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1. BEVEZETŐ

Az ártéri tájgazdálkodás a Kárpát-meden-
ce folyói mentén honos hagyományos 
gazdálkodási forma volt. A gazdálkodás 
haszonvételei a vízjáráshoz igazodtak, és 
nagy szerepük volt egyes ártéri élőhelyek 
kialakításában, fenntartásában. A tavak, 
rétek, legelők, tájspecifikus erdők, az ún. 
gyümölcsények e gazdálkodási formának 
köszönhették létüket, fennmaradásukat, 
miként folyóink egykorvolt legendás hal-
bőségét is elsősorban az ártéri halászat 
eredményezte.

Az emberi gazdálkodás a folyó természe-
tes légzéséhez – áradásához, apadásához 
– igazodott, azt segítette elő. A folyót 
nem pusztán a partok között áramló víz-
tömegként értelmezték, hanem a teljes vízgyűjtőre kiterjedő összetett 
hidrológiai és ökológiai (élő) rendszernek. Ebben a rendszerben a főfolyó-
nak ugyan kitüntetett szerepe van, de nem képes működni a rendszer töb-
bi eleme, a mellékágak, erek, ártéri erdők, vizes élőhelyek nélkül. Minden 
elemnek megvan a szerepe a vízháztartás egyensúlyban tartása szem-
pontjából. Optimális esetben a tájban zajló folyamatok abba az irányba 
hatnak, hogy a rendszerelemek együttműködése egyre kifinomultabb, tö-
kéletesebb lesz. Ennek eredménye, hogy az alrendszerek és a rendszer 
egésze egyre inkább képes kiegyenlíteni a kívülről érkező szélsőséges ha-
tásokat, egyre jobb életfeltételeket tud teremteni a rendszer elemeként lé-
tező élőlényeknek. Fontos előfeltétele ennek, hogy az egyik kulcsszereplő 
– az ember – képes legyen megérteni a táj fejlődésének irányát, felismerni 
helyét a rendszerben és együttműködni a többi élőlénnyel.

Tájgazdálkodásról akkor beszélhetünk, ha az ember a táj fejlődését elő-
segítő gazdálkodási tevékenységet végez. Ez egyrészről megélhetésének 
alapja, másrészről csökkenti a tájat érő szélsőséges behatásokat, egyre 
több élőlénynek teremt kedvező életfeltételeket, növeli a biológiai válto-
zatosságot. A gazdálkodási tevékenység valójában élőhelyfenntartás, így 
a „mezőgazdaság” és a „természetvédelem” nem megkülönböztethető az 
ártéri tájgazdálkodásban, hiszen e tájfenntartó tevékenység nem szegé-
nyíti, hanem gazdagítja az élő rendszereket. A szélsőségek kiegyenlítése 
jól megfogható: az ártéri tájgazdálkodás során az ember az árvizekkel 
érkező víztöbblet szétteríttésén fáradozott a mesterséges és természetes 
vízfolyások, állóvizek (fokok, erek, patakok, folyók, tavak) rendszerének 
kialakításával. A víztöbbletet az élő rendszerekben raktározta a vízhiá-
nyos időszakokra, ezzel hozzájárult a szélsőségek enyhítéséhez. E tevé-
kenysége nagyon változatos haszonvételeket tett lehetővé a halászattól a 
gyümölcsészeten és sulyomgyűjtésen át a legeltető állattartásig. 

Ártéri erdő és fok
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A XVIII. században megindult folyószabályozási munkálatok megszün-
tették a folyók és ártereik élő kapcsolatát, így az ártéri gazdálkodás is 
fokozatosan eltűnt. A mezőgazdaságban uralkodóvá vált az intenzív 
szántógazdálkodás, illetve a nagyüzemi állattartás. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy e folyamatok tájainkat degradálták: a természeti értékek 
szegényedtek, a csapadékeloszlás szélsőségei növekedtek. Az emberi kö-
zösségek megélhetésére is – átmeneti fellendülés után – inkább negatív, 
mint pozitív hatással volt e tájhasználatváltás. Időszerű tehát felülvizs-
gálnunk a folyógazdálkodás és a folyó menti gazdálkodás módszereit. 
Talán nem haszontalan az ősi technikákat újra áttekinteni és amit tudunk, 
a modern kor körülményeihez igazítva újra alkalmazni.

Ma a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése elnevezésű program újra felveti a 
korábban jól működő ártéri tájgazdálkodás újrahonosítását a Tisza men-
tén. Az ártér reaktiválása szabályozott vízkivezetéssel lehetővé tenné 
az árvízi tározókhoz kapcsolódó tájgazdálkodási rendszerek kiépítését. 
Ezzel végbemehetne egy olyan tájhasználat-váltás, mely árvízvédelmi, 
természetvédelmi és gazdasági szempontból is komoly előnyöket jelente-
ne elsősorban az itt élők, de az egész ország számára is. 

A BOKARTISZ-füzetek első öt kiadványa az ártéri tájgazdálkodás 
módszereinek újra meghonosításához kíván segítséget nyújtani. 
Bemutatjuk a tájgazdálkodás legfontosabb haszonvételeinek hagyományait 
és azt is, hogy mindez a mai gazdasági, társadalmi környezetben hogyan 
megvalósítható. Jelen kiadvány az ártéri erdők kezelését mutatja 
be. További kiadványainkban az ártéri tájgazdálkodás elméletét és 
gyakorlatát, a gyümölcsészetet, a vizes élőhelyek kezelését, valamint az 
ebbe illeszthető szántóföldi gazdálkodást mutatjuk be.

2. AZ ERDŐ MINT ÉLŐHELY

2 . 1 .  M I  A Z  E R D Ő ?
Az erdők kulcsszerepet játszanak a folyók vízrendszerének működésé-
ben, illetve az ártér vízháztartásának szabályozásában. A kutatások arra 
mutatnak, hogy erre csak bizonyos kritériumokat teljesítő növénytársu-
lások képesek. Olyan társulásokat tekintünk ezért erdőnek, melyek

1. meghatározott fajok elegyeiből állnak (keményfaligetek esetében 
pl. tölgy, kőris, szil, juhar);

2. jellegzetes aljnövényzettel és cserjeszinttel bírnak;

3. különböző korú fákat találhatunk bennünk;

4. a kidőlt öreg fáknak legalább egy része a helyszínen marad;

5. meghatározott korúak (puhafaliget esetében kb. 50-100, keményfa-
ligetnél kb. 4-600 év); 

6. és kiterjedésűek (kb. 350 ha).

E jellegzetességek közül az első négy 
nem igényel bővebb magyarázatot. Az 
erdő-lény, mint élőrendszer akkor vál-
hat egységes egésszé, a táplálkozási 
közösség akkor a legteljesebb, ha le-
hetséges alkotórészei a lehető legna-
gyobb számban fordulnak elő benne, 
illetve találják meg életterüket. Ahhoz, 
hogy az erdő korhadéklakói tömegesen 
megjelenhessenek, szükség van elöre-
gedett, kidőlt fákra, ahhoz pedig, hogy 
egy tölgy-kőris-szil ligetben elörege-
dett, kidőlt tölgyek is akadjanak a szuk-
cesszió első lépésétől számítva kb. hat 
évszázadnak kell eltelnie.

