
Elkészült az újonnan épült két árvíz-
szint-csökkentõ tározó (a Nagykunsá-
gi és a Hanyi-Tiszasülyi) gátvédõ fásí-
tása, amelynek erdõsítését a NEFAG
Zrt. végezte. A Hanyi-Tiszasülyi-táro-
zóba 160 hektár, a Nagykun-tározóban
80 hektár védõfásítást kellett telepí-
teni. A telepítés egyéb lombelegyes
célállománnyal, õshonos fafajjal való-
sult meg. A két tározóban összesen
2,2 millió csemetét ültettünk el.

Az utolsó ütemre maradt földmunkákat
és a fásítás kivitelezését az Országos
Vízügyi Igazgatóság közbeszerzési eljá-
rás keretében hirdette meg. A pályázat
benyújtásához a NEFAG Zrt. és a KE-
FAG Zrt. konzorciumot hozott létre, így
sikerült megnyerni a kiírt pályázatot.

A kiviteli munkákra 2013 januárjá-
ban kötöttek szerzõdést, eszerint a
Nagykun-tározóban 80 hektár, a Ha-
nyi-Tiszasülyiben pedig 160 hektár vé-
dõfásítás tervezését és elsõ kivitelû er-
dõsítését kellett befejezni 2014 január-
jáig. A közbeszerzési kiírás szerint a
Nagykun-tározóba 600 000, a Hanyi-Ti-
szasülyi-tározóba pedig 1 600 000 cse-
metét ültettünk.  A Nagykun-tározó vé-
dõfásításának hossza 20 km, átlagban
40 méter szélességû, míg a Hanyi-Ti-
szasülyi 27 km hosszú és átlag 60 méter
széles. 

A talajvizsgálati eredmények kimutat-
ták, hogy a tározók talaját a réti talaj és
kombinációi alkotják különbözõ termõ-
réteg-vastagsággal, egy-két helyen sófel-
halmozódással az alsó szintben. Ennek
eredményeként a védõfásítás tervezése-
kor mindkét tározó esetében  az egyéb
lombelegyes hazai nyár célállományt vá-
lasztottuk ki. A védelmi szerep betöltésé-
hez megfelelõ sávszerkezetet alakítot-
tunk ki.  A tározó víz felõli oldalán két
cserjesor (kökény, vadrózsa, galagonya,
tatárjuhar), azután sávszélességtõl függõ-

en 2-3 sor lassan növõ fafaj (mezei juhar,
kocsányos tölgy, csertölgy, vadkörte, fe-
héreper) került telepítésre, majd azt kö-
vette a fõ fafaj, a szürkenyár és elegyesen
magyar kõris, vénic szil. A gátoldali lezá-
rás egy sor fehér fûzzel történt. 

A talaj-elõkészítést augusztusban
kezdte meg a NEFAG Zrt. a következõ
technológia szerint: gyomtalanító ka-
szálás történt szárzúzóval, azt követte a
tarlóhántás jellegû tárcsázás, 55-60 cm
mélységû altalajlazítás. A nyári száraz
viszonyok miatt szükség volt úgyneve-
zett mély kultivátorozásra, amely 20-25
cm mélyen lazította fel a talajt. Azt 30-35
cm-es mélyforgatás követte. E techno-
lógiai mûveleteknek köszönhetõen a
szántás kiváló minõségû lett, apró rö-
gös állagúvá vált a talaj. A talaj-elõkészí-
tés szeptemberre lezárult, így volt ideje
a talajnak ülepedni, illetve a további
morzsálódás folyamatának lezajlani.
Október utolsó hetében az erdõsítés
elõtt tárcsázással, illetve kultivátorozás-
sal került kialakításra a végleges talajfel-
szín. Mivel eddig mezõgazdasági terü-
letként használták ezeket a részeket,
nagy segítség volt a környékbeli mezõ-
gazdászok munkavállalása, akik pro-
fesszionális mezõgazdasági technikai
eszközeikkel, kiváló minõségû munkát
végeztek az erdõsítés megkezdéséhez.

