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A közúton közlekedõknek és az utakat
üzemeltetõknek is meglepetést okozott
a hirtelen beálló 2005. január-márciusi
igazi tél, amely számos útvonalat tett
járhatatlanná és településeket zárt el a
külvilágtól. Fõként a nyugat-kelet irá-
nyú intenzív hófúvások az utakról már
eltávolított és a közelben deponált ha-
vat is visszahordták a pályára, a folya-
matos gépi takarítás ellenére. 

A járhatatlan utakat nem a kevés em-
beri és gépi erõ okozta, hanem a ked-
vezõtlen idõjárás által kialakult közúti
szükségállapotok, hiszen ezek túlnyo-
mórészt ott állandósultak, ahol más hó-
fogó objektum hiányában – a megválto-
zott áramlási viszonyok miatt – maga az
útpálya és környezete (árok, közleke-
dési táblák, fák) szolgáltak hófogóként.

A legtöbb veszélynek kitett útszaka-
szon természetesen találkozhattunk
szabályszerûen elhelyezett hófogó rá-
csokkal, amelyek feltöltõdésükig ellát-
ták a feladatukat, de azon túlmenõen az
állandóan fújó erõs szél, a hó mennyi-
sége és porszerû szerkezete miatt már
nem érvényesült a hatásuk.

Az 1950-es években meginduló or-
szágfásítás egyik kiemelkedõ pontja a
közlekedési utak védelmi fásítása volt.
Az ekkortájt tervezett és telepített (1990-
ig) hófogó erdõsávok és cserjések terü-
lete 29 400 hektárra volt tehetõ, mai ada-
tok szerint a védõfásítások területe 16 416
hektárra csökkent [6]. A Gyõr-Moson-
Sopron megyében hivatalosan nyilván-
tartott hófogó erdõsávok területe csupán
36 ha, amely 17 km hosszon védi a külö-
nösen hófúvásveszélyes szakaszokat. Az
erdõsávterület csökkenése számos gaz-
dasági és történeti okra vezethetõ vissza.
Ezen okok feltárását nem tekintjük cé-
lunknak, de meggyõzõdésünk, hogy a
hófogó erdõsávok területének növelésé-
vel, új fa- és cserjesorok telepítésével
kezelhetõek lennének az évrõl évre
visszatérõ téli problémák. Egy fasor vagy
hófogó rács önmagában még nem meg-
oldás, de erdõsávval kombinálva jó
eredmény érhetõ el. A mezõgazdaság
érdekeit is szem elõtt tartva olyan meg-
oldást szeretnénk közzétenni, amely
részben eloszlatja az erdõsávokkal és a
védelmi szerepet is betöltõ fasorokkal
szembeni ellenszenvet, és jövedelme-
zõséget is biztosít annak, akinek terüle-
tén elhelyezésre kerül.

Erdõsávok elõnye
Az erdõsávtelepítési program megin-

dulását követõen többen vizsgálták az
erdõsávok mikroklímára és ezáltal a ter-
mésnövekedésre gyakorolt kedvezõ
hatásait és a hófogó erdõsávok viselke-
dését. Az erdõsávok jótékony hatásai-
kat azáltal érik el, hogy a szél sebessé-
gét lecsökkentve a talaj- és hórészecs-
kék mozgási energiáját, a növényi felü-
leteken és a talajfelszínen az erõs páro-
logtatást fékezik.

Az erdõsávokat alakjuk és áttörtsé-
gük szerint tervezzük és osztályozzuk,
figyelmen kívül hagyva majd minden
más környezeti tényezõt. Tudomásunk
szerint nincs olyan a gyakorlatban jó
használható számítási módszer, amely
figyelembe vesz minden meteorológiai
és környezeti paramétert.

