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Az aktuális állapotokat célszerû valami-
hez viszonyítani, ezért erdõrészlet szin-
ten meghatároztuk az ártereinken talál-
ható potenciális természetes erdõtársu-
lásokat. A kutatás során Magyarország
közel 90 ezer hektár ártéri erdejét vizs-
gáltuk meg (1. ábra) és 25 700 erdõ-
részlethez rendeltünk potenciális ter-
mészetes erdõtársulást. Az elemzéshez
szükséges adatok az Országos Erdõál-
lomány Adattárból valók.  

Vizsgálatainkat két szinten készítet-
tük el: 1. Az összes ártéri erdõ általános
vizsgálata; 2. A Duna és mellékfolyói, il-
letve a Tisza és mellékfolyói mentén ál-
ló ártéri erdõk összehasonlítása.

Az általános állapotjellemzõk, mint a
tulajdonforma, a védettség foka, az
elegyfafajok száma és a természetességi
mutató vizsgálata után meghatároztuk
az ártereinken található faállománytí-
pus-csoportokat és megoszlásukat. A
fõfafajok alapján néztük az õshonos fa-
fajok térfoglalását és az idegenhonos
fafajok térhódítását is, az utóbbi eseté-
ben külön vizsgálat alá vontuk az ide-
genhonos és inváziós fafajok részará-
nyát is. 

A következõ lépésben Bartha és
munkatársai elemzése, valamint Az
egyes termõhelytípus változatokon ta-
lálható célállományok összeállítás alap-

ján a potenciális természetes erdõtársu-
lásokat (PTE) rendeltük az egyes erdõr-
észletekhez. 

Mivel kimondottan a ligeterdõk ese-
tében meglehetõsen pontatlannak tûnt
ez a megfeleltetés, a bokorfüzesek, pu-
hafás ligeterdõk és a keményfás ligeter-
dõk esetében saját módszert dolgoz-
tunk ki. Egy kétváltozós mátrixban a fek-
vés és a hidrológiai viszonyok alapján

határoztuk meg, hogy egyes termõhe-
lyeken mely társulások tekinthetõk ter-
mészetesnek (1. táblázat).

Eredmények
Az általános elemzések során elõször a
tulajdonviszonyok megoszlását vizsgál-
tuk meg, és láthattuk, hogy az állami tu-
lajdonú erdõterületek részaránya na-
gyobb az ártereken, mint az országos
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Magyarországi árterek természetes és
aktuális vegetációjának összehasonlítása

Virág Máté – erdõmérnök-hallgató, NYME EMK

Az Erdõmérnöki Kar hagyományosan december elsõ hetében rendezi meg hallgatóinak a Tudományos Diákköri Konferenciát. Az ide
benyújtott dolgozatot a szakterületen jártas két szakember minõsíti, az elhangzott elõadást pedig – szekciónként – az oktatói karból és a
hallgatókból álló zsûri értékeli. A pénz- és tárgyjutalmakon túl, amit a karon kívül számos szervezetnek is köszönhetünk, a konferencia
fontos hozadéka, hogy a megmérettetést vállaló hallgatók tanúbizonyságot adnak kutatói érdeklõdésükrõl, felkészültségükrõl, az oktatókkal,
konzulensekkel való együttmûködõ képességükrõl, a szakterület iránti elhivatottságukról. A hallgatók kutató tevékenységét semmiképpen
sem szabad lebecsülni, mivel azok rendszerint integrálódnak valamelyik intézet kutatási profiljába, az ott folyó munka szerves részét
képezik, illetve a kutatóvá válás göröngyös útjának kezdõ lépéseit ekkor teszik meg azok a hallgatók, akik a tananyagon kívül többlet-
tudásra szeretnének szert tenni. A TDK-dolgozatokban a szakma figyelmét is felkeltõ eredmények lapulhatnak, ezért az Erdészeti Lapok
felkínálja a lehetõséget ezek közkinccsé tételére, amellyel reményeink szerint sok TDK-s hallgató fog élni.