Magyarország területén a történelem évszázadai során az erdők és egyéb 
természetes rendszerek túlnyomó része megsemmisült, illetve nagy mér-
tékben sérült. Jelenleg hazánk erdősültsége rendkívül alacsony, s az er-
dőként nyilvántartott terület nagyobbik része nem felel meg a fenti kri-
tériumoknak. Ennek alapján e területek társulásait vágásos üzemmódban 
kezelt faültetvényeknek tekinthetjük, s mint ilyenek, a természetes ál-
lapottól távol állnak. Nem mindegy természetesen, hogy nemes nyaras-
ról van szó vagy telepített bükkösről. 
Előbbi gyakorlatilag a szántóművelés 
egy formájának tekinthető. Utóbbi kö-
zelebb áll a természetes erdőhöz, sta-
bilabb rendszer, könnyebben átalakít-
ható a fenti kritériumoknak megfelelő 
erdővé.

A természetes, vagy ahhoz közeli erdők 
területének jelentős növelése nemzet-
gazdasági, klímaszabályozási, vízgaz-
dálkodási és közegészségügyi okból 
halaszthatatlan, de gazdaságosan és 
hatékonyan végrehajtható feladatunk. 
A természet ugyanis bizonyos határok 
között képes a regenerációra, önszer-
vezett működésének, egészséges álla-
potának helyreállítására.

A Kárpát-medence ártereinek nagyobb része, a Bodrogköz ártereinek szin-
te teljes egésze alkalmas az erdők természetes állapotának helyreállítá-
sára. Az ártereken az egészséges, ép természet az ember előtt is erdő 
formájú volt, most is az lehetne, és a jövőben is annak kellene lennie. A 
jövő természetes erdeit persze úgy kell kialakítani, hogy abban az ember 
létfeltételei is előálljanak, az erdő létfeltételei is javuljanak, gazdagodja-
nak. Az ilyenfajta erdőfelújítás és emberi gazdaság-váltás a legkönnyeb-
ben a nagyobb folyók ártéri területein valósítható meg. A Bodrogköz erre 
különösen alkalmas, hiszen a hagyományos monokultúrás mezőgazdaság 

A kukoricatábla és a nemesnyaras 
egyaránt ültetvény, bár a 
vágásfordulójuk eltér*

A természetes erdő vázlatos ábrázolásán 
jól látszik az erdőszegély és, hogy az erdő 
belseje is több szintű az eltérő termetű 
fáknak köszönhetően



itt válságban van, így gazdasági szempontból is ésszerű új tájhasználati 
formát találni. Fontos adottság, hogy találunk itt pl. a Long-erdő területe-
in természeti értékeket is az erdők megújulásához. A tervezett árasztásos 
öntözés segítségével pedig gyorsítható is az egyébként lassú erdő-rege-
neráció.

2 . 2 .  A Z  Á R T É R I  E R D Ő K  S Z E R E P E  A  T Á J  
V Í Z H Á Z T A R T Á S Á B A N

Az ártéri erdők szerepét az alábbiak 
szerint foglalhatjuk össze: az erdők 
olyan jelentős vízigényű élőrendszerek, 
melyek nagymennyiségű vizet használ-
nak fel és tároznak. Áradások idején 
az erdők talaja szivacsszerűen szívja 
magába a vizet, s csak a felesleget en-
gedi vissza a folyók medrébe. Emellett 
jelentős a növényzet vízfelhasználása, 
a párologtatás, mely ugyancsak hozzá-
járul a víz visszatartásához, a lombko-
ronaszint légrétegeiben őrizve a párát, 
csökkentve a terület páraéhségét, s 
növelve a mikrocsapadék (elsősorban 

a harmat) jelentőségét. Amennyiben kiterjedt erdők uralják a folyóvöl-
gyet ezeknek köszönhetően az árhullámok által szétterített vízmennyi-
ség nem a felszínen gyűlik össze, hanem a felszín alatt és felett képez 
tartalékokat. Amíg a rendszer egyensúlya ép, vízbőség (áradás) idején a 
víz e „földalatti és földfeletti kiegyenlítő-tartály” felé áramlik, apadáskor 
azután fordul a kocka: most már e „tartályból” szivárog vissza a folyóba 
az életet adó víz. Innen nézve egyfelől érthetővé válik a Dunát feltérké-
pező Ferdinánd Marsigli közlése, miszerint a „mocsarak növényzete nedv-
leadással egyenlő arányban pótolja a fokok vizét”; másfelől visszaigazo-
lódik azon szakemberek (elsősorban Károlyi Zsigmond) véleménye, akik 
a magasabban fekvő területek kiszáradását és a mélyártér elvizesedését 
az erdők eltűnésével hozták összefüggésbe: a „talaj vízháztartásában 
szabályozó szerepet betöltő, a csapadékot visszatartó erdők kiirtása, a le-
folyási tényezők növekedése szükségszerűen vezet a magasabban fekvő, 
mezőséggé alakuló területek aszályossá válására és az alatta fekvő koráb-
bi árterületek elmocsarasodására.” Ahhoz, hogy e kettős következmény 
károsító hatásait mérsékeljük a jelenleginél több, és nagyobb kiterjedésű 
természetes erdőre van szükség.

2 . 3 .  A Z  E R D Ő T E L E P Í T É S T  M E G H A T Á R O Z Ó  
F E L T É T E L E K

Az Alföld meleg, száraz erdőssztyepp klímája nem kedvez a zárt erdőtár-
sulásoknak. Az alföldi erdők aszály-veszélyeztetettsége magas, a csapa-

dékmennyiség önmagában csak ligetes erdők létrejöttéhez elegendő. Az 
aszály-veszélyeztetettséget fokozzák a kedvezőtlen talajadottságok is. Az 
ártéri erdők azonban – a folyó vízháztartásának nélkülözhetetlen eleme-
ként – vizet képesek raktározni, ezzel az aszályhajlamot csökkenthetik.

A többletvíz, amely a közeli talajvízből, valamint az ártéri 
tájgazdálkodás során nyert időszakos elöntésből szárma-
zik, lehetővé teszi az erdőssztyepp klímában is zárt er-
dők létrejöttét. A klímatényezők önmagukban nem zárják 
ki a fás növényzet létét a térségben, zárt erdő kialaku-
lásához azonban csak többletnedvesség megjelenése és 
megfelelő fafajösszetétel esetén lehet számítani. Annál is 
inkább szükség van az árvizek „öntöző” hatására, mert a 
globális klímaváltozás az erdők számára egyre kedvezőt-
lenebb, száraz időjárási viszonyokat teremt. 

Az árterek erdősítésénél két lényeges szempontot kell 
mindig szem előtt tartani. A kialakuló erdőt első sorban 
az határozza meg, hogy milyen térszinten helyezkedik el 
(milyen mennyiségű és rendszerességű vízpótlásra szá-
míthat), és, hogy milyen a terület talaja. A telepítéshez így 
célszerű segítségül hívni a térinformatikát. A BOKARTISZ 
a bodrogközi tájhasználat-váltás tervezéséhez készíti azt 
a digitális térképet, amelyből e két fő paraméter, illetve te-
repi és gazdasági elemzések alapján javaslatot lehet tenni 
parcellaszinten a gazdálkodóknak, hogy milyen földhasz-
nálat lenne optimális egy adott területen.