Nyilvánvaló, hogy bizonyos szélse-
bességi tartományban, kedvezõtlen
szélirány és bizonyos hómennyiség
esetén az erdõsáv, akárcsak minden
más hófogó objektum, elveszti hatását.
Az átlagos téli csapadékmennyiség (az
elmúlt években 6-10 mm, a vizsgált nyílt
területen) és jellemzõ széljárás (északi-
as, 1-5 Bft) esetén azonban már az 1-2
soros cserjesáv is nagy mennyiségû ha-
vat (befoglaló méreteitõl függõen) fog
meg és deponál a közvetlen környeze-
tében. Ez a közvetlen környezet, vagyis
a hófogók – az 1. ábra által szemlélte-
tett – pufferzónája, tapasztalataink sze-
rint cserjéknél 5-10 méter, többsoros
hófogó sávok esetén 20-25 méter szé-
les. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
kísérleteinkben szereplõ erdõsávok
esetén [5], a hófogó tulajdonságot nem
maga az áttört-
ség, hanem a
fák magassága,
az erdõsáv és a
környezõ felü-
letek tagoltsága
befolyásolja. 

Minél össze-
tettebb aka-
dályt állítunk
fel a szél
irányára lehetõ-
leg merõlege-
sen, annál jobb
a várható ered-
mény. Télvíz
idején a közle-

kedési út mellett kellõ távolságban
(min. 20 méter) elhelyezett, fasorral és
cserjeszegéllyel kombinált összetett
(például a 2 részre tagolt) erdõsáv jobb
hatást fejt ki a maga 4 sorával, mint egy
8-10 sorból álló hagyományos
mezõvédõ erdõsáv. A tagolt szerkezet
és a hatására kialakuló turbulencia
megváltoztatja a szélvektorok mozgási
irányát és az általa szállított részecskék
energiáját, lerakva azokat a sáv szélnek
kitett oldalán, 20 méteren, a sávban, a
sáv és a fasor (cserjesor) közti szabad
területen és a fasor–út közti árokparton.
Sok esetben a spontán létrejövõ hóaka-
dályok (szalmabálák, nyesett ágakból
rakott máglya) is nagy szolgálatot tesz-
nek.

Ültetvényszerû erdõsávok
Az ültetvényszerû erdõsávok olyan elsõ-
sorban védelmi funkciót ellátó, rövid vá-
gásfordulójú, vonalszerûen elhelyezkedõ
faültetvények, amelyek mezõgazdasági
területen telepíthetõk az energetikai faül-
tetvényeknek megfelelõ sor- és tõtávol-
sággal.

Az ültetvényszerû erdõsávokat cso-
portosíthatjuk a betöltendõ funkciójuk
alapján, amelyek a következõk: hófogó,
mezõvédõ, hófogó-energetikai, mezõvé-
dõ-energetikai, kombinált ültetvénysze-
rû erdõsávok. A szélességi kiterjedés
alapján elkülöníthetünk egy-, illetve
többsoros ültetvényszerû erdõsávokat.

Ezek az erdõsávok telepíthetõk gyor-
san növõ fafajokból (nemes nyár, fûz,
akác, platán, esetleg bálványfa, stb.),
amelyeken 3 éves vágásfordulóval, I. ter-
mesztési osztályú területeken, 15-20
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tonna/ha/év hozam érhetõ el. Az 1. ké-
pen a kétéves nemesnyár-ültetvény látha-
tó. A táblázatban a hazai kísérleti rövid
vágásfordulójú faültetvények fontosabb
adatait láthatjuk (1. táblázat).

Az energetikai faültetvények két
ikersoros telepítéssel javasolhatók hó-
fogó erdõsávnak, amelyben az ikerso-
rok középpontjának távolsága több,
mint 3 m, az ikersorokban a sorok tá-
volsága pedig 0,75 m. 

A sorokban az egyes egyedeket fél
méterre ajánlott ültetni. A betakarítási
technológia miatt pedig a két ikersort
egy év különbséggel szükséges létre-
hozni, így a két ikersor letermelése is
egy évvel eltolódik egymástól, ezért
nem lesz olyan idõszak, hogy az adott
évben nem található hófogó faültet-
vény. Az ültetvények tájolása befolyá-
solja a telepítést, hiszen az idõben eltolt
ültetés, betakarítás miatti árnyékolás a
késõbbiekben csökkentheti a hozamo-
kat. A 2. ábra az ültetvényszerû erdõsáv
– keresztmetszete és a javasolt telepíté-
si (T) és betakarítási évek (T1 és T2) –
tervezett profilja látható.

