
Ismét a Szigetköz 
Az Országos Erdészeti Egyesület győri csoportja, a Fertő-tavi Nemzeti Park, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

hansági szakaszmérnöksége és a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság szakemberei helyszíni bejárással összekapcsolt 
tanácskozást tartottak a Rábaköz-tájegységben végrehajtott vízszabályozások erdőkre gyakorolt hatásáról, a térség csapa
dékviszonyaiban kialakult csökkenés következményeiről. A Kapuváron megtartott rendezvényen részt vetlek a Burgenlandi 
Erdészeti Egyesület képviselői is, akik hasonló gondokat tapasztalnak a Rábaközzel, Hansággal szomszédos tájaikon. 

A szakemberek egyöntetű véleménye, hogy az erdőket érő károsítások kivédése csak összefogással, nemzetközi együtt
működéssel, megfigyelőrendszerek felállításával, az erdőket kezelő szakemberek napi, éber szolgálatával lehetséges. A 
tanácskozás résztvevői a program befejezéseként az erdőtömbök vízgazdálkodását javító részletes intézkedési tervet fo
gadtak el. 

BALSAY ENDRE 

A KEFAG természetszerű erdőállományok 
létesítésével kapcsolatos 

és tájalakító tervei a Hanságban 
A II. világháborút követően gyors pusztulásnak indult 

égererdők és a feladatul kapott feldúlt észak-hansági rétsé-
gek erdősítése, továbbá a gazdasági kényszer a nyárasítás 
felé orientálta a hansági fafajpolitikát. 

Az éger pusztulása, száz-hektárszám ültetett fiatal ége
resek összeomlása még az akkori bőséges vízviszonyok kö
zepette is válsághelyzetet teremtea. Az erdőművelők min
den szakértelmére, kísérletező-gyakorlati munkásságára 
szükség volt, hogy a nyárfatermesztés technológiája gyors 
kidolgozást nyerjen. 

Véleményünk az, hogy ennek a programnak az erdészet 
szakmai színvonala, gazdasági eredménye, az ország nyár
fatermesztésére gyakorolt hatása eredményes volt. 

A megváltozott táj, annak megváltozott termőhelyi vi
szonyai az elmúlt három évtizedben bemutatkoztak. A gya
korló erdészek megismerték a terepalakulatok, talajszinte-
zettség, a fizikai-kémiai talajjellemzők részleteit, és csakis 
ezek a felismerések lehetnek egy módosított fafajpolitika 
előfeltételei. 

A KEFAG tehát a Hanságban rugalmas fafajpolitikát 
folytatott és azt kíván folytatni a jövőben is, aminek tanújele 
az 5-10 éven belül ültetett fiatalosok változó összetétele. 

A jövőben sem tekinthetünk el az általában kedvezőtlen 
termőhely adta lehetőségek figyelembe vételétől, továbbá a 
rentábilis erdőfenntartást biztosító fafajpolitikától. Ezek 
szellemében kívánunk válaszolni az 1379. ny. számú OTKA 
pályázat alapján készült „A Hanság Tájvédelmi Körzet vé
dett erdei" beszámolójelentésre, továbbá a termé
szetvédelem részéről feltett kérdésekre. 

Részünkről legkönnyebben megválaszolható kérdéskör a 

Al Tölgy-kőris keményfás ligeterdő, 
mint a Hanság természetes, de kis területet elfoglaló erdő
típusa. Feltételezzük, hogy teljesen megegyezik az erdőgaz

daság és a természetvédelem véleménye abban, hogy a ko
csányos tölgy és a magas kőris, valamint természetes ele-
gyei a természetes táj részei, termesztésük gazdasági érdek, 
a rentábilis erdőgazdálkodás alapjait képezhetik. 

Ezen erdőtípus területének bővítését a következő termő
helyeken tervezzük: 

a/ A félhansági folyók parti sávjain húzódó, de nem kar
bonátos, sárga öntéssel fedett, a mélyében lápi eredetű ta
lajokon. 

b/ A kotus, üde, vízhatásos láptalajokon. 
c/ A 71 cm-nél vastagabb kotu-lápi agyagréteggel fedett 

félszáraz meszes kavicsos váztalajon. 
d7 A 70 cm-nél vékonyabb kotu-tavi agyaggal fedett szá

raz, meszes-kavicsos váztalajon. 

ad. a/ A természetes (pl. rábaközi) tölgy-kőris ligeterdő 
legkiválóbb termőhelye. Sajnos kis területet képvisel, a Dé
li-Hanságban fordul elő. 

Az erdősítés folyamán KST-MK soros elegyítést alkal
mazunk, KH, Gy, MCseresznye, MJ, vadkörte, vadalma kí
sérő fafajokkal. 

Hálózata: 2,8-3,0x0,8k-l ,0m = 3500-4500 db/ha cse
metével. 

