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Magyarországon évente -60 ezer és 600 ezer ha között károsít a belvíz. 200 
ezer ha a pangóvizesnek mondott völgyfenéki terület, ahonnan már csak szi
vattyúzással lehet eltávolítani a vizet. 

Állandó probléma, hogy a befogadó főcsatornák árvízszinti terheltsége és a 
belvíz csúcsok időben csaknem egybeesnek. Ez nagymértékben akadályozza, 
esetenként meg is hiúsítja a termőterületek káros vizednek megfelelő időben 
történő levezetését. 

A jelenlegi termelési szint már nem bírja el a háromhetes belvízmentesítő 
időt sem, ezért azt két hétre kívánják csökkenteni. Ebből kifolyólag a dréne-
zett területeken is azzal kell számolni, hogy a hatékonyabb vízelvezetés ér
dekében szivattyús vízátemelést is alkalmaznak. Ez esetben a vízgyűjtő terü
letek mélyebb fekvésű részeit újabb, eddig ismeretlen nagyságrendű víztömeg
gel fogják elárasztani. 

A z erózió és a defláció is egyre több gondot okoz a mezőgazdaságnak. A 
deflációnak kitett területeink nagysága 1,4 millió ha. Ebből legalább 200 ezer 
ha az a rossz minőségű hullámos homokterület, ahol javítás nélkül legfeljebb 
csak 10—15 q rozs terem hektáronként. 

740 ezer ha szikes területünk van, amiből már csak 560 ezer ha-t tartanak 
gazdaságosan javíthatónak a szakemberek. 

A z ezredfordulóig 90 milliárd Ft-ot költenek meliorációra a mezőgazdasági 
üzemek. Legfontosabb feladat a talajok termelékenységének fokozása, a föld
védelem és a racionális földhasználat megvalósítása. Ezek a feladatok már 
csak komplex melioráció keretében oldhatók meg. 

A V I . ötéves tervre meghirdetett komplex meliorációban 12 megye 15 tér
sége vesz részt. Elsősorban olyan területek kerülnek meliorálásra, amelyek 
egyébként potenciálisan jó termőképességűek, de kihasználtságuk a nagyfo
kú veszélyeztetettség miatt erőteljesen ingadozik; . 

A tervidőszak végére előreláthatólag 10 milliárd Ft értékű munka valósul 
meg. . . 

A síkvidéki meliorációnak 1/3-a a Tisza vízgyűjtő területére esik. A továb
biakban erről lesz szó. 

A z Agrárgazdasági Kutató Intézet felmérése szerint a Tisza vízgyűjtő te
rületére eső Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar és Szolnok megyékben együtte
sen 729 ezer ha területrendezést, 554 ezer ha talajjavítást és 676 ezer ha v íz 
rendezést kell elvégezni. 

Területrendezésen általában táblásítást, talajjavításon meszezést, és hu
muszpótló szervestrágyázást értenek a szakemberek. Ennél sokkal bonyolul
tabb fogalomkör a vízrendezés, amin üzemi, üzemközi, főművi rekonstrukciót 
és fejlesztést valamint felszíni vízelvezetést és drénezést stb. kell érteni. A 
komplex melioráció akkor térségi, ha egy öblözeten belül az üzemi, üzemközi 
és a főművi- munkálatok egyszerre valósulnak meg. A térségi komplex melio
rációban az erdősítésnek, fásításnak ez idő szerint nincs szerepe. 

Valószínűleg ez lehet az oka, hogy már a területrendezés keretében kivág
ják a fasorokat, felszámolják a kisebb erdőfoltokat és a meliorációban terve
zett esetleges fásításokat nem valósítják meg. 



A z elmúlt 10 évben 6254 km fasort szüntettek meg a szóban forgó három 
megyében, de a kitermelt erdőfoltok, facsoportok területe is meghaladja már 
a 2000 ha-t. 

Meg kell akadályozni, hogy területrendezés vagy táblásítás címén csak 
pusztítsák a fát! Nem elég csak főhatósági állásfoglalásokat kiadni! A z erdő
sítést, fásítást a komplex melioráció szerves részévé kell tenni. A tervezésbe 
és ellenőrzésbe az erdészeti szerveket is be kell vonni. 

A meliorációs munkát addig ne engedjék befejezettnek tekinteni, amíg a 
kapcsolódó fásításokat meg nem valósították. Ehhez kell igazítani a pénz
ügyi elszámolást is. 

Magyarországon a szikesek fásítása több mint 100 éves múltra tekint visz-
sza. Ebben a témakörben az E R T I püspökladányi kísérleti állomása már több 
mint 60 éve tevékenykedik. 

A Püspökladányban folyó kutató munkára mindig az volt a jellemző, hogy 
az erdősítést, fásítást a mezőgazdasági környezetbe illesztve, a mezőgazdasági 
termelést kiegészítő területhasznosítási tevékenységnek tekintette. 

A szikfásítás gyakorlatában különleges jelentősége van a felszíni vízellátott
ságnak. A mélyebb fekvésű területrészeken (lapályokon, mederszerű érvonu-
latokban) összefutó felszíni vizek a fásítás számára előnyös fatermesztési le
hetőségeket jelentenek hacsak nem alakul ki hónapokig tartó vízpangás. 

A szikkísérleti erdőkomplexum jó felszíni vízellátottságú tereprészein, ahol 
korábban zsombékos legelők voltak, ma kiváló növekedésű kocsányos töl
gyesek, hazai és nemes nyáras állományok állnak. 

A mezőgazdaság szempontjából ezek a területek tipikusan belvízveszélyez
tetettek. Itt a növénytermesztés eredményessége még a költséges és rendsze
res belvízelhárító védekezés esetén is bizonytalan. 

