak, fûzek és az éger dominálnak –
ebben a sorrendben – a hansági erdôk-
ben, tehát a gyakorlat és az elmélet kö-
zött eléggé jó egyezést lehet találni. Az
a tény, hogy az üres terület aránya ilyen
magas –majdnem 10% –, feltehetôen a
legújabb kori környezeti problémáknak
köszönhetô, amelyekrôl már az elôzô-
ekben szó volt.
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A faállomány-vizsgálatok alapján a
termôhelyi adatokat felhasználva cé-
lunk értékelni az egyes fafajok szerepét
és megújítani a célállományokra tett ja-
vaslatokat is, hogy azok ismét össz-
hangban legyenek a termôhely adta fel-
tételekkel.

Az optimális erdôállapot
meghatározása

Az optimális erdôállapot meghatározá-
sa alatt az erdôk lehetséges hansági tér-
foglalásának behatárolását, ezen belül a
termôhelyi típusok elhelyezkedését és
az egyes fafajok alkalmazhatóságának
megállapítását kell érteni. Meg kell vizs-
gálni annak a kérdését, hogy a termô-
helyi viszonyokban beállt változások
nyomán mely területeken lehet indo-
kolt az erdôgazdálkodás átmeneti vagy
tartós szüneteltetése. A vélhetôen szá-
mos lehetôség közül modellezéssel kell
kiválasztani a lehetô legjobbat. Itt ter-
mészetesen az ökológiai korlátokon be-
lül számos lehetôség jöhet szóba a
pusztán gazdasági és a pusztán termé-
szetvédelmi célú erdôállapot között.

Az effajta elemzésekre a faállomány-
szerkezettani vizsgálatok nyújtanak le-
hetôséget. Ezen vizsgálatok révén lehe-
tôség lesz a terület komplex értékelésé-
re, a jelenlegi faállomány jövôképének
felvázolására és a változtatási lehetôsé-
gek meghatározására is.

A kutatás gyakorlati megvalósítása a
következô szakaszokra bomlik:

1. A referenciaként használt múltbeli
állapot (1965–70) rekonstruálása

2. A jelenlegi állapot meghatározása
(2000)

3. A két állapot között lezajlott folya-
matok feltárása (statisztikai, térinforma-
tikai elemzés)

4. Prognóziskészítés
A négy fázisból az elsô meglehetôsen

elôrehaladott állapotban van. A régi ter-
môhelyi és fatermési adatok feldolgozá-
sa és térinformatikai rendszerbe foglalá-
sa folyamatban van. A második fázis je-
lenleg a terület mai termôhelyi és fater-
mési adatainak gyûjtésénél tart, amely-
nek során a területet rétegzett véletlen
mintavétellel mintázzuk, és a mintavéte-
li pontokon faállomány-szerkezeti és ter-
môhelyi vizsgálatokat végzünk. Ezek
egybefoglalására szintén térinformatikai
eszközöket használunk. A harmadik és
negyedik fázis értelemszerûen még tel-
jes egészében hátra van, bár remélhetô-
leg hamarosan elég adattal rendelke-
zünk ezek elindításához.

A projekt a Kisalföld Erdôgazdaság
Rt., az ERTI és a Nyugat-magyarországi

Egyetem együttmûködésében részben
az FVM K+F programjának támogatásá-
val zajlik, melyért ezúton is köszönettel
tartozom.
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Forestry Research in 
North Hansag

Abstract
The North Hansag is a wetland reg-

ion, where forests were planted artifi-
cially after the regulation of waterways,
in the fields where forests had never
been seen before. Hybrid poplars form
most of these stands, and the rest of the
stands consist mainly willow and alder.
The water budget of the peat soils in the
wetland is very changeable, that’s why

the correct regulation of waterways has
a great importance. Before the 1990s
there were no remarkable problems
with the management of water supplies.
But since 1992 the permanently appear-
ing inland wter has been causing sever-
al damages in the stands and it has been
making impossible the regeneration of
exploited stands. It is likely that the pre-
cipitation cannot be the source of this
plus water, but this source can be the
underground water, which seems to be
closely linked to the water yield of the
Danube. Another possible reason can
be that the larger amount of organic
material in the peat soils has been
decayed since the drainage of the area
took place. This process caused a
decrease in the rootable depth of the
soil during the decades. The latest
research showed out that the thickness
of the peat layer decreased with 30 cm
during 60 years in the South Hansag.
These reasons makes justified carrying
out a detailed site and yield examination
in the region in order to uncover the
ongoing processes and to evaluate them
from the forest management point of
view. This research may be able to help
us to renew the conception of land
usage and to make forest management
more effective.
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