A legalacsonyabb területektől felfelé haladva az ártér térszintjein láper-
dők, ezután puhafás ligeterdők, majd keményfás ligeterdők következnek. 
Az igen száraz, homokos dombtetők pusztai tölgyesek számára megfe-
lelők. Mindegyik ilyen erdő alkalmas arra is, hogy benne, a széleken és 
a tisztásokon az ősi gyümölcsfajták, s egyéb permetezést nem igénylő, 
emberi táplálékot is nyújtó fák is létezhessenek. 

A talaj minősége komolyan befolyásolja a telepítendő vagy magától kiala-
kuló erdő életképességét. Komoly problémát jelentenek azok a területek, 
ahol épületmaradványok, szemétkupacok, vagy mérgek vannak. Elvileg 
valamilyen erdő mindenütt lehet, ahol most nincs, vagy a vízvisszatartó 
vízrendezés következtében nem lesz tó és vízfolyás medre. Ugyanakkor 
számolnunk kell bizonyos korlátozó tényezőkkel, melyek az erdő kelet-
kezését rendkívüli mértékben megnehezíthetik, telepítését akár ki is zár-
hatják.

ERDŐSÍTÉST KIZÁRÓ TALAJTÉNYEZŐK: 

Nem fásítható genetikai talajtípusok: 

    - szoloncsák talajok

    - szoloncsák - szolonyec talajok

    - kérges réti szolonyecek

A fák gyökere különböző 
rétegekből szívja fel a vizet„Vízdombok” az ártéri erdők alatt
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    - szoloncsákos réti talajok 

Csak megfelelő talajelőkészítés után fásíthatók a különböző talajhibával 
sújtott talajok (szikes feltalaj, nagyfokú kötöttség, magas mész – vagy 
sótartalom, glejesedés, durva homok, kavicspad, stb.). Célszerű a szikes 
talajok mozaikosságát figyelembe véve a ligetes jelleg meghagyása mel-
lett dönteni és a talajhibás részeket eleve nem erdősíteni. 

Az erősen kötött, szikesedő talajok nem kedveznek az erdőtenyészetnek, 
itt a megfelelő fafajmegválasztás és elegyes állományszerkezet kialakítá-
sa segít a helyzeten. 

Az Alföldön az ártéri tájgazdálkodás alá vonható területek egy része szi-
kes. A megváltozó vízgazdálkodási viszonyok hatása a szikre nagymér-
tékben befolyásolhatja az erdősítési lehetőségeket. A szik viselkedésének 
(kimosódás avagy dúsulás) folyamatos figyelemmel kísérése indokolt.

HIDROLÓGIAI PEREMFELTÉTELEK

Az erdőtenyészet számára a víz jelenléte nélkülözhetetlen, a túl sok víz 
azonban káros, sőt az erdő létét is lehetetlenné teheti. 

A fák életlehetőségét kizáró hidrológiai tényezők: 

- három hónapot meghaladó elöntés (csak a bokorfüzesek bírják ki) 

- a vegetációs időszakban jelentkező tartós, felmelegedő pangóvíz 

- az igen mély fekvésű területek, ahol a talajvíz állandóan a felszín 
közelében van.

Lényeges tényező az erdő, fásítás kora. Az idősebb erdőket általában 
kevésbé érintik az elöntés káros hatásai. Az erdősítések, fásítások a fák 
nyugalmi időszakában (télen) hosszantartó elöntést is károsodás nél-
kül elviselnek. Vegetációs időszakban – ha a víz a felszínen tovamozgó, 
oxigéndús – mintegy 3 – 4 hétig nem károsodik a fa. Ennél hosszabb idő-
tartamú vízborítás pusztulást eredményez. Pangóvíz esetén már 5 – 6 nap 
után gondoskodni kell a víz elvezetéséről. 

A tenyészidőszakban legalább 50 – 60 cm-nyi levegős talajréteg marad-
jon, elöntés esetén a telepített fiatal fáknak legalább a csúcshajtása álljon 
ki a vízből.

2 . 4 .  AZ  E R D Ő K  H E L Y E  A  T Á J G A Z D Á L K O D Á S B A N

Monokultúrák tartós fenntartására az árterek ugyanúgy nem alkalmasak, 
mint ahogy a Föld más területei sem. Kisebb területeken átmeneti álla-
potként természetesen ez még lehetséges egy ideig, de végleges, hosszú 
távú megoldás csak az erdővel, az erdőben a többi társpopulációval való 
együttműködő tevékenység lehet. 

A természeti folyamatokba illeszkedő erdősítési, helyreállítási munká-
hoz bizonyos mértékig hasznos, ha előre meghatározzuk az erdőfejlődés 

várható irányát. Mivel ártereinken a csapadék- és talajviszonyok kevésbé 
változóak és kisebb jelentőségűek, mint az elöntések gyakorisága és idő-
tartama, ezért az erdősítéshez alkalmazandó fák és cserjék listáját első-
sorban a várható vízjárás valamint az erdő(maradékok) jellemzőinek és 
folyamatainak ismeretében határozzuk meg. 

Alapelvünk, hogy a természetes erdő egyszerre jelent fakitermelési lehe-
tőséget, különféle élelmiszerek termőhelyét, az emberi élet jó minősé-
gének lehetőségét, klímaszabályozó és vízmegőrző rendszert, és egyéb 
létfeltételeket az ember és az élővilág többi része, így – többek között 
– védett állatok és növények számára.

AZ ÁRTÉRI TÁJGAZDÁLKODÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VÁRHATÓ HA-
TÁSAI AZ ERDŐKRE ÉS AZ ERDŐTELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEKRE: 

• jelentősen megváltozhatnak a meglévő erdők, fásítások hidrológiai  
viszonyai (mélyebb helyeken fapusztulás várható, magasabb fek-
vésben kedvező változás), 

• a meglévő fiatal erdősítések egy része kipusztulhat hosszabb 
elárasztási időszak esetén,

• az erdők élővilágának gazdagodása, élőhelyek bővülése, 

• az erdőtelepítésre alkalmas területek növekedése a korábbi száraz 
termőhelyek kedvező hidrológiai változása, a szikes területek ká-
ros sóinak kioldása és kimosódása által jobbá váló területeken,

• erdőtelepítési lehetőségek bővülése a szántóföldi művelésből eddi-
ginél nagyobb arányban kikerülő földek egy részén,

• a meglévő-megmaradó és a tervezett erdők fatermő képességének 
növekedése, az alkalmazható őshonos fafajok számának bővülése,

• az erdészeti ágazat szerepének növekedése a vidékfejlesztésben, 
az agrár-szerkezetváltásban, agrár-környezetvédelemben. 