A csemete kiválasztása már tavasszal
megkezdõdött, folyamatosan ellenõriz-
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A Nagykunsági-tározó sorkijelölése. (Fotó: Donkó Károly)

A Nagykunsági-tározó erdõsítése. (Fotó: Donkó Károly)
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ték a szakemberek a csemeték fejlõdését
a csemetekertekben. Ennek köszönhetõ-
en zökkenõmentesen zajlott le a szüksé-
ges 2 200 000 csemete beszerzése. Igaz, a
több mint 1 000 000 szürkenyár csemetét
összesen 8 csemetekertbõl sikerült meg-
vásárolni. Így november elsõ hetében
rendelkezésre állt a helyszínen az erdõsí-
téshez szükséges szaporítóanyag. 

A Nagykun-tározó területén hat, a
Hanyi-Tiszasülyiben nyolc ERTI egyso-
ros ültetõgéppel kezdõdött meg az er-
dõsítés. A két tározó területén az egész
erdõsítés során folyamatosan 80 fõ kö-
rül volt az ültetõgépes és a kisegítõ sze-
mélyzet létszáma. A csemeték csemete-
elosztási terv szerint vermekbe kerül-
tek. A Nagykun-tározóban 24, a Hanyi-
Tiszasülyiben 29 vermelõhelyet, azaz
táblát alakítottak ki a NEFAG Zrt. mun-
katársai. A 14 ültetõgép naponta átlago-
san mintegy 170 000 csemetét tudott el-
ültetni a jó szervezésnek, és a megfele-
lõ idõjárási körülményeknek köszönhe-
tõen. 2013. november 25-én készre je-
lentette a konzorcium a megrendelõ-
nek az erdõtelepítés elsõ kiviteli mun-
káit. A mûszaki átadás-átvétel kitûzött
idõpontjáig még 25 fõvel kézi utániga-
zítást, betaposást, ékásós ültetést vé-
geztek a területen, hogy 100%-os, kivá-
ló minõségû legyen az erdõsítés. 

A Nagykun-tározó mûszaki ellenõri
feladatait a FÕBER Zrt., a Hanyi-Tisza-
sülyi-tározóét az OVIBER Kft. látta el.
Az egész technológiai folyamatot ismer-
ve többször ellenõrizték a talaj-elõké-
szítési és erdõtelepítési munkákat. 

Az erdõsítés elsõ kivitelének mûsza-
ki átadás-átvétele 2013. december 11-
én volt mindkét tározó esetében. Hi-
ánypótlás nélkül elfogadták az erdõsí-
tést, gratuláltak a gyors és szakszerû
munkához. A mûszaki átadás-átvétellel
egy idõben átadtuk az erdõsítéseket az
erdõ kezelõjének, a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóságnak. A további
munkálatokat (pótlás, kézi és gépi ápo-
lás) garanciális kötelezettségvállalás ke-
retén belül a konzorcium fogja a jövõ-
ben elvégezni. Ehhez elkészült a pótlá-
si-ápolási terv, amit a kezelõnek átadott
a konzorcium. 

A kiváló és precíz munkának kö-
szönhetõen a Nagykun- és a Hanyi-Ti-
szasülyi árvízszint-csökkentõ tárózók
gátvédõ erdõsítése 2 200 000 csemete
elültetésével befejezõdött a 240 hektá-
ros területen. A környezetbe illõ, õsho-
nos fafajok felhasználásával kialakított
védõfásítás hamarosan betölti védelmi
szerepét, miközben értékes élõhelyfol-
tot képezni a környezetében. 

Cserjeszegély ültetése. (Fotó: Donkó Károly)

A Nagykunsági-tározó mûszaki átadás-átvétele. (Fotó: Donkó Károly)

Hanyi–Tiszasülyi-tározó kész erdõsítése. (Fotó: Donkó Károly)


