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Manapság is vitatott, aktuális téma az
akác létjogosultsága, elterjedésének
mértéke hazánkban. A jövõbeni teen-
dõk tervezéséhez a jelenlegi állapotok
vizsgálatán túl szükséges az adott terü-
let múltjának kutatása, elemzése, hi-
szen a mai viszonyokat az elõzõ korok-
ban született döntések sorozata hatá-
rozza meg. Magyarországon az akác ál-
tal leginkább meghódított dombvidéki,
középhegységi területek egyike a Cser-
hát, ezért ez a táj az említett fafaj múlt-
jának kutatására különösen alkalmas
színhely. Jelen vizsgálat csak kis szelete
a vitatott faj magyarországi honfoglalá-
sának, mely szerteágazó, több száz éves
folyamat.

Az akác napjainkban tapasztalható,
nagymértékû cserháti jelenléte több antro-
pogén és természeti tényezõ kölcsönha-
tásának eredménye.

Az elsõ fontos tájalakító erõ a Cser-
hátban egykor nagy területeken elõfor-
duló vízmosások és kopárok jelenléte
és az ezzel összefüggõ probléma, ame-
lyet Mocsáry Antal már 1826-ban ismer-
tet Nógrád megyérõl szóló monográfiá-
jában: A fátlan hegy-, és domboldali te-
rületek eróziója következtében a maga-
sabb térszínek termõrétege a víz által
elhordásra került, a domblábi, síksági
szántóföldek, rétek pedig a víz által
szállított hordalék beiszapolódása
miatt használhatatlanná váltak. Ezt a je-
lenséget „besankolódás”-nak nevezték.
Shvoy Miklós 1875-ös megyei mono-
gráfiájában konkrét adatokat találunk
az említett problémához kapcsolódó-
an: Az 1872-es mûvelési ágazati kimu-
tatásban a „haszonvehetetlen” terüle-
tek – melyek túlnyomó többsége víz-
mosás – 45 504 katasztrális holdat és
404 négyszögölt tesznek ki, amely
26 186 ha-nak felel meg, és Nógrád
megye akkori teljes területének 6 %-át
alkotják. A szerzõ számos települést
felsorol (pl. Bodony, Legénd, Rom-
hány, Szente), amelyek esetében külö-
nösen nagy területeket érint az említett
probléma.

A „nyúzásos üzemmód” szintén fon-
tos tájalakító hatás volt. A kiterjedt ko-
párokon mesterségesen létrehozott és
fenntartott tölgysarjakat (cserzõerdõ) 3
évente levágták, kérgüket lehántották,

majd ezt értékesítették. A termõhelyek
további leromlását segítette az erdõte-
rületek legeltetése.

Elsõsorban a fenti okok hatására,
nagy területeken lépett fel erdõsítési
igény, melynek fõ fafaja az – országban
akkor már több helyen állományszerûen
telepített – akác volt. Mellette szólt gyö-
kérzetének jó talajmegkötõ képessége,
kiváló sarjadása és gyors növekedése.
Ezen tulajdonságai különösen alkalmas-
sá tették a vázolt gondok orvoslására.

Ahogy az ország más részein, úgy a
Cserhátban is az 1860-70-es évektõl be-
szélhetünk a nagyterületû akáctelepítések
felgyorsulásáról. Az erdõsítések területét
közvetve tovább növelte a fõ pusztítását
1888-1890 között véghezvivõ filoxéra-
vész is, amely a Nógrádban addig meglé-
võ 12 800 kat. hold (~ 7370 ha) szõlõterü-
let majdnem teljes egészét kiirtotta.

A cserháti akácterjedés itt bemutatott
részletes vizsgálatának területi kerete a
Nyugati-Cserhát-vidék erdészeti tájrész-
let, idõbeli határa pedig az elmúlt mint-
egy 40 év. 

A vizsgált terület jelenlegi (2010. év
végi) helyzetét jellemzõ adatok a Nyu-
gati-Cserhát-vidék erdõrészleteinek di-
gitális adat- és térképállománya. Az ar-
chív erdészeti üzemtervek – amelyek
1948-tól állnak rendelkezésre – a múlt-
beli állapotot bemutató adatbázisnak
tekinthetõk. 

A Nyugat-Cserhátra vonatkozó egy-
kori akác-térfoglalás leírására az 1965-
1972 közötti idõszak a legalkalmasabb,
mivel a jelenhez képest megfelelõen tá-
vol esik ahhoz, hogy alapot adjon az
összehasonlításra, továbbá összefüggõ,
értékelhetõ térkép-, és adatállomány áll
rendelkezésre ebbõl az idõintervallum-
ból. Ezen régi dokumentumok és térké-
pek digitalizálása után lehetõség nyílik
a múlt és jelen összevetésére. 

A vizsgálat alapját tehát a Nyugat-
Cserhát jelenlegi (2010-es) helyzetét
ábrázoló és az 1965-1972-es korszak
analóg forrásainak átalakításával készí-
tett, múltbeli állapotot illusztráló térké-
pek adják, melyeken az akácot tartal-
mazó erdõrészletek az idegenhonos faj
elegyaránya szerinti színezéssel szem-
léltetik a területfoglalás elhelyezkedé-
sét és mértékét. A két térkép fedésbe

hozható egymással, így lehetõség nyí-
lik arra, hogy megjelenítsük a tájrész-
letben az  akác által újonnan meghódí-
tott területeket, továbbá azon térsége-
ket, ahonnan eltûnt a faj, illetve ahol
tartósan jelen volt az elmúlt 40 évben.
Ily módon a fentebb említett két tér-
kép összeszerkesztésébõl egy harma-
dik nyerhetõ.