Elegyarány: KST 45%, MK 45%, elegy 10%. 
A kiváló termőhely lehetővé teszi, hogy a tölgy gyors 

növekedést produkáljon, ezért az elegyítés egyidejűleg va
lósítható meg. A tölgy és az elegyek érdekében azonban a 
magas kőrist állandóan koronaalakító nyeséssel figyelem
mel kell kísérni. 

ad. b/ A kotus, üde láptalaj altalaja már meszes, tavi isza
pos és pangóvíz-hatás is érvényesülhet. Ezek a nagy kiter
jedésű, jó növekedésű nemes nyárasok termőhelyei. 

Az elmúlt években elegyetlen kőrissel kísérleteztünk és 
igen nagy, talán kedvezőtlenül nagy növekedést tapasz-



taltunk. Elegyes állományok létrehozása lenne a kívánatos, 
de kcménylombos fafaj, amely a termőhelynek, illetve a 
MK növekedési erélyének megfelelne, nincs. 

A jövőben szerelnénk megpróbálni a mézgás égerrel tör
ténő elegyítést, ezzel kapcsolatos kísérleti ültetést már el
indítottunk (a bajcsai csemetekert felszámolás alatt lévő ré
szében). Az égernek nincs esélye a hosszú távú fennmara
dásra, de a kőris lörzsnevelése, a kőrises monoton szerke
zetének feloldása érdekében javasoljuk ezt a megoldást. A 
javaslatok között szerepelhet a nyírrel történő elegyítés is. 

Hálózata: 2,8x1,0 m. I. II. 
Elegyarány: MK 60% 50% 

MÉ 40% 30% 
(Nyi) 20% 

Nagyméretű csemete alkalmazásával a 3,0x1,5 m-es há
lózat is elképzelhető, ami az éger életképessége végett lenne 
kívánatos. 

ad cl Az elmúlt években nagy területen történtek olyan 
helyen ültetések, ahol a szélsőség, a szárazságra való hajlam 
és a meszes altalaj volt a termőhely. 

A tölgy elegy bevitele a MK mellé kívánatos, de lassú 
növekedése miatt fenntartása csak igen gondos ápolás ré
vénlehetséges. Javasolt az olyan megoldás, hogy az első 
lépcsőben a KST elegyfafajok ültetése történik meg teljes 
tőszámmal, majd az mK pótlásként 1-2 év múlva kerül az 
ültetésbe. Elegyfafajként a vadkörte, vadalma, mezei juhar, 
madárcseresznye, nyír jön számításba. 

Hálózat: 2,8x0,8-1,0 m. 
Elegyarány: lest 80%, elegy 20%, pótlásként mK 30%. 

ad d/ A száraz, meszes, sekély termőrétegű kavicsos váz-
lalajon a korábbi években erőltettük a kocsányos tölgyet. 
Az eredmény meglehetősen gyenge lett. Kiderült, hogy ezek 
az Ős-Duna hordta kavicsplatók a cseres-tölgyes erdőtípus-
nak felelnek meg. Elképzelhető az elegyetlen nyír pionír 
erdő is. 

Elegyfafajok: vadkörte, vadalma, m.juhar, m.cseresznye. 
Hálózat: 2,8x0,8 m, nyíres esetében a 2,8x1,0-1,5 m. 
Elegyarány I. II 

Cs 60% Ny 100% 
KST 20% 

elegy 20% 
A nem természetvédelmi területeken továbbra is tervez

zük: 
- feketedió állományrészek, 
- mocsárfenyő, mocsártölgy-platános erdőfoltok létesíté

sét. 
Amerikai kőrist nem tervezünk a jövő állományaiba. 

Ugyancsak igény a hivatkozott tanulmánytervben a 

B/ Fűz természetszerű erdők 
létesítése. A hansági természetes előfordulása két termőhe
lyi típushoz kötött: 

a/ a kiégett tőzegű területekhez és a 
b/ hajdani vízfolyásokhoz, agyagos talajú tófenekekhez. 
Mindkét termőhelyi változat kis területet képvisel, ezért 

kevés ún. önvetényült füzesünk van. Ezeket mindig termé-
szeü értéknek tekintettük és érintetlenül hagytuk őket. A 
korukkal azonban ezen erdőállományok - a feketenyár-ele-

gyükkel - elérték a fenntarthatóságuk küszöbét, tehát fog
lalkozni kell a felújításukkal. 

A nemesnyár-programmal egyidős a fűzfélékkel történő 
kísérletezés. Ez a munka a helyileg talált szép növésű fűz
egyedek szaporításával és nemesített, államilag elfogadott 
fajtákkal történt. Zömmel a nemes nyár mellé elegyként ül
tettük a füzet, de létesültek elegyetlen állományai is. Sajnos 
ez a nagy erőkifejtés a fűz érdekében nem járt sikerrel, el
vétve találhatunk fatermesztés szempontjából elfogadható 
eredményt. Ennek okai: 

a/ a vad, kezdve a nyúltól a szarvasig, kiemelten ezt a 
fafajt károsította; 

b/ a nemes nyarakkal azonos hálózatba ültetve a füzek 
elágasodtak, műszakilag értéküket vesztették. A vadkár 
megelőzése miatt nem mertük a nyesést elvégezni; 

c/ betegségek mindig előfordultak, de manapság ez a fo
lyamat felerősödött, egyes helyeken már teljes pusztulását 
is tapasztalunk; 

d/ a Hanságban termesztett nem méretes fűz faanyagra 
a piac több évtizede alig mutat érdeklődést, illetve alacsony 
árszínvonal érvényesül. 