Dr. Bartha Dénes
elnök, NYME EMK Kari TDK Bizottság

Az erdésztársadalom minden tagja
ismeri azt a szakmai tényt, hogy
hazánk ártéri erdeiben igen magas
az idegenhonos fafajok részaránya. A
vizsgálat kezdetekor is tisztában
voltunk vele, hogy ártéri erdeink ter-
mészetessége igen rossz, de ezt egy
kutatás keretében kívántuk részlete-
sen elemezni. 

1. ábra. Ártéri erdõk Magyarországon (Jelmagyarázat: kék = vízfelület, piros = kültéri
erdõk, zöld = hullámtéri erdõk)

1. táblázat: A potenciális természetes erdõtársulások kapcsolata a fekvéssel 
és a hidrológiai kategóriákkal (Jelmagyarázat: BOK-FÜ = bokorfüzes, 

FÛ-NY = fûz-nyár ligeterdõ, T-K-SZ = tölgy-kõris-szil ligeterdõ)
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átlag (65%). A Duna és a Tisza összeha-
sonlításában azt figyelhettük meg, hogy
a Duna és mellékfolyói mentén lénye-
gesen több, 71% az állami erdõk résza-
ránya, a Tisza és mellékfolyói mentén
csupán 58%. Mivel általánosságban el-
mondható, hogy az állami tulajdonú er-
dõk természetessége jobb, mint a ma-
gánerdõké, azt is vélelmezzük, hogy a
Duna és mellékfolyói mentén álló árté-
ri erdõk természetessége jobb, mint a
Tisza és mellékfolyói mentén álló ártéri
erdõké, amit a késõbbiekben elemzett
és bemutatott természetességi mutató is
igazolt. 

A védettség fokának vizsgálatánál
észrevehettük, hogy a Duna és mellék-
folyói mentén jelentõs mértékû a foko-
zottan védett erdõterületek részaránya
(17%), míg a tiszai erdõknek csak igen
kis része fokozottan védett (3%), ami-
bõl megint csak arra következtettünk,
hogy a Tisza és mellékfolyói menti er-
dõk rosszabb állapotúak. 

Az elegyfafajok számának vizsgálata-
kor láthattuk, hogy a magyarországi ár-
téri erdõk majdnem 60%-a elegyetlen,
és az olyan erdõk, ahol közepes vagy
sok az elegyfafajok száma, alig érik el a
13%-ot. Az elõzõ feltevésünk itt is bei-
gazolódott, vagyis a Tisza és mellékfo-
lyói mentén lényegesen alacsonyabb
elegyfafajarányt tapasztalhatunk, mint a
Duna mentén. Ez is azt bizonyítja, hogy
a Duna és mellékfolyóinak ártéri erdõi
valamennyivel természetesebbek. A
természetességi mutató igazolja, hogy
ártéri erdeink 13%-a természetszerû er-
dõ, ártereink felén kultúrerdõk és faül-
tetvények állnak, a fennmaradó terüle-
ten pedig az átmeneti és származéker-
dõk osztoznak.

A faállománytípus-csoportok résza-
rányát az 2. ábrán ábrázoltuk. A faállo-
mányok vizsgálatánál azt is megfigyel-

hettük, hogy a dunai ártereken na-
gyobb a keménylombos állományok
részaránya (38%), mint a Tiszáén (18%).
Az õshonos és az idegenhonos fafajú ál-
lományok vizsgálatánál megállapítot-
tuk, hogy az árterek 55%-án található
csak õshonos fõfafajú állomány, a többi
idegenhonos. A teljes ártéri erdõterület
9%-a inváziós fõfafajból áll, ami aggasz-
tó lehet a jelenleg még õshonos fõfafa-
jú állományok számára. Ki kell emelni,
hogy ez a vizsgálat a fõfajok alapján ké-
szült, és valószínûsíthetõ, hogy az ide-
genhonos fafajoknak ennél lényegesen
nagyobb a térhódítása. 

A potenciális természetes társulások
megállapításánál kiderült (3. ábra),
hogy az árterek 85%-án a keményfás és
puhafás ligeterdõk osztoznak, a mara-
dék 15%-ból nagyobb részt a bokorfü-
zesek és a gyertyános-kocsányos töl-
gyesek foglalnak el, és csak kis terüle-
ten feltételezhetõ a száraz tölgyesek és
az égeresek létjogosultsága. 