A FENT FELSOROLT TÉNYEZŐK KÖZÜL A KEDVEZŐTLENEK MEG-
FELELŐ ERDÉSZETI BEAVATKOZÁSSAL MÓDOSÍTHATÓK, JAVÍT-
HATÓK: 

• a fekvésnek megfelelő fafajmegválasztással,

• nagyméretű növényanyag (előnevelt fák) ültetésével,

• őszi erdőtelepítéssel,

• a fiatal erdősítések elöntési időszakának és vízmagasságának idő-
szakos csökkentésével,

• bakhátas erdőtelepítési technológiával,

• vízelvezető árokrendszerrel a belvizes területeken, stb.
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3 .  E R D Ő T E L E P Í T É S I  T E C H N O L Ó G I Á K

3 . 1 .  A Z  E R D Ő F E J L Ő D É S  V Á R H A T Ó  I R Á N Y Á N A K  
M E G Á L L A P Í T Á S A

Ha egy területet magára hagyunk, akkor az a közelebbről, vagy távolabb-
ról érkező magok, spórák, peték stb. révén gyorsabban vagy lassabban 
beerdősül, ott természetes erdő állapot alakul ki. A mintegy 2500-3000 
populáció visszatelepedése nélkülünk igen lassú folyamat, hegyvidéken 
akár 1000 év is szükséges, még ha van is minden szükséges populáció a 
közelben. Ha viszont megtanuljuk, hogy mire van szüksége az erdőnek, 
miből mennyire, s milyen sorrendben, akkor a regenerációhoz szükséges 
időt jelentősen lerövidíthetjük. 

Első lépésként megállapítjuk, hogy az ártér különböző szintjein milyen 
összetételűvé fejlődik az erdő. Erre azért van szükség, hogy telepítésünk, 
állománykiegészítő, illetve elegyarány-szabályozó beavatkozásunk a ter-
mészetes folyamatokat segíthesse. Erdőmaradék hiányában a vízjárásnak 
megfelelő összetételű természetes erdőt feltételezünk fejlődési célként:

• A meder szélén, és a legalacsonyabb, gyakori elöntésű vagy akár 
több hónapig vízzel borított szinten puhafás ártéri ligeterdőt (leg-
jellemzőbb fák a füzek, nyárak, illetve éger), 3 hónapnál tartósabb 
elöntés esetén bokorfüzest, illetve (égeres) láperdőt;

• magasabb szinteken, ritkább, illetve rövid ideig tartó elöntés ese-
tén tölgy-kőris-szil dominanciájú keményfás ligeterdőt 

feltételezünk természetes állapotnak, megfelelő elegyfákkal, cserjékkel, 
állatokkal, gombákkal és egyéb élőlényekkel. A fekvés döntő tényezője 
tehát az erdők fafajösszetételének, melyet az alábbi táblázatban tekin-
tünk át.

TÉRSZINT
Éves elöntési 

időtartam
Hidrológiai 
viszonyok

Jellemző 
természetes erdő-

társulás

Talajvízállás 
száraz 

időszakban 
ártéren

Mély ártér 2 – 4 hónap Felszínig nedves Bokorfüzes Felszín közeli

Alacsony ártér 1 – 2 hónap
Állandó vízhatás 

vagy felszínig 
nedves

Fűz- nyár puhafás 
liget-erdő (legnagyobb 
hozamú nemes nyár 

termőhely)

40 – 120 cm

Középmagas 
ártér

1 hét – 1 hónap
Időszakos vagy 
állandó vízhatás

Tölgy-kőris-szil 
keményfás ligeterdő

200 cm

Magas ártér Néhány nap
Időszakos 
vízhatású

Keményfás ligeterdő 200 – 350 cm

Az alábbiakban azokat az erdőéltetési módszereket mutatjuk be, 
amelyekkel álláspontunk szerint a legstabilabb erdőtársulások lehetnek 
létrehozhatók. Olyan erdők, amelyek megfelelnek a 2.1 pontban 

bemutatott kritériumoknak. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az itt 
bemutatandó módszerek nem minden ponton illeszkednek az erdészeti 
szakma által elfogadott irányelvekhez, melyek alapján pl. az erdőtelepítési 
támogatások is igényelhetők. A javasolt módszerek kipróbálás alatt állnak 
a Pro Silva Egyesület és a Palocsa Egyesület koordinációjában, de számos 
kísérlet bizonyítja sikerüket.

3 . 2 .  Á R T É R I  F Á K  É S  C S E R J É K  L I S T Á J A

Az alábbiakban bemutatjuk az ártéren élő legfontosabb fa- és cserjefajo-
kat. A zárójelben lévők elsősorban nem az ártéren élnek, de  kis mennyi-
ségben, a biológiai sokféleség növelése érdekében, kísérletképpen érde-
mes telepíteni

FÁK

· fehér nyár, rezgő nyár, fekete nyár, nyír, törékeny fűz, fehér fűz, 
kecskefűz, 

· kislevelű hárs, (nagylevelű hárs), ezüst hárs, mézgás éger, hamvas 
éger, madárcseresznye, zselnicemeggy, mezei juhar, korai juhar, 
hegyi juhar, tatárjuhar, magas kőris, lapály (magyar) kőris, 

· kocsányos tölgy, (kocsánytalan tölgy, csertölgy, molyhos tölgy, 
bükk), gyertyán, mezei szil, vénic szil, hegyi szil, vadalma, vadkör-
te, dió, törökmogyoró

CSERJÉK

· kökény, vadrózsák, galagonya(k), kecskerágó, varjútövis benge, 
veresgyűrűs som, húsos som, mogyoró, boróka, kányabangita, ku-
tyabenge, fagyal, bodza, rekettyefűz, kosárkötő fűz, csigolyafűz, 
mandulafűz, szedrek, málna, ligeti szőlő.

A legalacsonyabban fekvő szint puhafás társulásainak, illetve a kiszáradó 
homokbuckák kivételével legalább 15 féle fának, és különféle cserjéknek 
kell az erdőben élnie a rendszer egészséges, stabil működése érdekében.

A fentieken kívül ősi tájfajta gyümölcsöket ajánlott az erdő szegélyébe 
elegyesen telepíteni, illetve oltani.

3 . 3 .  S Z Á N T Ó T E R Ü L E T E K  E R D Ő S Í T É S E

A felhagyott mezőgazdasági területek természetes beerdősülése valamint 
a természetes állapotuktól ma még távol álló erdeink-faállományaink er-
dőfejlődési folyamatai feltételeinek biztosításával, e regenerációs (szuk-
cessziós) folyamat hozzáértő segítésével és gyorsításával ökológiai és 
gazdasági értelemben egyaránt maximális értékű erdők hozhatók létre, 
melyek biztosíthatják a természet és a gazdálkodás együttműködését.

Az ültetés pontos technológiája terület-, talaj-, technika- és beruházás-



függő. Magot vetni, csemetét ültetni 
lehet talajelőkészítés nélkül, pásztás 
vagy mozaikos talajelőkészítéssel. 
Fontos, hogy maradjanak érintetlen 
területek. 

A korábban legelőként, kaszálóként 
művelt területeket is a korábbi szán-
tókhoz hasonlóan kell, vagy lehet ke-
zelni. Ha a facsemetéket tövises cser-
jék közé való ültetjük, az védelmet 
nyújthat a vadrágás és a nagyobb kó-
rók ellen is.

Segíthetjük az erdő felújulását 
árasztásos öntözéssel, és egyéb tápanyagutánpótlással, valamint az erodá-
ló hatások csökkentésével is. Ártéren azonban tápanyagfelhalmozódásra 
is számítani kell. Adott szakaszon a folyó áradásai a felette lévő szaka-
szokról származó hordalékot terítik szét. 