A déli Hanságban csak néhány mély fekvésű, kritikus 
termőhelyű foltra, elegyként tervezzük a füzek alkalmazá
sát. Az Északi-Hanságban nemes nyarak elegyítésére 20% 
erejéig tervezzük a füzek ültetését, illetve ez az arány va
lósult meg ez. idáig is. Itt nyír-fűz elegyes állományok lé
tesítése is a tervek között szerepel. 

Az egész Hanságra vonatkozóan azonban nagyon sürgő
sen felül kell vizsgálni a fűz-fajtakérdést, mert a felmerült 
egészségügyi problémák erre köteleznek. 

Jó termőhelyre a füzet még elegyként sem kívánjuk al
kalmazni. 

Elegyetlen füzesek létesítése esetén sűrű hálózatot, 
1600-2000 db/ha csemeteszámot kell alkalmazni az elfo
gadható törzs-ágtisztulás érdekében. 

A meglév természetes és mesterséges keletkezésű füze
sek véghasználatát követően javasoljuk a sarjaztatásos fel
újítást, nemcsak költség takarítható meg, hanem a látvány 
is gazdagodik ezáltal. Ez amódszer a hajdani Hanságban 
kiterjedten alkalmazott volt az ún. botoló üzemmódban, de 
sarj eredetű erdőállományokat is ismertünk. 

A sarjaztatás ma erdőtervi-állománygazdálkodási előírá
sokba ütközik, tehát ezt az akadályt előbb át kell lépni. 

A természetvédelem részéről a legnagyobb igény az 

Cl Égeresek 
létesítésére irányul. Az Erdőgazdaság álláspontját három té
makörben vizsgáljuk: 

a/ a meglévő 10-15 éves mag eredetű égeresek, 
b/ éger-nyár-füzeken lombelegyes, 30-40 év feletti állo

mányok, 
c/ új égerültetések tervezése. 

ad a/ A 10-15 éves csemetéről ültetett égeresek a Déli-
Hanságban kizárólag a Csíkoségerben találhatók, a Hansági 
Tájvédelmi Körzet színesítése érdekében kerültek ültetésre. 

A nemes nyarakéhoz hasonló talaj-előkészítést kaptak, 
intenzív ápolással. A komlófelfutás ellen felnyestük ezeket 
a fákat, illetve 8-10 éves korig a felfutó komlót leszedtük. 

Jelenleg ezek a fiatal erdők folyamatosan pusztuló ten
denciát mutatnak. A további fenntartásukat fokozott megfi-



gyelés alapján kell eldönteni. A pusztulás okát a felszínhez 
közel került tavi iszaprétegben, a felszínhez szintén közel 
került meszes Ős-Duna hordta lápi feküben és a nyári fel
melegedő pangóvíz káros hálásában látjuk. Legfőbb oka te
hát a pusztulásnak a lápi, savanyú kémhatású rétegek deg
radációja. 

Az Északi-Hanságban a vesszőserdei, a figurái komple
xumban történt mesterséges ültetés, illetve magról történő 
önvetényülés, területfoglalás. Ezek a fiatal erdők az éger 
hansági termőhelyi „optimum" övezetében vannak, így nö
vekedésük, állapotuk elfogadható, az Erdőgazdaság által 
gyakorolt erdőnevelés esetén, ami a megfelelő korona fenn
tartását célozza. 

Az elmúlt két évtizedben próbálkoztunk az idős égerál
lományok sarjaztatásával is. A Déli-Hanságban a mag ere
detű égeresek sarjaztatása (cca. 50 ha) teljesen csődöt mon
dott, sorra fel kellett számolni őket. A sarjerdő újra sarjaz
tatása két helyütt történt: a Csíkoségerben a Csoma 14 C 
erdőrészletben, gyenge eredménnyel, ezért a próbálkozást 
felszámoltuk, csak egy, az út mellett látható kis folt maradt 
mutatóban. Egyetlen sikeres sarjaztatás van mögöttünk a 
Kapuvár 45 C erdőrészletben. Ennek oka a királytói tőzeg
bánya folytatását képező vastag kotu- és tőzegrétegben ke
resendő. 

Az Északi-Hanságban, a Figurákban történt sarjaztatás, 
illetve a Vesszőserdő felett, a krisztinabereki égeresekben. 
Ezek fatermesztési eredménye közepes, természetvédelmi 
eredménye jó. Tehát elképzelhető ezen égereskomplexum
ban a sarjaztatás a minőségi faanyagnyerés feladásával. 

ad b/ A Déli-Hanságban idős léggyökeres állomány a csí-
koségeri és a királyégeri erdőrészleteken kívül nincs. 