A potenciális természetes erdõtársu-
lások közül a Duna és mellékfolyói
mentén ma inkább a keményfás ligeter-
dõ (T-K-SZ) az uralkodó, a Tisza és
mellékfolyói mentén pedig a puhafás li-
geterdõ (FÛ-NY). Ezen kívül az egyet-
len komoly különbség a gyertyános-ko-
csányos tölgyesek részaránya, ami a
Duna és mellékfolyói mentén majdnem
12%, a Tisza és mellékfolyói mentén
pedig szinte elhanyagolható.

Amennyiben a jelenlegi faállományo-
kat összehasonlítjuk a potenciális termé-
szetes vegetációval, akkor azt tapasztal-
juk, hogy az idegenhonos fafajok térhó-
dítása legkevésbé a bokorfüzeseket ve-
szélyezteti. Ez az erdõtársulás, ami több-
nyire mentes az idegenhonos fafajoktól
és természetességi állapota a többi társu-
láséhoz viszonyítva elfogadható, a ne-
mes nyárasok és a nemes füzesek résza-
ránya itt csupán 20%. A puhafás ligeter-
dõk potenciális termõhelyén a nemes
nyárasok és a nemes füzesek részaránya
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2. ábra. A faállománytípus-csoportok megoszlása ártéri erdõte-
rületeinken

3. ábra: A potenciális természetes erdõtársulások megoszlása ár-
tereinken (Jelmagyarázat: FÛ-NY = puhafás ligeterdõ; T-K-SZ =
keményfás ligeterdõ; BOK-FÜ = bokorfüzes; SZ-KST = száraz töl-
gyes; É = égeres; GY-KST = gyertyános-kocsányos tölgyes)

Fotó: Nagy L./EL
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közel 40%.  A keményfás ligeterdõk ter-
mõhelyén sem változik a nemes nyára-
sok és nemes füzesek részaránya, vi-
szont itt már meglehetõsen magas az
akácosok térhódítása is (7%). Az akác leg-
inkább a gyertyános-kocsányos tölgye-
sek potenciális élõhelyén fordul elõ, itt
11% a részaránya.

Következtetések
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy árte-
reink jelentõs része, körülbelül a fele
elegyetlen kultúrerdõ vagy faültetvény,
idegenhonos fõfajokkal. Az idegenho-
nos fafajok foglalják el az ártereink fe-
lét, ami erdõgazdálkodási szempontból
is nagyon jelentõs gond. 

Amikor a két nagyobb folyónk árte-
reirõl beszélünk, kijelenthetjük, hogy a

Tisza és mellékfolyói mentén húzódó
erdõk sokkal távolabb állnak a termé-
szetes állapotoktól, mint a Duna és mel-
lékfolyói mellettiek.  

Ennek a legjelentõsebb oka az, hogy
az elhibázott folyószabályozás követ-
keztében más a tiszai árterek jellege. A
potenciális természetes erdõtársulások
elemzése megmutatta, hogy az árterek
nagy részében puhafás és keményfás li-
geterdõknek kellene állni, mégis külön-
bözõ kultúrállományokat és faültetvé-
nyeket találunk a helyükön.

Jól látható tehát, hogy ártereinken
magas részarányban találhatók ide-
genhonos és inváziós fõfafajú állomá-
nyok, de a probléma megoldása na-
gyon összetett, amit csak alapos vizs-
gálatok és szakmai viták után lehetne

megoldani. A legfontosabb feladatnak
az invazív fafajok visszaszorítását tar-
tom, hiszen ezzel teret adnánk az õs-
honos fafajainknak, amelynek kö-
szönhetõen az átmeneti és a szárma-
zékerdõk jó része átléphetne a termé-
szetszerû erdõk közé. Az ártéri terüle-
teken a zöld juhar, az amerikai kõris
és az akác visszaszorítása az elsõ szá-
mú feladat. Mivel ezek a fafajok több-
nyire ligeterdeinkben fordulnak elõ és
gazdasági jelentõségük ott elhanya-
golható, talán ez lehetne az elsõ lépés
az ártereink természetességének meg-
õrzése, javítása során. Szükségesnek
tartom továbbá, hogy az ártereken ta-
lálható invazív cserjések, elsõsorban a
gyalogakácosok térhódítását megaka-
dályozzuk. 