Pionír fákat mindig, keményfás térszint esetén a keményfákat is juttas-
sunk a területre, Alkalmazzunk minél többféle elegyítési módot (első-
sorban a  szórt és foltos elegyítést)! Így sorbaültetés esetén is lehetőség 

nyílik a későbbiek során a természetes 
erdőszerkezet kialakulására. A mag és a 
csemete lehetőleg a közelből származ-
zon. 

Újabb, többnyire elegyetlen – esetleg 
exóta – faültetvényeket csak az előző 
5 év óta szántóként használt területen 
szabad létesíteni. Akác és új exóta fa-

faj telepítése tilos. A faültetvénybe hazai pionírok foltjait kell elegyíteni. 
Talajművelés és vegyszerezés nem végezhető.

3 . 4 .  F A Ü L T E T V É N Y  Á T A L A K Í T Á S A

Ha a 2.1 pontban leírtakból indulunk ki, akkor a hazánkban erdőként nyil-
vántartott területek nem nevezhetők sem erdőnek sem természetesnek (a 
Pro Silva szálalásos fatermesztési módszerrel kezelt területek kivételé-
vel). Ezek zöme vagy faültetvény, vagy az erdő látszatát keltő fatermesztő 
parcella. A területeken csak egy vagy néhány fapopuláció egyetlen kor-
osztálya található, legtöbbször a cserjéket is teljesen kiirtották, a gyep-
szint erősen hiányos, a talaj erodálódott, stb.

A meglévő faállomány azonban része lehet természetes erdőnek, ha 
a többi korosztályt, a többi fapopulációt, és más élőlénypopulációt, a 
rendszerint erodált talaj hiányait stb. pótoljuk. E pótlás módszerei kö-
zül az látszik a leghatékonyabbnak, ha az állományba lékeket vágunk a 
famagassággal megegyező átmérővel, s az ott lévő, magról kelt csemeték 
közé a hiányzó fák csemetéit ültetjük, magjait vetjük. Később a lékeket a 

csemeték növekedése szerint tágít-
juk, újabb fa- és cserje csemetéket 
ültetünk, magokat vetünk. Az aláb-
biakban a különböző ültetvények 
erdővé alakítását célzó erdőéltetési 
módszereket tekintjük át.

3 . 4 . 1 .  E l a k á c o s o d o t t  
á r t é r e n

A fokozatos fafajcsere mellett to-
vábbi őshonos csemeték és magok 
is az erdőbe juttathatók (állomány-
kiegészítés). Az akácok egyedi, vagy 
kiscsoportos kivágásakor magasan 
végzett, és nyár végi vágással kell a 
sarjadást megelőzni.

3 . 4 . 2 .  N e m e s n y á r a s  f a ü l t e t v é n y e k b e n  é s  e g y é b ,  
e x ó t a  f a á l l o m á n y o k b a n

E helyeken gyakran gazdag betelepült élővilág található, változatos fajú 
őshonos fa- és cserjepopulációk egyedeinek köszönhetően, melyek a terü-
leten foltokban jelzik az erdő regenerációs szukcessziójának következő, 
pionír társulást (e helyeken pl. nemesnyárast) követő stádiumát. E faültet-
vényekben az exóta faállomány homogén tarvágása jelentős kárt okozna 
a terület élővilágában, az erdőfejlő-
dést megsemmisítené, ezért tarvágást 
(véghasználatot) végezni exóta faállo-
mányokban sem szabad.  

Az exóta állomány felújítóvágáshoz 
hasonló, felügyelt kitermelése megen-
gedett, kíméletes döntéssel és közelí-
téssel, az őshonos fák és cserjék egye-
deinek megóvása mellett. A terület 
azon részein, ahol a legsűrűbb, illetve 
legváltozatosabb az őshonos szint, 
hagyásfoltokat kell kijelölni, melyeket 
a fakitermelés során érintetlenül kell 
hagyni.  

A fakitermelést követően a természe-
tes erdő fajlistáját képező fák és cser-
jék közül a hiányzó fa- és cserjefajok 
csemetéit kell az exóta (klón) állomány 
helyére telepíteni, elegyítve a meglévő fafajok csemetéivel. A szaporító-
anyag minél közelebbi anyafákról származzon. Exóta és őshonos fák ele-
gyes újulatát kímélni kell, kihasználva a természetes szelekciót e facso-
portok génállományának a természetes irányba történő alakításához.

Exóta: Nem őshonos, 
rendszerint más kontinensről 
vagy klímaövből behozott és 
termesztésbe vont faj (pl. 
duglászfenyő, akác).

Lék kialakítása*

Nemesnyaras

Szántó erdőfolttal



3 . 4 . 3 .  A  t e r m é s z e t e s  
á l l a p o t t ó l  t á v o l  á l l ó  
ő s h o n o s  f a á l l o m á n y ú  
e r d ő b e n

Az átalakítást folyamatos erdő-
borítást biztosító technológiával, 
faállomány-kiegészítéssel, kiscso-
portos, lékes szerkezetátalakítási 
beavatkozásokkal, minőségi cso-
portos gyérítéssel kell végezni. 
Elegyarány-szabályozással, vagy 
más, a természetközeli erdőkép 
elérését segítő, a természetes fo-
lyamatokra alapozott erdőkezelési 

módszerrel kell az elegyességre és vegyeskorúságra irányuló természetes 
erdődinamikai folyamatokat segíteni.

4. AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS VÁRHATÓ 
JÖVEDELME

4 . 1 .  A  J Ö V E D E L E M  S Z E R K E Z E T E

A jelenlegi jogszabályi környezet lehetőséget ad a tartamos erdőgazdál-
kodás, erdőéltetés folytatására, noha az állami támogatások rendszere ezt 
nem segíti elő. A korábbi évek gyakorlatához képest az EU csatlakozás-
sal új helyzet állt elő két szempontból is. Egyrészt a szántóterületekből 
erdőterületekké alakítás folyamatában az új kifizetési rendszer elismeri, 
hogy ha a terület szántó maradna, akkor az erdősítés első időszakában 
nagyobb jövedelmet lehetne termelni itt. A kieső jövedelmet kompenzálja 
a rendszer. Másrészt az EU kifizetési rendszerében a kifizetési összegek 
fedezik azokat a kiadásokat, amelyekre szánták őket. 

A mai helyzetben a kifizetések fedezik az erdőgazdálkodást folytató költ-
ségeit a telepítéstől számított első hat évben, amit kiegészít a szántómű-
velés felhagyása miatti jövedelemkompenzáció húsz évig. Ugyanakkor ki-
zárólag az erdőgazdálkodásból (a faanyagra alapozottan) jövedelem csak 
a vágásérettségi kor elérése idején származik. A köztes időszak (fafajtól 
függően különböző hosszú) az erdő nem-fa haszonvételei nélkül nem fog 
megélhetést biztosítani. Ráadásul, ha a nem-fa haszonvételek nem ala-
kulnak ki, az erdőtulajdonosnak nem fog érdekében állni, hogy tartamos 
erdőgazdálkodást folytasson és élvezhesse e nem-fa haszonvételeket. 

A nem-fa haszonvételek lehetőségét az erdő elegyes szerkezetének ki-
alakításával lehet biztosítani. Például gyümölcsény foltok kialakításával, 
bogyósok telepítésével a szélek cserje szintjébe, gyógynövények számára 
alkalmas védett szélek és tisztások foltjainak kialakításával. A művelés 
jellegű haszonvételek mellett nagyon fontos szerepe lehet a nagyobb te-

rületek összehangolt működtetését 
igénylő vadgazdálkodásnak is. 