Dr. Halupa Lajos irányításával készült tervek ezen ége
resek sarjaztatással történő szakaszos felújítását javasolják. 
Mi ezzel a javaslattal nem értünk egyet az alábbi indoklás
sal: 

- az érintetlen erdők hosszabb élettartamúak lesznek, 
mint a láthatóan sínylődő sarjak = Csorna 14 C erdőrészlet, 

- a léggyökér már sohasem pótolható, hiszen annak ke
letkezési feltételei nem adottak, 

- a javasolt magastuskó-kímélő fakitermelés életveszé
lyes, tehát csak horribilis áron valósítható meg. A gépi tech
nika pedig a tuskókat tönkreteszi. 

Az Északi-Hanságban az idős égeresek szintén a felújí
tásuk küszöbén vannak. Az Észak-Hansági Erdészet műsza
ki vezetése kidolgozott a magvetésről történő felújításra egy 
módszert - a vesszőserdei égerkomplexumra vonatkozóan 
- , amit egy mellékelt tanulmányban kívánnak bemutatni. 

40-50 év feletti korú nyár-éger-fűz-egyéb kem. vegyes 
állományok találhatók a Déli-Hanságban, Csíkoségerben 
(Csorna 16 AB,D, 17 B3, 19 C,D), az Északi-Hanságban, 
Hegyesdombon, Krisztinaberekben. Az éger növekedése 
már megállt, elkorcsosult, eseüeg pusztulásnak is inílult.Te-
hát legtöbb helyen már a nyár-fűz vette át a felső korona
szint szerepét. 

A természetvédelem ezen állományok sűrű, ódon külsőt 
nyújtó, élőhely teremtő voltát értékeli. Üzemi szempontból 
azonban döntésre van szükség, hogy fennmaradjanak-e ezek 
az állományok? A döntést az alábbi körülmények determi
nálják: 

- a fa ma még érték, de kora a biológiai felső határhoz 
közelítve rohamosan értékteleníti, 

- a pusztuló vagy kipusztult fa eltávolítása később a fel
újítás költségeit hatványozottan megemeli, 

- a méretes nyárfák gyorsuló kidőlésével kell szá
molni. 

A Fertőd 4 E nem karbonátos öntéstalaján példát lehet 
találni arra, hogy az 55 éves égeres ezen a talajtípuson a 
legjobban érzi magát. Tehát ezen a termőhelytípuson lehet
ne égerrel foglalozni, de itt a tölgy-kőris ligeterdőt többre 
kell becsülnünk. 

ad cl Alkalmas termőhely hiányában a Déli-Hanságban 
az éger ültetését - a kőris elegyítését kivéve - nem támo
gatjuk. Főként nem látunk elegyeüen égeres létesítésére le
hetőséget a Hansági Tájvédelmi Körzet területén. Erre in
tenek bennünket az elődeink által létesített több száz hek
táros égerültetések is, amelyek sorra csődöt mondtak és el
pusztultak. Kisebb, arra alkalmas talajalakulatokon esetleg 
elképzelhető az éger ültetése, de ez a volumen a távlati ter
vezés tekintetében jelentéktelen. 

Az Északi-Hanságban a vesszőserdei, a tt'zrendes, töllösi, 
a figuráki, krisztinabereki égeres komplexumban messze
menően támogatjuk az égerrel történő felújítást. Ezen erdő
testeknek éles termőhelyi határa van, ezen túllépve már sem 
a természetes, sem a mesterséges létesítés nem lehetséges. 
Ezt támasztják alá az 1950-1970-es évekig terjedő időszak
ban folytatott próbálkozások sikertelenségei, kudarcai. 

Az Észak-Hansági Erdészet által kidolgozott és gyako
rolt, magról történő irányított felújítás az erdőgazdaság tá
mogató magatartására utal. 

A természetvédelem másik igénye a nemesnyárasok 

Dl hazai nyárasok 
létesítésével történő leváltása. 

A hansági nyárfatermesztési program az 1940-es évek 
végén a helyben megtalálható, szelektált fekete és szürke 
nyarakkal kezdődött. A kotus és tőzeges dél-hansági talajo
kon igen kis eredményt hozott ez a próbálkozás, mert a 
károsítok tarolták ezeket a fiatalosokat, különösen a szürke 
nyár volt maradéktalanul eredménytelen. Hasonló volt a 
helyzet az észak-hansági próbálozásokkal is. 

A fekete nyáraknái a távolról hozott szaporítóanyag sem 
eredményezett fordulatot A fapiac sem tudta befogadni -
máig sem - a hazai nyarakat, különösen nem a szürke nya
rat. Tehát ezek miatt kényszerült a hansági erdőművelés a 
„nemes nyarak" felkarolására 

A jövőt illetően a Déli-Hanságban a fekete nyarat leg
feljebb 10% arányban, a mély fekvésű, agyagos talajú te
rületekre koncentráltan tervezzük. 

Az Északi-Hanságban az elmúlt években kiterjedt pró
bálkozások voltak az I 58/57 jelű fehérnyár-fajtával, első
sorban a szélsőséges láptalajokon, váztalajokon. Az ered
mények láttán, a nemes nyarakkal elegyítve 30%-os térfog
lalása is elképzelhető. 