ERDÉSZETTUDOMÁNY – TDK / ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

2015. október 8-9-én a Szlovák Erdé-
szeti Kamara szervezésében szlovák
erdészek látogattak Magyarországra.
Az ötvenfõs küldöttséget Ing. Jaroslav
Šulek, a szlovák kamara elnöke vezet-
te és a csoporttal érkezett a két alel-
nök, Ing. Mária Biesová és Milan Dol-
nan, továbbá Ing. Tibor Leboczky ve-
zetõségi tag, aki a magyar Országos
Erdészeti Egyesületnek is tagja.

A csoportot a Tanulmányi Erdõgazda-
ság Zrt. munkatársai Fertõendréd hatá-
rában fogadták. Dr. Jámbor László, a
TAEG Zrt. vezérigazgatója köszöntõje
után az elsõ program helyszínére, a Sar-
ródi Kócsagvárba indultak. Reischl Gá-
bor, a Fertõ–Hanság Nemzeti Park igaz-
gatója köszöntötte a helyszínen a szlo-
vák kollégákat, majd vetített elõadás ke-
retében bemutatta a vendégeknek a
nemzeti park tevékenységét. Az elõ-
adást követõ ebéd után a vendégek két
csoportban a terepen ismerkedhettek a

nemzeti parki tevékenységekkel, illetve
csónakos túra keretében bepillantást
nyertek a Fertõ tó gazdag élõvilágába is. 

Az élményekkel teli program után a
Göbösmajori Ökoturisztikai Központ-
ban Orbán Tibor, a KAEG Zrt. vezérigaz-
gatója fogadta a vendégeket. A szállás-
helyek elfoglalását követõen a vendégek
tiszteletére rendezett vacsorán az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület képviseletében
Kiss László alelnök és Lomniczi Gergely
fõtitkár köszöntötte a társaságot. 

A következõ napon a programok a
Nyugat-magyarországi Egyetemen foly-
tatódtak. Dr. Lakatos Ferenc dékán kö-
szöntötte a vendégeket, majd az egye-
tem erdõmérnöki karának tanácstermé-
ben tartott elõadásán bemutatta a ma-
gyar erdészeti felsõoktatást. Ezt követõ-
en megtekintették a Ligneumot.

A délutáni program a TAEG Zrt. terü-
letén, a Soproni Parkerdõben folytató-
dott. Megismerkedhettek az erdészkol-
légák az erdõgazdaság közjóléti tevé-

kenységével és létesítményeivel. Útba
ejtették a parkerdõ területén kialakított
ún. „átalakító üzemmódban” kezelt er-
dõtömböt is, melyrõl a soproni kollé-
gák osztották meg velük eddigi tapasz-
talataikat és véleményüket.

A program a Zenepavilonnál ért véget,
ahol a felkínált frissítõk mellé a Soproni
Vadászkürtösök szolgáltattak zenei kísé-
retet. A két nap gazdag programja kiváló
lehetõséget teremtett arra, hogy vendé-
geink átfogó képet kapjanak a magyar er-
dõgazdálkodás, a természetvédelem és
az erdészeti felsõoktatás helyzetérõl, fela-
datairól. Bõven nyílt alkalom a szakmai
konzultációkra, mellyel a szlovák kollé-
gák éltek is. A találkozó továbbá jól szol-
gálta a szlovák-magyar erdész barátság
további elmélyítését, melynek folytatása-
ként az OEE küldöttsége meghívást ka-
pott egy hasonló szlovákiai látogatásra.

Kiss József 
vezérigazgató-helyettes, TAEG Zrt.

Fotó: Martin Kovalcík

Szlovák erdészek jártak hazánkban
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