Az új erdőtelepítések esetében a fa-
anyag konkrét ára és az ár változá-
sára vonatkozó várakozások kevéssé 
játszanak szerepet. Sokkal inkább 
meghatározó, hogy a telepítési peri-
ódust pozitív vagy negatív egyenleg-
gel lehet-e előreláthatólag zárni – ez 
pedig pillanatnyilag elsősorban a tá-
mogatások függvénye.

A hosszabb távú számításokat az te-
szi nagyon bizonytalanná, hogy a fa 
piacának működési feltételeit az álla-
mi megfontolások nagyon nagy mértékben tudják befolyásolni. Korábban 
a fa iránti keresletet a lakossági tüzifa és a bútoripar jelentette. A meg-
újuló-energiaforrások felhasználását elősegíteni hivatott, a megújuló 
forrásokból előállított villamosenergia magasabb átvételi árát biztosító 
szabályozási környezet új helyzetet teremtett a piacon. A biomasszával 
– alapvetően fával – fűtött erőművek generálta kereslet hatására az árak 
növekedtek. A tüzifa piac keresleti oldalát tehát a villamosenergia tör-
vényben megszabott átvételi árak nagyban befolyásolják. 

A szabályozásban rejlő és fokozatosan előtérbe kerülő problémák miatt 
viszont hosszú távon nem lehet biztosra venni sem a jelenleg igen kedve-
ző villamosenergia átvételi árakat, sem azt, hogy milyen „biomasszával” 
fűthetik majd a közel s távoli jövőben az erőműveket, 
ha változik a szabályozás. Egyáltalán nem kívánatos 
folyamat ugyanis, hogy „klímavédelmi” szempontok 
(a fosszilis tüzelőanyagok használatának csökken-
tése) miatt úgy állítjuk át „megújuló” erőforrások 
használatára meglévő erőműveinket, hogy erdeinket 
„nem megújuló” erőforrássá tesszük, azaz rövid idő 
alatt kitermeljük. A jelenlegi ütemű, az erőművek 
igényeit kielégítő tarvágásos vagy véghasználattal 
folytatott erdőkitermeléseket mihamarabb meg kel-
lene szüntetni. Ezért sem célszerű a jelenlegi piaci 
helyzetet hosszabb távú gazdasági számításoknál 
figyelembe venni.

A természetszerű erdő hosszú távú hasznainál min-
denképpen érdemes számolni a nem-fa haszonvéte-
lek ésszerű használatával már középtávon is. Ez igen 
sokféle gyűjthető növényt jelent pl., ami ügyes érté-
kesítés mellett akár nagyobb bevételt is hozhat, mint 
egy azonos méretű szántó.

Az erdő nem-fa haszonvételei 
Az elegyes, egészséges erdő gyűjthető 
növényei vagy az állattartás, 
vadászat hasznai. Ide soroljuk pl. a 
bogyós gyümölcsöket, a gombákat, 
gyógynövényeket, a makkoltatás 
hasznait. Ez utóbbi ma a jogszabályok 
szerint nem lehetséges, de számos 
helyen gyakorolják. Közvetett módon 
ide sorolható az öko- vagy szakmai 
turizmus bevétele is, amit az erdő 
vonz.

Ernyős felújítás a Zemplénben*
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4 . 2 .  T Á M O G A T Á S O K

A támogatásnak 2006 végéig két forrása mûködik. Az első az Európai 
Unió, Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia rész-
legén és a nemzeti költségvetéseken keresztül a Nemzeti Vidékfejlesztési 
Terv keretei között működik. A második a nemzeti költségvetés hatáskör-
ében nyújtott támogatások rendszere. Hosszabb távon meghatározóak az 
EU rendszerébe tartozó támogatások lesznek, mivel a feltételei is kedve-
zőbbek és a rendelkezésre álló források is nagyobbak, mint a kizárólag a 
nemzeti költségvetésből finanszírozott rendszer. A gazdálkodás kereteit 
kialakító legfontosabb jogszabályok:

· 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági te-
rületek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részle-
tes szabályairól.

· 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott 
egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegé-
szítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdé-
sekről (ebben 49. § az energiatermelési célú ültetvényekről szóló 
rendelkezések).

· 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet, a 2004. évi nemzeti hatáskörben 
nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének 
feltételeiről.

Hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi erdősítési támogatások a hagyomá-
nyos (ültetvényszerű) erdőtelepítést teszik lehetővé. A támogatások lehí-
vásának előfeltétele az erdészeti hatósággal jóváhagyatott erdőtelepítési 
kivitelezési terv, amely a fent bemutatott erdőéltetési technikák alkalma-
zására szűk lehetőséget hagy. Azoknak az erdőtulajdonosoknak, akik e 
módszereket kívánják alkalmazni az erdészeti hatósággal egyedi egyezte-
tést kell folytatnia. Ebben a Palocsa Egyesület segítséget tud nyújtani.

AZ ERDŐTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI (2004-2006)
132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet

 

 MEGNEVEZÉS

 CÉLÁLLOMÁNYTÍPUS

 Tölgy és 
bükk

 egyéb 
kemény 
lombos

 egyéb lágy 
lombos

akác
nemes 
nyár

fenyő

 Minimális vágási ciklus 
(év)

70 60 25 25 20 45

 Min. csemete (db/ha) 8000 8000 4500 4500 600 8000

TELEPÍTÉSI TÁMOGATÁS (€/HA)

 Tízfokos és ez alatti 
lejtésű, illetve géppel 
járható erdőtelepítés

1979 1348 1221 1053 1137 1221

 Tíz fok feletti lejtésű, 
illetve géppel nem 
járható erdőtelepítés

2569 1769 1600 1348 - 1600

ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS A TELEPÍTÉST KÖVETŐ ÖT ÉVBEN (€/HA)

 Tízfokos és ez alatti 
lejtésű,  
illetve géppel járható

358 253 168 126 168 211

 Tíz fok feletti lejtésű,  
illetve géppel nem 
járható

 463 337 221 168 - 274
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A  S Z Á N T Ó M Ű V E L É S B Ő L  E R D Ő T E R Ü L E T T É  
A L A K Í T O T T  F Ö L D E K  E S E T É N  J Á R Ó  
J Ö V E D E L E M K O M P E N Z Á C I Ó  A  1 3 2 / 2 0 0 4  F V M  
R E N D E L E T  3 .  S Z Á M Ú  É S  4 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T E K  
A L A P J Á N

 MEGNEVEZÉS

 CÉLÁLLOMÁNYTÍPUS

 Tölgy és 
bükk

 egyéb 
kemény 
lombos

 egyéb lágy 
lombos

akác
nemes 
nyár

fenyő

 Jövedelempótló 
támogatási időszak (év)

20 20 15 10 10 10

€/haév

MEGNEVEZÉS

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS

Szántó és egyéb művelési ág gyep (rét, legelő) művelési ág

kedvezőtlen átlagos kedvezőtlen átlagos

 adottságú terület

 Gazdálkodók vagy azok 
társulásai

187,93 281,90  55,50 95,14

Minden egyéb jogosult 
a 12. § (4) bekezdés 
alapján

46,97 70,45 13,86 23,77

5. NÉHÁNY MEGOLDANDÓ FELADAT
A tartamos erdőgazdálkodásra való áttérést több dolog is akadályozza, 
melyek azonban elsősorban tájegységen belüli összehangolt együttműkö-
dések kialakításával leküzdhetőek. Előre kell bocsátani, hogy nem egysze-
rűen, de a feladat nem lehetetlen.