A kommersz, magvetésből származó szürkenyár-szaporí
tóanyag továbbra is mellőzendő - eredmény híján. 

A fekete nyarakkal 10%-os elegyarányt tervezünk, szin
tén a gyenge, de inkább a mély fekvésű termőhelyeken. 
Különösen fontos lenne az, hogy a saját, hansági állomá
nyokból valósuljon meg a szelektálás. 



Tehál le kell szögeznünk, hogy a hansági 

El Nemes nyárasok 
termesztését nem kívánjuk korlátozni és a hazai nyárasokat 
nem kívánjuk lényegesen növelni. 

A hansági erdőgazdálkodás rentabilitását, a termőhely 
optimális hozamát a nemes nyarak adják. Csak ennek meg
léte, jövedelme biztosítja az előző fafajok felkarolásának 
hatványozott költségeit, a gazdálkodás feltételeinek (csator
na-karbantartás, vízdíj, útfenntartás stb.) biztosítását Ennek 
megvalósítása során az Erdőgazdaság által optimálisnak tar
tott technológiai rendnek kell érvényesülnie (tuskózás - for
gatás - gépi ápolás - intenzív nevelővágások - vízszint
szabályozás). 

A nyárasok második koronaszintjének létrehozása végett 
elődeink gyakorlati lépésekel tettek, de csak a nyárprogram 
kezdetén. Ma ezt megvalósíthatatlannak tartjuk az alábbi 
indokokkal: 

- fatermesztési szempontból szükségtelen a második ko
ronaszint, az ágfeltisztulás semmiképpen nem valósul meg, 
nyesni kell a nyárasokat; 

- a létesítési költségek többszörösükre emelkedtek, erre 
pedig nincs fedezel; 

- a vágásforduló annyira lecsökkent, hogy a második ko-
ronasz.int nem tud kifejlődni; 

- akadályozza a gépesített technológia gyakorlását; 
- a vad egyébknl is megsemmisítené az ilyen próbálko

zásokat. 
Összefoglalva, az Erdőgazdaság nem kívánja feladni a 

nemesnyár-termeszlés döntő arányát, főként a nyárnak al
kalmas termőhelyeken. A rangsorban azonban előre helyezi 
a tölgy-kőris keményfás ligeterdő érdekeit a nemes nyáras-
sal szemben. 

Fontos feladatunknak tekintjük a 

l'V hansági természeti táj alakítását. 
A felsorolt természetszerű erdőállományok révén kell el

sősorban megvalósulnia az erdei tájkép szépségének, ere
detiségének. Mi valljuk, hogy az értékes, jól kezelt nemes 
nyáras komplexum is természeli érték, egyben az emberi 
alkotás egyik kifejeződése. 

A tájkép egyedi színesítésére kizárólag az erdészházak 
környéke, az. erdészeti telephelyek alkalmasak. Az ott lévő 
zöldövezetre fejlesztési tervet kell kidolgozni és az anyagi 
erőforrásoknak megfelelően kell kivitelezni. 

G/ A tözegvédelem 
igénye is elhangzott az. Erdőgazdaság által védendő hansági 
értékek között. 

A Déli-Hanságban kizárólag Királytón fordul elő tőzeg, 
az is foszlányokban, a szántás révén megszaggatott állapot
ban. A tárcsái égerben fordul elő némi tőzegréteg, a koráb
ban említett sarjégeres alatt. Tehát ebben a térségben erdő
területen nincs már védendő tőzegvagyon. 

Az Északi-Hanságban - annak is a keleti részében - vas
tag, esetenként 2 m-t meghaladó lápi eredetű, szerves anya
gokból álló rétegek vannak. Ez azonban már szintén humi-
fikálódott tőzeg, azaz kotu. Esetenként fordul elő, az állan
dó talajvízszint védelme alatt, az eredeti tőzeg. Ezt azonban 
az erdőgazdálkodás nem veszélyezteti. 

Sajnos a kotu további degradációja folyamatos, minden
nemű fafajra nézve káros jelenség, s az egész Hanságra vo
natkozik. Ezt a folyamatot megállítani azonban nem lehet, 
így egyre közelebb kerül a felszínhez a meszes ős-dunai 
hordalék. Ezt leginkább a nemes nyarak tűrik el, és ezért 
jött létre a nemes nyáras hasznosítása a Hanságban. 

A mai Hanság egyik legvitatottabb kérdésköre a 

Hl vízgazdálkodás. 

A Déli-Hanság erdőterületein az üzemi csatornarendszer 
mindenütt a felesleges víz elvezetésére és a szükség szerinti 
vízpótlásra épült ki. Ezt a kettős funkciót az erdőgazdálko
dásunk igényei szerint igyekeztünk betölteni. Kétségtelen, 
hogy napi termelési érdekeinknek megfelelve állítottuk be 
a vízszinteket. Azt elfogadjuk kritikaként hogy egyes he
lyeken a vizet túlzottan elvontuk. Ehhez hozzájárultak a tér
ségi változások is, amit nehéz volt előre felismerni. A vízdíj 
tetemes emelkedése, a csatornák karbantartását fedező költ
ség hiánya nagyban hozzájárult az öntöző funkció akadá
lyozásához. 