A térképek és az erdõrészletek ada-
tai jól mutatják a Nyugat-Cserhátban
1972 óta végbement változásokat. 

Az 1. ábra az adventív fajt tartalma-
zó erdõrészletek területét, azok akác-
elegyarány szerinti megoszlását és ezek
változásait szemlélteti.

Jelenleg a Nyugat-Cserhátban közel
5200 ha-on találunk akácot, amely az
összes erdõterület több mint egyharma-
dát teszi ki. A vizsgált fafaj az egyes er-
dõrészletekben változó elegyarányban
található meg. Az érintett területek túl-
nyomó többségén az akác elegyetlen
állományokat alkot. További jelentõs
részaránnyal vannak jelen az 1-32%-
ban „fertõzött” állományok, amelyek
legtöbbször az elegyetlen állományok
szomszédságában helyezkednek el, de
azoktól elkülönülten is elõfordulnak,
pl. a Naszály – Nagy-mál-völgyi erdõ-
tömb szélein.

1972-ben összesen 4500 ha nagyságú
területen volt akác az egykori üzemter-
vek szerint. 40 évvel ezelõtt is az elegyet-
len állományok alkották az érintett terü-
let legnagyobb részét. Az összes akácos
terület közel egynegyedét tették ki azok
az erdõrészletek, amelyekben a faj csak
kismértékben (1-32%) volt jelen.

Az összes akáccal érintett terület
nagysága az elmúlt 40 évben több mint
700 hektárral nõtt, ami a jelenleg erdõvel
borított területhez (15 300 ha) viszonyít-
va számottevõnek mondható. Az elegy-
arány megoszlásában is változás mutat-
kozik. Az elegyetlen állományok része-
sedése az összes akáccal érintett terület-
bõl a vizsgált idõszak alatt 65%-ról 73%-
ra emelkedett. Az elegyetlen állomá-
nyok területének abszolút növekedése
920 ha, ami meghaladja a már említett
700 ha összterület-növekedést, tehát az
új (elegyetlen) akácosok telepítésén túl
bizonyos erdõrészletekben a korábban
csak társbérlõként jelentkezõ fafaj mos-
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tanra egyeduralomra tört. Ezt a tényt
nemcsak számadatok támasztják alá, ha-
nem térképekkel is bizonyítható. Az
újonnan meghódított területek nagy ré-
szén elegyetlen állományokat találunk,
ami nyilván a telepítések eredménye. 

Emellett a faj gyökérsarjakkal történõ
spontán terjedésének vagyunk szemtanúi,
amely fõként a már 40 éve is létezõ akáco-
sok környezetében jelentkezik (2. ábra).
A faj azonban olyan helyeken – általában
utak mentén, feltehetõen gépjármûvekkel
behurcolva – is megjelenik (pl. Naszály
déli oldala), ahol akár több kilométeres
körzetben nincs anyaállomány. 

A Nyugat-Cserhát akácosai a tájra jel-
lemzõ mozaikosságot mutatva, szétszór-
va helyezkednek el. A faj leginkább a 40
évvel ezelõtt már meglévõ állományok
közelében foglalt el új területeket, elsõ-
sorban a telepítések következtében. Az
akác – térhódítása során –   viszonylag
jól elkerülte a Nyugat-Cserhát három
nagy erdõtömbjét (Naszály–Nagy-mál-
völgy, szóri tömb, Romhányi-rög) – bár

az említett területek szélein megjelent. 
Az erdõtömbök közül 1972-ben a

Romhányi-rögöt borító erdõ volt a legin-

kább akáccal „terhelt” terület. Ez a meg-
állapítás ma is érvényes. A szegélyeken
jelen lévõ elegyetlen állományokon túl
az õshonos állományok belsejében zár-
ványszerûen elhelyezkedõ akácosok kü-
lönösen nagy veszélyt jelentenek az
õket körülölelõ tölgyesekre (3. ábra).

A térképrészleten is látható, szigetsze-
rûen elõforduló akácos foltok ilyen kör-
nyezetben fertõzési gócpontot jelente-
nek, mivel gyökérsarjaikkal szétterjedve,
elvonják a vizet és a tápanyagokat a
szomszédos erdõrészletekben felnevelni
kívánt õshonos fajú csemetéktõl.

Az említett probléma orvoslására a
cserháti állami erdõkben gazdálkodó
Ipoly Erdõ Zrt. illetékes erdészetei (Ke-
let-Cserháti, Nyugat-Cserháti, Váci)
vegyszeres kezelést alkalmaznak, illet-
ve akácállomány-átalakítást végeznek. 

A magánszektorban ellentétes folya-
mat: az akácosok területének folyama-
tos növekedése tapasztalható. Az akác
állományainak könnyû kezelhetõsége
és viszonylag gyors jövedelmezõsége
már 1990 elõtt is népszerûvé tette a fa-
fajt, a rendszerváltást követõ privatizá-
ciós folyamatok azonban újabb lendü-
letet adtak a telepítéseknek, mely – a je-
lenlegi támogatási rendszer következté-
ben – manapság is töretlen.

Napjainkban a Nyugat-Cserhát ele-
gyetlen akácosainak több mint 60%-
ában magán-erdõgazdálkodás folyik. A
fennmaradó közel 40% (a közösségi és
vegyes tulajdon elhanyagolható) az ál-
lam tulajdonában van. 

A jövõben – a fenti tendenciák további
érvényesülésével – várhatóan növekedni
fog a magántulajdonban lévõ akácosok
területe és aránya. 
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