5 . 1 .  A  F I N A N S Z Í R O Z Á S I  P R O B L É M Á K  
M E G O L D Á S A

Az erdőgazdálkodásból származó jövedelmek a jelenlegi gazdálkodási 
gyakorlat mellett nagyon egyenlőtlenül oszlanak meg. Mivel a mai er-
dők inkább faültetvényekként működnek, ezért a nem-fa haszonvételek 
– amelyek már középtávon jövedelmet jelenthetnének – nem jelentenek 
számottevő tételt az erdőtulajdonos számára. Nagyobb jövedelemre csak 
a fakitermelésből számíthat, így pl. keményfás erdő esetében minimum 
60 évvel a telepítés után, de inkább később.

Ha valaki a szántóművelést felhagyja és erdőt telepít, a telepítés első 
húsz évére a jövedelemkiesést az állam a 132/2004-es FVM rendelettel 
finanszírozza. Elismeri, hogy az erdőtelepítés társadalmi érdek és ezt ki 
is fizeti a gazdálkodónak. Érdekeltté teszi a termelőt, hogy (elsősorban 
a gyengébb minőségű szántóit) a termelésből kivegye és erdőt telepít-
sen rajta. Ez különösen komoly segítséget jelenthet azokon a területeken, 
ahol a szántóművelés eleve veszteséges. Azonban e kifizetési forma utó-
finanszírozásos, ami azt jelenti, hogy a termelőnek el kell telepítenie az 
erdőt, ápolnia kell és utólag, az adott évek végén kapja meg a telepítési 
és ápolási támogatásokat is. Ha a telepített erdő 70%-a nem marad meg a 
harmadik év végére, úgy az ápolási támogatást visszavonják és bírságot 
is köteles fizetni. A táblázatból kiderül, hogy az erdőtelepítőnek komoly 
tőkével kell rendelkeznie, hogy a telepítést, ápolást előre megfinanszí-
rozza, melyet utólag fizet ki az állam. Ez az eleve tőkehiányos mezőgaz-
daságban komoly korlátot jelent sokaknak. Továbbá, ez az eljárási rend 
nem csak a költségek fedezetét feltételezi (legalább egy évre előre), de 
a természet jóindulatát is, hogy a telepítés sikeres lesz és az erdő meg-
marad. Sajnos ma az állami kifizetések ütemezett kifizetése sem garan-
tált, elképzelhető, hogy a gazdálkodó még a megítélt támogatáshoz is fél 
vagy egy év késéssel jut, a minisztérium hibájából. Így kockázata is van 
a szántó erdősítésének, mely kockázat elvileg biztosítással áthidalható 
lenne, de még nem látszik, hogy mely biztosítótársaság nyújtana ilyen 
konstrukciót.

A tartamos erdőgazdálkodás elveinek megfelelő kezelési gyakorlatok eltér-
nek a jelenleg bevett módszerektől, emiatt az erdészeti hatóságok idegen-
kednek azok elfogadásától. Az erdőgazdálkodást szabályozó törvények és 
rendeletek tág teret biztosítanak a különböző szemléletû erdőgazdálko-
dási gyakorlatoknak, tágabbat, mint amelyet a jelenlegi gyakorlat tükröz. 
Az erdészeti szakma és hatóságok azonban, úgy tűnik, nem hajlanak arra, 
hogy a jelenlegi vágásos üzemmódtól eltérő technológiákat engedélyez-
zenek nagyobb léptékben. A tulajdonosok pedig nem kellően tájékozottak 
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arról, hogy az erdőtörvény alapján lehetőség lenne más módszereket is 
alkalmazni. Nagy szükség lenne tehát, hogy az erdőtelepítésben érdekelt 
szakma, a hatóság, a területek tulajdonosai és a társadalom más szereplői 
a kívánatos módszerekről párbeszédet folytassanak. Ez előfeltétele lenne 
annak, hogy az erdőéltetés módszerei a mindennapok gyakorlatában is 
megjelenhessenek, ne csak néhány tulajdonos kísérleteként.

5 . 2 .  A  F A A N Y A G  V É D E L M É N E K  J O G I  É S  
V É G R E H A J T Á S I  H I Á N Y O S S Á G A I

Ma a tulajdon általános védelmét biztosító törvények ellenére nincs hatá-
sos jogi védelem az erdő faállományának megvédésére sem a megélheté-
si, sem a nagyobb léptékű falopások esetében. Egyrészről tekinthetjük a 
kérdést a jog formális oldaláról, e tekintetben az állam a törvények vég-
re nem hajtásával lényegében a szociális gondoskodás minimális szint-
jének biztosításához szükséges közösségi költségeket hárítja át az erdő 
tulajdonosára. Azaz az erdőtulajdonosokkal, az őket érő káron keresztül, 
közvetve „finanszíroztatja” egyes szegény rétegek túléléséhez szükséges 
szociális kiadásokat. (Pl. tüzifára adott állami szociális kifizetés helyett 
ma az erdőtulajdonos akaratán kívül „látja el” tüzifával azon rászoruló-
kat, akik falopásra kényszerülnek.)

Másrészről azonban az erdő nem szimpla tulajdontárgy. Az erdő számos 
jótéteményt biztosít a környezetében lakóknak. Az erdő nem csak a tulaj-
donosának, de a helyi közösségnek is értéket jelent. Nem csak „faanyag” 
képében, de pl. a helyi vízháztartás szabályozásában is segít. (Az erdő 
„vonzza” az esőt, ez különösen az aszályos területeken jótétemény.) De 
szépsége, az élőhely gazdagsága mind olyan értékek, amiből célszerű, ha 
nem csak a tulajdonos, hanem a közösség is részesül. Ezért lenne jó, ha 
az erdő fenntartásában és hasznainak élvezetében nem csak a tulajdonos, 
hanem a közelben élők is résztvennének.

A közösség felügyelete és gondoskodása nélkül az erdők is szegényebbek 
lennének. Ebben a viszonyban a tulajdonosnak az érdeke, hogy kialakítsa 
azokat az együttműködési formákat, amelyek kölcsönös előnyöket biz-
tosíthatnak. Az őrzésnél hatékonyabb és olcsóbb, ha az erdőtulajdonos 
a helyi közösséggel oly módon tud megegyezni, hogy a közösség is ma-
gáénak érezze az erdőt, de a legszegényebbek számára is keletkezzen 
megélhetési lehetőség. Egy módszer lehet erre, ha pl. a helyi közösséget 
az erdőtelepítésbe és fenntartásba is bevonják és cserébe (megállapodás 
alapján!) lehetőséget biztosítanak a fa és nem-fa haszonvételekből való 
részesedésre.

 

6. LEHETŐSÉGEK
Az erdők meghatározó alapegységei az ártéri tájnak. A mozaikos tájszer-
kezet sokkal többféle haszonvételt tud nyújtani, mint az egysíkú, egy-két 
termék kizárólagos termesztésére formált táj (melyen a szántóföldi gaz-
dálkodás dominál). E sok fajta haszonvétel kiaknázása és a táj gazdagí-
tása a helyi gazdaság erősödését, az itt élők jövedelmének növekedését 
eredményezheti. 