Az Északi-Hanság vízrendezése az 1950-1960-as évek
ben az egyirányú lecsapolással indult és csak az elmúlt idő
szakban került sor a vízpótlás rendszerének megépítésére, 
ami fedezet hiányában még nem nyert befejezést 

A lecsapoló szerepkört - az elmúlt száraz évtizedekben 
- a rendszer betöltötte, de arról sohasem szabad elfeledkez
ni, hogy a szivattyú- és zsiliprendszereknek mindig készen 
kell állniuk a katasztrófa elhárítására (tárnokréti szivattyú, 
Fertő-csatoma zsilipjei stb.). 

Inkább a vízpótlás gondjai foglalkoztattak bennünket az 
elmúlt időszakban és a természetvédelem is ilyen, ezzel 
kapcsolatos munkát vár tőlünk. 

A vízpótlás módozata, szükségessége szerint három cso
portba kell osztanunk a tennivalókat. 

1. Egyes térségekből az állami vízfolyások, főművek túl
zottan elszállítják, leszippantják a talajvizet, ami öntözéssel 
nem pótolható, illetve a visszapótlás költségei elviselhetet
lenül nagy tehertételt jelentenének az üzem részére. A víz 
elvitele kárt okoz a táj gazdasági és természeti életében. 
Tehát itt mértékadó talajvízszintet kell mindenkorra beállí
tani. 

2. Egyes térségekben szükség van olyan vízutánpótlásra, 
ami a természetvédelmi rendeltetést hivatott szolgáim, tehát 
alapi vegetáció fenntartását, valamint az erdők távlati érde
keit. Ez időszakos, ún. ökológiai célzatú vízpótlást jelent 

3. Az üzemi éves gazdasági tevékenység, a technológia 
része a meglévő öntözőrendszer működtetése, amit az Er
dőgazdaság a hagyományoknak megfelelően kíván megvá
sárolni. 

ad ÍJ Tennivalók a térségi talajvíz-visszatartás céljából: 
a/ A Kis-Répce néhány éve történt kimélyítése, intenzív 

gyomtalanítása, iszapolása felgyorsulva elvezeti a mintegy 
350 ha, egyébként is magas fekvésű területről a talajvizet, 
amit az érintett tölgy-, akácállományok sorvadása, pusztu
lása révén érzékelünk. 

Megoldás lenne a Kis-Répce - Fertő-csatorna-küszöbnél 
egy duzzasztó fenékgát beépítése, a belvízelvezető rendel
tetés meghagyásával. 

b/ A most folyó Fertő-csatoma-felújítást növekvő aggo
dalommal figyeljük, mert szerintünk északról a talajvizet 



még fokozottabban le fogja szippantani olyannyira, hogy a 
Kis-Rába - Repce - Rábca vízkivételeiről a talajvíz nem 
tölthető fel. 

cl A Fertő-csatorna mosonszentjánosi duzzasztója az 
Észak-Hansági Erdészet vezérletével - a nemzetközi meg
állapodásokkal összhangban - központi szerepet kell betölt
sön a térségi vízszabályozásban. A megtartandó vízszintet 
újra kell pontosítani az erdőgazdasági igények szerint, to
vábbá az erdőrezervátum igényét is meg kell ismerni. 

d/ A Szegedi-csatorna vízszintje is legyen az erdőgazda
sági üzemi és a természetvédelmi érdekeknek megfelelően 
szabályozva. A mérce a madárvária közeli szegedi hídnál 
legyen elhelyezve, ahol a közös, egyeztetett vízszint meg
figyelésre kerül. 

e/ Az Osli-töllös erdőn folyik át a „Lökös"-árok vize. Az 
értékes tölgyerdő talajvízszintjének helyreállítása érdekében 
ennek a vízszintjét is meg kell emelni az erdő keleti sze
gélyén létesítendő duzzasztóval. 

Tehát az a-e pontban foglalt vízszintemelések a térség 
talajvizének megtartását célozzák. 

ad 2.1 Egyes erdőterületek öntözése természetvédelmi cé
lokat szolgál, így 

a/ a Királytói tőzegbánya feltöltése természetvédelmi ér
dek. Az Erdőgazdaság tudomásul veszi, hogy az oda irá
nyított víz kelet felé, a királytói erdőtömb felé halad. Ezért 
a „móri" töltés zsilipjének kezelését saját hatáskörben kí
vánjuk megtartani. 

b/ Az ún. „Bikafej" területrész a jövőben kiemelt termé
szetvédelmi rendeltetést kap. Ha vízutánpóüását a Fertő-
csatornai zsilipről-duzzasztóról kapja, akkor az szinte füg
getlen az üzemi területektől. Ha a királytói duzzasztóról 
kapja a vízutánpóüást, akkor igényeljük az erdészeti érde
kekkel történő egyeztetést. 