A püspökladányi kísérletek tapasztalataira támaszkodva javasoljuk, hogy 
a belvízveszélyeztetett területek egy részén, a költséges vízrendezés helyett 
telepítsenek erdőt vagy erdő jellegű ültetvényeket. 

E területrészek beerdősítése, fásítása a következő előnyökkel járna: 
l . A termőhelyi adottságokhoz igazodó fafajmegválasztással és okszerű tele

pítési, kezelési technológiával nagy hozamú gazdasági erdőket lehetne lé
tesíteni. 

2. A z erdősítés, fásítás számottevően kisebb költséggel járna, mint a rendsze
res belvízmentesítés. 

3. A beerdősítést követően mellőzhető lenne a rendszeres és költséges vízte
lenítés. A súlyosabb belvizes időszakban, különösen az őszi és tavaszi mun
kacsúcsok idején ezek az erdők még átmeneti vízelnyelő puffer területként 
is szolgálhatnának. Mindezek eredőjeként az erdősítés, fásítás a belvízmen
tesítésnek eddig nem alkalmazott minimális költség-, eszköz- és energia
igényű fontos eleme lehetne. 

4. A többnyire jó magassági növekedésű ilyen fásításokkal a szelek okozta 
károk is mérsékelhetők lennének. 

5. A népgazdaság szempontjából kiemelkedő fontosságú nyár és fűz ültetvé
nyek telepítésével a mezőgazdasági üzemeken belül is jövedelmező üzem
részek alakulnának ki. 
A felsorolt előnyök figyelembevételével racionális döntést jelentene mind

azon területek beerdősítése vagy fásítása, ahol a biztonságos mezőgazdasági 
termelés már csak aránytalanul magas, a gazdaságosság határát meghaladó 
költség-, eszköz- és energiaráfordítást igénylő vízrendezéssel és a belvíz elle
ni rendszeres védekezéssel tartható fenn. 



Közismert, hogy védőfásítás nélkül a legjobb termőföldet elfújja a szél. A z 
utóbbi években. éppen a meliorált területeken volt rá példa bőven. 

Ha a térségi komplex meliorációra juttatott 90 milliárd Ft-nak csak 1%-át 
lehetne védőfásításokra fordítani, több mint 15 ezer ha erdősítésre nyílna le
hetőség. Ez csaknem 40 ezer km fasort vagy 6—7 ezer km erdősávot jelentene. 
A Püspökladányban levő ERTI báziskísérletek általában üzemszerű megoldá
sokat tartalmaznak. Ezek a kísérletek alkalmasak a gyakorlati fogások bemu
tatására, szemléltetésére is. 

Kívánatos lenne, hogy ezt a világviszonylatban is egyedülálló erdőkomp
lexumot mielőbb kísérleti modell területté nyilvánítsák. 

A komplex meliorációs kutatások keretében öt modell területet létesít a me
zőgazdaság. Javasoljuk, hogy ezek közül az egyik a 60 éves szikkísérleti er
dő komplexum legyen. 

Meggyőződésünk, hogy ez a modell segíthetné leginkább a komplex melio
rációban érdekelt üzemek, intézmények munkáját. 

VADELTARTÓÉRTÉK-SZÁMÍTÁS ENERGIAMÉRLEG ALAPJÁN 

A z eltartható vadlétszám meghatározásának egy új módszere révén produk
cióbiológiai számítások vezetnek el a vadeltartóérték meghatározásához. A pro
dukcióbiológiának a vadgazdálkodásban történő alkalmazása ma már számos 
országban megszokott gyakorlat, hazánkban azonban még a kezdeti lépéseknél 
tartunk. A nagy vadállomány és környezetének növényvilága közötti kapcso
latokra, összefüggésekre vonatkozó vizsgálatok, a produkcióbiológiának a vad
gazdálkodásba történő bevezetése fényt deríthet a ma még alig ismert tör
vényszerűségekre. Ha ismerjük egy nagyvad-populáció energiamérlegét és a 
rendelkezésre álló tápanyag energitartalmát, nemcsak az eltratható létszám
ra kapunk választ, hanem előre meg lehet mondani a várható biomassza nö
vekedés (vadhúshozam) mértékét is. 

A z egyik alapvető feladat a vadfajok táplálkozásának vizsgálata, a napi táp
lálékfelvétel során a szükséges bruttó energiamennyiség meghatározása. Erre 
vonatkozóan Albritton ad meg függvénykapcsolatot, mely a testsúly és a táp
lálékfelvétel közötti összefüggést mutatja. Egyéb irodalmi adatokkal és a Bu
dapesti Állatkertben alkalmazott takarmányozási normák figyelembevételé
vel, valamint a különböző növényi részek energiatartalmának ismeretében 
meghatározható a különböző vadfajok napi bruttó energiaszükséglete. 

A vadeltartó érték számításához elegendő a bruttó energiaszükséglet isme
rete, mivel a napi táplálkozás során ez az energiamennyiség kerül a szerve
zetbe. A z energiafelhasználás további útja az eltartható vadlétszám meghatá
rozása szempontjából közömbös. 

Kérődző vadfajaink energiaszükségletét a túloldali táblázat szemlélteti. 
A z évi átlagos energiaszükséglet némi kerekítést tartalmaz és az adott ko

rú egyedek energiaszükségletének átlagát tartalmazza. 
A másik alapvető feladat meghatározni azt a energiamennyiséget, mely a 

vad számára felvehető, és melynek elfogyasztásával még nem okoz kárt. A z 
idevonatkozó irodalmi adatokból kitűnik, hogy átfogó vadgazdasági célú pri
mer produkció felmérés még nem történt. A valeltartóérték meghatározásának 
jelenlegi gyakorlata átgondolt fitocönológiai felmérések eredménye (Bencze 