A kiegészítő haszonvételek kö-
zül az egyik leginkább kézen-
fekvő a turisztikai hasznosítás. 
Tapasztalatok azt a hüvelykujj-
szabályt erősítik, amely szerint 
turizmust olyan területre lehet 
vonzani, ahol a víz – erdő – he-
gyek hármasból legalább kettő 
megtalálható. Ma a Bodrogköz 
területén össze nem függő 
maradványaiban az első kettő 
található meg. A táj rehabilitá-
lása a hálózat újjáélesztésének 
első lépése. A turizmus akkor 
válik ténylegesen előnyössé, 
ha a tájegység minél több érté-
két élvezheti az ideérkező és ezért fizetni is hajlandó a helyieknek vala-
milyen formában. Pl. nem csupán sétál az erdőben, de be is tér a helyi 
kocsmába, étterembe, el is tölt néhány éjszakát egy szállásadónál. Ehhez 
arra van szükség, hogy a tájegységben élők egymással együttműködje-
nek. Közösen szervezzék a természeti értékek gyarapítását és pl. együtt 
gondolkodjanak a szálláshelyek bővítéséről, az infrastruktúra javításáról. 
A sokszínűség teszi a helyet egyedivé. Így tehető a tájegység és a benne 
élők számára hasznossá maga a turizmus is. Természetesen vigyázni kell 
arra is, hogy ne éppen a nagyszámú turista tegye tönkre a természeti ér-
tékét, ne „terheljék túl” a tájat.

Az erdő nem-fa haszon-
vételeinek gyarapítása 
(erdei gyümölcsös tele-
pítése, gyógynövények, 
gombák…) az erdőtelepí-
tés megszokott tevékeny-
ségeihez képest többlet-
munkát jelent és új szem-
léletet kíván. Ugyanakkor 
haszonnal járhat az erdő 
tulajdonosának, munka-
alkalmat teremt az erdő 
környezetében élőknek. 
Ez az erdő megbecsültsé-
gét és biztonságát garan-



22

tálni tudja. 

Az erdő ökológiai szolgáltatásainak állami fel és elismerése is szükséges. 
A természetes erdők bizonyítottan sokféle, szerteágazó pozitív hatással 
bírnak szűkebb és tágabb társadalmi környezetük számára. Számos eset-
ben e pozitív hatások hiányát egyéni és közösségi források felhasználá-
sával vagyunk kénytelenek pótolni. A tiszta levegő és a hegyvidéki erdők 
csapadékszabályozó képessége a legnyilvánvalóbb e hatások közül. Az 
árterek erdői mint tartalékterületek szerepe pont a hegyvidéki erdők te-
rületének csökkenése miatt válik egyre fontosabbá. Az ártéri erdők súlyo-
sabbá váló árvizek vízfeleslegét (lennének) képesek hasznosítani, tározni, 
anélkül, hogy önmaguk károsodnának (szemben pl. egy szántóval). 

Hasonlóan pozitív hatású ezen erdők tápanyagmegkötő képessége, amely-
lyel a folyókba mosódó mezőgazdasági szennyezésektől képesek a vizet 
(részlegesen) megtisztítani. Alapvető a regionális klímastabilizáló hatá-
suk is: vonzzák az esőt, csillapítják a szelet, enyhítik a nyári forróságot. 
Globálisan az erdők a szén-dioxid elnyeléséhez járulnak hozzá, csökkent-
ve ezzel a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok légköri koncentrá-
cióját. A felsorolt pozitív hatások közül egyedül a legutolsó az, amelynek 
előállításához kapcsolódik olyan intézményrendszer, amelyen keresztül 
a magyar állam – az EU keretei között – elismeri ezt a szolgáltatást. (Az er-
dőtelepítés klímavédelmi beruházásnak minősül, ezért állami pénz is be-
vonható a finanszírozásba.) Komoly érdekérvényesítő munkára van azon-
ban szükség, hogy e lehetőségekből az erdőtulajdonosok által nyújtott, 
elismert társadalmi szolgáltatás legyen. Magyarán: meg kellene végre te-
remteni azt a támogatási formát, amelyet az erdőt telepítő igénybe vehet 
azért, mert szén-dioxidot köt meg az újonnan keletkező erdőterületen.

Az egykori élő árterek területhasználata ma a víz elvezetésére épül. Pedig 
egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek (gyakoribb és súlyosabb aszá-
lyok, árvizek, felhőszakadások), az éghajlat szárazodása fenyeget. Ezek 
indokolnák, hogy gyorsított ütemben valósítsuk meg a táj olyan irányú 
alakítását, amely e szélsőségeket tompítani képes. Az alföldi, folyó menti 
területeken az erdőborítás növelése lenne szükséges, ahhoz, hogy bizto-
síthassuk a víz utánpótlását, hiszen ezek a területek az ország csapadék-
ban legszegényebb vidékei. Ezt ma, a jelenlegi területhasználati keretek 
között csak korlátozott mértékben, egy-egy speciális helyzetben lévő te-
rület esetében lehet megoldani. Nem lehet ugyanis a táj szempontjából 
jelentős átalakításokat (pl. nagyobb erdők telepítését) megvalósítani, ha 
csak egyes kisebb, egymástól elszigetelt területek tulajdonosai hajlandók 
e változtatásra. A közösségi és egyéni hasznok növelése csak úgy képzel-
hető el, ha a gazdálkodók, földtulajdonosok és más érintettek közösen 
gondolkodnak a táj egészének működéséről, nem csak egyedi döntések 
születnek kisebb-nagyobb földterületek sorsáról. Erre nyújthat lehetősé-
get a Bodrogközben az árvízvédelmi és tájgazdálkodási tározó kialakítá-
sa, ami szabályozott módon biztosíthatja a tájegység számára a vizet.

  

AZ ÁRTÉRI TÁJGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ TOVÁBBI KIADVÁNYAINK

Az ártéri tájgazdálkodás

Ártéri gyümölcsészet

Vizes élőhelyek kezelése az ártéri gazdálkodásban

Szántóföldi gazdálkodás az ártéri tájgazdálkodásban

elérhetők honlapunkon:

http://www.bokartisz.hu

A BOKARTISZ Közhasznú Társaságot (Kht.) 12 bodrogközi önkormányzat 
és 3 civil szervezet hozta létre. Célja, hogy megteremtse az ártéri 
tájgazdálkodás feltételeit a Bodrogközben. Azért dolgozik, hogy az itt 
élők hosszú távon jó megélhetéshez jussanak és megőrizzék, gyarapítsák 
a természeti értékeket. A BOKARTISZ nevét a táj meghatározó folyóiról 
kapta: Bodrog – Karcsa – Tisza. 

A BOKARTISZ Kht. a tájgazdálkodási rendszer tervezését végzi, tanácsot ad 
az agrár-környezetgazdálkodással foglalkozó gazdák számára, segítséget 
nyújt gazdálkodással kapcsolatos pályázatok elkészítésében. Részt vesz a 
cigánd-tiszakarádi tározórendszer és a hozzá kapcsolódó tájgazdálkodási 
mintaterület előkészítésében.