c/ A Kismetszésen tárolt víz szinten tartása a termé
szetvédelem tervei között szerepel. A tervezett vízszintet 
egyeztetni kell az erdőgazdasági érdekekkel, mert egy adott 
vízszinten felül védekező intézkedésekre van szükség. 

d/ A kistölgyfai határcsatorna rendszerének vízszintje az 
ún. Egerárokból kapja a vízutánpóüást. Csak a csemetekert 
és a toroki duzzasztó környéke érintett a vízhatásban, ezért 
egy reális, folyamatos utánpótlást el tudunk fogadni, sőt, 
szükségszerűnek tartunk. 

e/ Az ún. „bújtatói" vízkivétellel üzemel a szalmásúti, 
„Horthy"-árki, a Fertődi Állami Gazdasággal közös csator
narendszer. A Fertő-csatorna leszívó hatása miatt e térségből 
is teljesen leszaladt a víz, ezért szükséges lenne a térség 
talajvíz-feltöltése. 

f/ A vesszőserdei, töllösi, Pálffy-erdei, figuráki komple
xum kiemelt természetvédelmi érdek, jelentős vízfelhaszná
lással. Az optimális vízutánpóüást a biológiai és gazdálko
dási érdekeknek megfelelően egyeztetni kell, különös te
kintettel a szomszédjukban folyó intenzív erdőgazdálkodás
ra. 

Az a-f pontokban leírt vízszint-utánpóüások ökológiai
természetvédelmi célzatúak, ezért mi a javasolt vizeket öko
lógiai vízfelhasználásnak tekintjük. 

ad 3/ Az Erdőgazdaság területének döntő többségére ön
tözési vízjogi engedéllyel rendelkezünk és fatermesztési 
céllal - az eddigi gyakorlatot folytatva - öntözni kívá
nunk. Az igényelt víz költségét térítjük. 

Tehát üzemeltetni kívánjuk: a süttöri-éger „A" alléi, a 
barom-álléi, a toroki alléi, az osli-égeri, az öntető-árki, a 
királytói vízkivételeket. 

Az Északi-Hanságban pedig a Kis-Dunából nyert vizet 
hasznosítjuk. 

A csíkoségeri léggyökeres égeresek talajvíz-feltöltését a 
Rábca felduzzasztásával javasoljuk megvalósítani, tehát a 
víz áramoltatása révén. 

A mag eredetű égeresek öntözését az Erdőgazdaság saját 
hatáskörébenkívánja lebonyolítani. 

A Rábcából vett víz Csíkoségeren történő folyamatos át-
áramoltatásával nem értünk egyet és ettől elzárkózunk. 

A természetes erdőrezervátumok kitűnő élet- és fejlődési lehetőséget nyújtanak a növényi és állati élővi
lágnak. Ezt bizonyítja Ausztriában a salzburgi egyetem és a tartomány természetvédelmi rezervátumának 
az elmúlt évben végrehajtott állományfelvételröl készült jelentése. Erre mutat többek között a Dolomit 
Alpokban a fajdok és harkályok, valarrürtt különböző ragadozó madarak együttes megjelenése. A megfigyelt 
47 madárfajta közül tíz szerepelt az ún. „vörös listán". Megállapítást nyert ugyanakkor, hogy 1983 és 1992 
között 73 állatfaj tűnt el örökre Ausztriában és a megmaradlak 55%-a szerepel a „vörös listán". 

(IH1993.4. Ref.: Jéróme R.) 
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Gyorsan növő fafajok rövid vágásfordulójú termelésének nagyvonalú kutatásába kezdett a müncheni 
egyetem erdészeti karának a freising-weihenstephani kutatóintézethez telepítésével képezett új bajor er
dészeti tudományos központ A bajor parlament 1992. évi határozata alapján ez év tavaszán 103 kísérleti 
parcellán 23 klónt, illetve fafajt telepítenek abból a célból, hogy a gyakorlat számára megfelelő telepítési, 
kezelési, kitermelési ajánlásokat tehessenek. Az egyetem fakutató intézetében a faanyag célszerű felhasz
nálására is keresik az utakat Indokolja mindezt az Európa Közösségnek a mezőgazdasági termelés csök
kentésére irányuló törekvése, ami előtérbe helyezi a más irányú földhasznosítási módokat 

(AFZ1993.1. Ref.: Jéröme R.) 



ERDŐ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

BALSAY SÁNDOR 

A hansági égererdők felújítási lehetőségei 
A természetvédelem és a szakmánk közti vita az eddigi

ekben a hansági természetes erdők (benne a legfontosabb-
ként az égererdők) eredete, származása körül zajlott. A vitát 
máig sem sikerült megnyugtatóan eldönteni, de ma már nem 
is ez a legfontosabb dolgunk. Arról kellene sürgősen gon
dolkodnunk, hogy fenntarthatók-e, és ha igen, akkor milyen 
szakmai eljárásokkal. Lehet-e tovább sarjaztatni a sarj ere
detűeket? Miért nem sikerülnek mesterséges ültetéseink? 
Lehel-c magról történő erdőfelújítás? 