Nyílván az utak környezetében ki-
alakuló speciális körülmények (levegõ-
és talajszennyezés) és a téli erõs mecha-
nikai hatások miatt a hófogó faültetvé-

nyek hozamai csökkennek, ezért nem
lehet annyi fatömeget elérni, mint a ki-
terjedt területeken telepített energetikai
faültetvényeken. Azonban, ha az utak
hó elleni védelmére és karbantartására
fordított költségeket a hófogó faültetvé-
nyek bevételéhez soroljuk, akkor ezek
az erdõsávok valószínûleg gazdaságo-
san üzemeltethetõk. [3]

Ültetvényszerû erdõsávok
elõnye

Energetikai célra 2-4 évente letermel-
hetõk. Nem szükséges betakarítás után új-
ratelepíteni, mivel 15-20 évig (5-6 betaka-
rításig) az ültetvény nem veszíti el a sarja-
dzó- és gyorsan növõ képességét. Mind-
emellett komoly fatömeg termelhetõ le,
amely energiahordozó a decentralizált hõ-
központokban hõ- vagy villamos energia-
termelésre hasznosítható. Az energetikai
célú faültetvények létesítésére és üzemel-
tetésére földalapú támogatás igényelhetõ,
hasonlóan, mint a szántóföldi növények
esetében. Az energetikai faültetvények le-
termelésére (betakarítására) már gépeket
fejlesztettek ki, amelyek alkalmasak a rö-
vid vágásfordulójú faültetvények haté-
kony és gazdaságos betakarítására. [4]

A közutak melletti faültetvények le-
termelése – több lépcsõben történik,
hogy biztosítsa a folyamatos borítottsá-
got és kialakuljon az erdõsáv szintezett-
sége – érdekében feltáró utakat szüksé-
ges létrehozni, amelyek a út felöli olda-
lon helyezendõk el. Ezen földutak,
megfelelõ karbantartással több funkciót
is elláthatnak: az ültetés, az ápolás és a
betakarítás során alkalmazandó gépek
használhatják, illetve az év többi
idõszakában (márciustól-novemberig)
kerékpárútként üzemeltethetõk. 

Ezek mellett az energetikai faültetvé-
nyek létesítése és üzemeltetése vidék-
fejlesztési cél, hiszen a mezõgazdaság-
ban munkahelyteremtõ, illetve a „vidé-
ken maradást” elõsegíti. [1], [2]

Javaslatok
A jövõben épített utak hó elleni védel-
me a jelen tanulmányban említett ültet-
vényszerû erdõsávok kialakításával
megoldható lenne. Az ültetvényszerû

erdõsávok telepítése a mezõgazdaság
jövedelemszerzését és a vidék fejlõ-
dését is elõsegíti. A faültetvényekbõl ki-
termelt energetikai alapanyag a decent-
ralizált megújuló energiahordozó bázi-
sú energiatermelés forrásai lehetnek,
amelyek faapríték bázisú hõközpon-
tokban is hasznosíthatók. 

Mindemellett az erdõsávok nem ve-
szítik el az eredeti funkciójukat, a
telepítésüktõl fogva védelmi célokat is
ellátnak, amellyel megoldhatók az utak
és a közlekedés résztvevõinek hó elle-
ni, a mezõgazdasági területek folyama-
tos defláció elleni védelme.
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1. kép. Kétéves nemesnyár-faültetvény

Fafaj Vágás- Ezer kg/m Hozam 
forduló tõ/ha (t/ha/év)  

Nemes nyár klón (Populus ssp.) 1-4 év 8-13 14,6-27,8 19,5-37,1  
Akác (Robinia pseudoacacia) 2-4 év 10-11 13,1 17,5  
Fûz (Salix ssp.) 1-3 év 12-13 3,3 18,2-22,1  
Bálványfa (Ailanthus altissima) max. 3 év 9-10 12,8 17,0-31,0  
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1. táblázat. Rövid vágásfordulójú faültetvények

2. ábra. Tagolt gyors növésû sáv


