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Talán a folyópartokkal szemben támaszt-
ja az ember a legsokoldalúbb, sokszor
egymásnak ellentmondó elvárásait. Külö-
nösen igaz ez a Szigetközre – az öreg Du-
na és a Mosoni-Duna által körülölelt terü-
letre –, mely ráadásul még rendszerváltó
szimbólum is.

Ezen a területen próbál feladatainak
a jó gazda gondosságával megfelelni a
KAEG Rt. E munkába tekinthetett be az
Erdômûvelési és Erdôhasználati Szak-
osztály 2003. május 21–22-én. A terepi
program elôtt Kocsis Mihály vezérigaz-
gató-helyettes tartott rövid tájékoztatást
a Részvénytársaságról.

Az elsô „tô melletti” helyszín a Sziget-
köz legkeletibb településének határában
volt, ahol a Vének 3A erdôrészletbôl tör-
ténô faanyagszállítást tanulmányoztuk.

Bevezetôjében Limp Tibor erdészeti
igazgató ismertette a Szigetköz közel-
múltjának történetét. A múltbeli gazdál-
kodás gerincét az állattartás, ezen belül is
elsôsorban a marhatartás jelentette. A
csordákat tavasztól ôszig – szigetrôl-szi-
getre úsztatva legeltették. A téli takar-
mányt is ezeken kaszálták és szállítatták a
falvakba. Az erdôsültség nem érte el az
50%-ot, ezen belül is domináltak a hazai
nyárasok, a füzesek, bokorfüzesek.

A tûzifát ún. fejesfákról és sarjerdôk-
bôl gyûjtötték. Nemes nyárat elsôként a
Khuen birtokon ültettek 1926-ban. A II.
világháború után az ismert okok miatt
az egyéni állattartás visszaszorult, egyre
több kaszálórét beerdôsítése történt
meg. A jelenlegi erdôsültség 90%.

Mindezek alapján nagyon nehezen re-
konstruálható a – természetvédelem ál-
tal igényelt – természetes állapot.

A szigeteken történô jelenlegi fakiter-
melési gyakorlat szerint a termelô vállal-
kozók gépi eszközeikkel az Rt.-tôl bérelt
komppal, és az azt meghajtó saját motor-
csónakkal közelítik meg a munkahelyet.
A kitermelt faanyagot kiszállítószerel-
vényen szállítják a vízpartra, majd a sze-
relvény a kompon átjut az anyapartra, és
a lerakodás idôjárásbiztos út mellett tör-
ténik. A megoldás rendkívül költséges. A
Duna elterelése elôtt a szigetekrôl a fa-
anyag-hasznosítás, -szállítás jól bevált
gyakorlat szerint zajlott: a dolgozók ter-

melô, anyagmozgató eszközeikkel kom-
pon jutottak a munkahelyre, a faanyag
pedig közvetlenül uszályokba került. Az
Rt. (jogelôdjeit is beleértve) komoly vízi
jármûparkot tartott fenn. Az elterelés mi-
att az uszályok már nem tudtak a szige-
tek közt közlekedni, és az alacsony víz-
szint miatt a kompközlekedés is proble-
matikus lett. A jármûpark zöme haszon-
vasként értékesült, és ezzel egy – mára
erdészeti – ipartörténeti gyakorlat is
megszûnt. A szigeteken utak, a Duna-
ágak között átjárók létesültek, a komp-
közlekedés lehetôsége korlátozódott.

Második megállónkat a Gyôrzámoly
6B1 erdôrészlet szélén tartottuk.

Jól megfigyelhettük a 15 és „Bédai” fe-
hér fûz klónegyedeinek a csúcshajtás el-
halással kezdôdô, hajtás- és ágpusztulás-
sal folytatódó, elhalással járó pusztulását,
melynek elsô jeleit az Erdészet elôször
1987-ben észlelte. A vizsgálatok során el-
sôdleges kórokozót nem sikerült azono-
sítani. Az elképzelhetô okok közül a
résztvevôk legfontosabbnak a klón elöre-
gedése miatti „természetes” mortalitást, il-
letve az egyöntetû kromoszómaszerel-
vény miatt a még nem ismert kórokozók-,
károsítók számára a könnyû támadási le-
hetôségét tartották. A probléma súlyossá-
gát jelzi, hogy a pusztulás összesen mint-
egy 250 ha-t érint – érintett. A pusztulás
csak a nemesített füzeknél észlelhetô.

Ezt követôen szépen sikerült 6,6 ha-os
nemes nyár utáni elegyes kocsányos
tölgy – magaskôris mesterséges erdôfel-

Szigetközi erdôgazdálkodás
(a távolról jöttek szemével)
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újítást csodálhattunk meg az Ásványráró
2B erdôrészletben, nyers öntéstalajon.

A kiváló termôképességet bizonyítja,
hogy az erdôsítés 3 éves korára „kész” er-
dô képét mutatta.