Amíg a vita tartott, a híres „kapuvári égererdők" eltűné
sének okait kutatva, addig az Észak-Hansági Erdészet terü
letén számottevő területen alakultak ki - az erdésztől segít
ve - természetes erdők, közte szép égererdők is. Ismereteink 
szerint a több községhatárban végzett tőzegbányászat után 
mesterségesen került az éger az Észak-Hanságba. Ezeknek 
a foltoknak továbbterjedése természetes úton csak a tőzeg 
kiégése után volt lehetséges. Az Észak-Hanságban kb. 1100 
ha az. éger területe, ebből 750-800 ha az elegyetlen, 300-350 
ha a többi pionír fafajjal alkotott, változatos elegyes erdő. 
Ezekből fenntartható mintegy 500 ha elegyetlen és 150 ha 
elegyes erdő. A többi terület a megváltozott termőhelyi vi
szonyok miatt csak más fafajjal újítható fel. A fenntartható 
égererdők három tömbben helyezkednek el: 

1. Figurák - 434 ha-on 400 ha az égerrel borított rész. 
Kb. 60%-án már többször sarjaztatolt erdő van, 30%-a egy
szeri sarjaztatás és mag eredetű elegye és 10% mag eredetű. 

2. Vesszőserdő - 400 ha-on 150 ha az elegyetlen rész és 
150 ha az égerrel elegyes rész. Itt 70%-ban mag eredetű 
égerállományok vannak, 20-25% az egyszer sarjaztatott és 
jelentéktelen a kétszer sarjaztatott rész. 

3. Töllöserdő - 95 ha-ból mintegy 40 ha az éger vagy 
inkább az égerrel elegyes állományrész. Többségében sarj 
és mesterséges elegyű állományok. 

Az égererdők korosztálytáblázata aggasztó képet ad az 
elkövetkező évek feladataiból: 

1-10 éves 10 ha 
11-20 éves 210 ha 
21-30 éves 420 ha 
31-40 éves 410 ha 
41 év felett 50 ha 

Hogyan újítsuk el égerállományainkat? Mert valószínű
leg a faanyagról nem lehet lemondani. De az állományok 
magárahagyása sem megoldás. Az esetlegesen összedőlő ál
lományok helyén a gaz lesz az úr, és lassan elindul egy 
újabb szukcessziós folyamat. De nem biztos, hogy ez ge
netikai átmentést is jelent. Ezt megelőzendő, új módszereket 
kellene keresni a felújításhoz. 

Javasolt elképzelésem: 
A genetikailag elfogadható állományokban a pásztás fel

újítást lehetne elvégezni. A véghasználatra érett állományo
kat K-Ny-i irányú, 40-60 méter széles pasztákra kell osz
tani, és a déli sávval kezdeni a véghasználatoL Fontos azon
ban, hogy a fatermelést a körülményektől függően október
február között lehessen elvégezni, amikor már érett mag 
van a fákon. Száraz ősszel már októberben el lehet kezdeni, 
de inkább a fagyos december-január alkalmas a vonszolá-
sos fatermeléshez. Ilyenkor a felszín felkarcolódik, lekopik, 

és ez az állapot alkalmas a kihullott mag csírázásához. (Az 
1970-71. években végzett szabadföldi égercsemete-termelés 
tapasztalatai alapján várható a kellő számú csemete kelése.) 
A kezdetben kényes csemetéket az első évben kell ápolni, 
mégpedig a gaz nyakalásos sarlózásával. Az első műszaki 
átvételnél eldönthető, hogy a csemeteszám elegendő-e, vagy 
pótlásra szorul. Ha nem kell pótolni, akkor évente folytatni 
lehet egy-egy következő paszta letermelésével. Szerencsés 
esetben egy erdőrészlet 5-7 év alatt letermelhető és felújít
ható. Ha a kelés hézagos, akkor azt pótolni kell. Mégpedig 
a döntéskor szedett magból, tartalékként termelt csemetéből. 
Ilyenkor a sávok letermelését fel kell függeszteni. Mivel 
mindenhol remélhetünk mag eredetű és sarj eredetű újulatot, 
annak arányának beállítása már egy újabb erdőművelési 
kérdés. Először a felújítás módszerét kellene kikísérletezni. 

A már többször sarjaztatott állományok további sarjazta-
tása vagy a fenü, saját magjáról történő felújítása nem aján
latos. Itt genetikailag elfogadható állományokról gyűjtött 
magból nevelt csemete lehet az erdősítés alapanyaga. Ez 
már bizonytalanabb eredményt igér a királytói tapasztalatok 
alapján. Valószínű, hogy az „igazi" égergazdálkodás alapja 
az ültetett, első és második sarjak keverésével oldható meg. 

FIGYELEM! 
Állás és anyagi gondokkal küzdő erdész 
szakemberek számára videovetítéssel 
egybekötött tanácsadást tart Henter Pál 
erdőmérnök, erdészeti menedzser. 

Magán 
és üzemi erdők telepítése 

A rendezvény helye: 
1031 Budapest; HI., Ernőd u. 12. 

Telefon: 168-7576. 
Ideje: "993. decemberé. 11 óra. 