Sor került izgalmas, egyidôs azonos
termôhelyen álló fiatal tölgy- és nemesnyár-
állomány gazdaságossági összehasonlítá-
sára is, az Ásványráró 7G és 7H szomszé-
dos erdôrészletekben. A mai gazdálkodá-
si körülményeket és a jelenlegi piaci hely-
zetet tekintve a nemesnyár-gazdálkodás
évi egy ha-ra vetített becsült eredménye
mintegy 10 eFt-tal, 15%-kal haladja meg a
kocsányos tölgyét. Mindemellett felvetô-
dött, hogy az azonos idôre vetített jóval
nagyobb munkaigény miatt a nemes nyár
embereltartó képessége többszörösen
meghaladja a tölgyesekét, természetesen
jóval gyakoribb bolygatás mellett. A
hosszú élettartamú fafajokra  történô fafaj-
csere természetesen folyamatosan csök-
kenti egy-egy gazdálkodónál az évente
kitermelhetô fatömeget is, ennek vala-
mennyi piaci, egzisztenciális, tájátalakító
vonzatával.

Nagyon hasznosnak tûnik e tényleges
probléma többoldalú, többszintû megvi-
lágítása, a megoldások körvonalazása.

A tölgy „polémia” tovább tartott: az Ás-
ványráró 8E erdôrészlet 9 éves tölgyfiata-
losa tisztításra tervezett. A végrehajtást il-
letôen több változat is elhangzott. A töl-
gyesekben gazdálkodók véleménye
összecsengett: a jó fejlôdésû tölgyeket
csak a koronaszintben veszélyeztetik más
fajú vagy saját fajú nemkívánatos egye-
dek. Kizárólag ezeket kell eltávolítani, a
törzseket árnyaló fás szárú fákhoz, cser-
jékhez csak olyan mértékben szabad
nyúlni, hogy a munkavégzés közbeni
közlekedést ne gátolja.

Be kell tartani a tanult elvet: „Fedetlen
fôvel, vízben, de subában.”

Egy másik, szintén megalapozott véle-
mény szerint a látott állomány most még
nem is igényli a beavatkozást.

Az elsô nap terepi zárásaként megte-
kintettük az Öntés-tavi madárvártát. A le-
írtak értékelése a közös estebéd után még
sokáig folytatódott.

A csütörtöki ébredést követôen meg-
tekintettük a szállásunkul szolgáló – a
Ravazdi Erdészet székhelyén található –
erdei iskola kiállításait. A klasszikus er-
dészhangulatot árasztó épületegyüttes, a
gondozott környék és a méltó kiállítás
többünket jó értelemben vett erdészirigy-
séggel töltött el.

A program a dunakiliti duzzasztómû
kezelôépületében folytatódott. A Prémus
Károly vízépítô mérnök által tartott kiváló
elôadás egyértelmûen bizonyította, hogy
felelôs döntéseknél az érzelmeket háttér-
be kell szorítani az értelemmel szemben.

Egyértelmûsíthetô, hogy a jelenlegi
helyzet elônyeit a szlovákok élvezik, a
hátrányok jóval nagyobb része viszont

nálunk jelentkezik. Ebben a helyzetben
csak tudatos, a katasztrófát csökkentô meg-
oldásokat szabad finanszírozni. Ezek egyi-
ke a dunakiliti fenékküszöb, a mûtárgynak
köszönhetôen legalább a kisebb Duna-
ágak vízpótlását sikerül részben biztosítani,
fenntartva ezzel a szigetközi vegetációt.

A hallottakat az Öreg-Duna gáton vé-
gigautózva saját szemünkkel is láthattuk,
ugyanis az „rút szibarita váz”-nak mutat-
kozott, vízszintje több m-rel a Duna-ágak
vízszintje alatt volt.

Mindenképpen hasznosak lehetnek to-
vábbi fenékküszöbök is, elképzelhetetlen
ugyanis, legalábbis középtávon, hogy Gab-
cikovót elbontják és a kék Duna úgy höm-
pölyögjön, mintha mi sem történt volna.

Végül még további kiváló fejlôdésû
nemes nyárasokat láthattunk, melyekkel
büszkén dicsekedett gazdájuk, e napi
programunk szervezôje May Imre kerü-
letvezetô erdész; mondván, ô már azt ter-
meli, amit ültetett. Kívánjuk neki és min-
den szigetközi kollégának, hogy a ma fel-
újításra kerülô erdôk hasznosulását is érje
meg erôben, egészségben.

A két nap tapasztalatai azt mutatják,
hogy e tájban értôn-érzôn nagyon körül-
tekintôen kell erdészkedni sok, máshol
ismeretlen probléma miatt. Ehhez segítsé-
güket – szerény lehetôségeik szerint – a
Szakosztályok felajánlják.

Végezetül szeretettel köszönjük a
KAEG Rt. utunkat egyengetô munkatár-
sainak, kiemelten is dr. Magas László ve-
zérigazgatónak, Kocsis Mihály vezérigaz-
gató-helyettesnek, Limp Tibor erdészeti
igazgatónak, May Imre kerületvezetô er-
désznek és Greguss László OEE csoport-
titkárnak azt az ôszinte barátságát, mellyel
tanulmányutunkat egyengették.

Bús Mária, Garamszegi István
Fotó: Greguss László Géza


