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A zöldfelületek talajtermékenységet
megõrzõ hatása miatt az erdõk, az
erdõsávok, a fa- és cserjesorok tervsze-
rû telepítése, több száz évre vissza-
menõleg írásos dokumentumokkal is
bizonyítható. Történeti forrásokért az
1700-as évekig – Mária Terézia és II.
József fásítási rendeletei – biztosan
visszanyúlhatunk. A következõ évszá-
zadból a Fenyõfõ-Bakonyszentlászló
vidéki (1802) futóhomok fásítását, a
pusztavacsi (1927-1934) és mezõhe-
gyesi (1930-1950) erdõsávrendszerek
telepítésének kiemelkedõ jelentõségét
kell megemlíteni. A 1945-1960 között
létesített erdõsávok hossza az Alföldön
összesen 1500 kilométerre, a Dunántú-
lon 1000 kilométerre tehetõ. A leg-
utóbbi felmérések szerint hazánkban
16 415,7 ha mezõvédõ erdõsávot tarta-
nak nyilván (2001. augusztus). A
közeljövõben megvalósuló EU támo-
gatásból további 5000 ha mezõvédõ
erdõsáv és 5800 ha hófogó erdõsáv, ill.
út menti fásítás telepítésére nyílik
lehetõség.

A múlt század közepétõl a hazai
erdõsávok telepítéséhez erdõsáv típus-
minták szolgáltak alapul. Az óriásnyár-
és olasz nyár típusú erdõsáv jó vízgaz-
dálkodású, jó minõségû mezõgazdasági
talajokra; az óriásnyár-kocsányos tölgy
típusú sáv tápanyagban gazdag kötöt-
tebb talajokra; a tápanyagban dús ho-
moktalajokra az akác típusú; az erdei-
fenyõ-vöröstölgy típusú erdõsáv mély,
nem túl kötött talajokra; a kocsányos
tölgy-kislevelû hárs típusú erdõsáv cse-
kély termõrétegû savanyú talajokra ke-
rültek.

A rendszerváltást követõ privatizáci-
óig a fent említett területeken az
erdõsávok felnõttek. A sávok addigi ke-
zelését elvégzõ nagy tsz-ek felbomlot-
tak, területeik felaprózódtak. Látszólag
az új tulajdonosoknak, még a tsz-ek
utódjainak is, csak nyûgöt jelentenek az
erdõsáv és azok fenntartása, így az
egyes sávok kezeltségi foka nagyon
eltérõ képet mutat. Ezt támasztja alá,
hogy az általam vizsgált erdõsávok hol
„átjárhatatlan sûrûség”, hol „ültetvény”
képét mutatják. Jelentõs védelmi fel-
adataikat alapul véve, valamint ökoló-
giai és tájképi értékeikbõl fakadóan sür-
getõ feladata lenne, hogy a tulajdono-
sok összefogjanak – társulások vagy
szerzõdések formájában – az erdõsávok

kezelése érdekében. Ez kihívást és
újabb lehetõségeket vet fel az
erdõgazdálkodással foglalkozó szerve-
zetek és vállalkozók számára.

Az erdõsávok, mint egy
rendszer elemei

Az utóbbi években jelentõsen
átértékelõdött a táj szerepe és megítélé-
se. Hazánkban is lassan a figyelem
azokra a térségekre irányul, amelynek
eddig egyetlen rendeltetést tulajdoní-
tottak, például az élelmiszertermelést.
Egy funkción kívül még több fontos fel-
adatot is el kell tudni látniuk és több
természeti erõforrásra kell odafigyelni-
ük a térségben gazdálkodóknak. Példá-
ul egy alföldies jellegû terület nem csu-
pán a mezõgazdasági termelés színtere
kell, hogy legyen, hanem egyben bioló-
giai és társadalmi élettér is, amelyben az
elemek egymást kiegészítik, egymással
szorosan összefüggenek, rendszert al-
kotnak. 

A gazdasági ágazatok közül a
mezõgazdasági tevékenységek befolyá-
solják a legszembetûnõbb mértékben a
természetet és a tájat. Ezért a természet-
és tájvédelem, valamint a mezõgaz-
daság között igen szoros együttmûkö-
désre lenne szükség, mind helyi, mind
a különbözõ igazgatási szinteken. Sok-
kal jobb eredmények várhatóak, ha a
megelõzés elveinek megfelelõen a gaz-
dálkodás egész környezethasználati
rendszerét átalakítanánk. 

Ez egy olyan összetett térségfejlesz-
tésben valósulhat meg, amelyben a ter-

melési-szolgáltatási feladatkör termé-
szet- és környezetvédelmi vonatkozá-
sokkal is kiegészül. A megoldás egy al-
kalmazkodó, értékõrzõ, környezet- és
tájgazdálkodásban rejlik. Nem csak egy
rendeltetés vagy ágazat szempontjából
kívánatos az optimális megoldások ki-
dolgozása, hanem cél az olyan termelé-
si rendszerek meghonosítása is, ame-
lyek megfelelnek a fenntartható
mezõgazdasági fejlesztés követelmé-
nyeinek, olyan környezetkímélõ, erõ-
forrás-takarékos, egészséges élelmi-
szert és takarmányt elõállító agrárium,
amely érdekelté teszi a gazdálkodókat a
termelésben.

E célok megvalósíthatatlanok a terv-
szerûen létesített és fenttartott fás biotó-
pok nélkül, amelyek között legnagyobb
szerepe az erdõsávrendszereknek van.
Az erdõsávok közvetlen hatása, a szélse-
besség csökkentése révén kisebb lesz az
erózió, jobban felmelegszik a talaj, na-
gyobb lesz a relatív légnedvesség, javul
a talajszerkezet és a talajélet. Mindezek
következtében külön beruházás nélkül
is növekednek a mezõgazdasági termés-
eredmények. Az erdõsávok létesítéséhez
állami támogatás igényelhetõ az
erdõtelepítésekre elõirányzott keretbõl.

Vizsgálatokkal bizonyított, hogy a
tájelemek hálózatszerû elrendezése
azon állatfajok szempontjából is fontos,
amelyek nem kötõdnek szorosan egy
speciális biotóphoz. Magától értetõdik,
hogy ezeket az állatfajokat a környezet
gátló hatásai igen súlyosan érintik, mi-
vel általuk elveszthetik életterük egyes

A sopronhorpácsi mezôvédô 
erdôsávrendszer hasznosítási lehetôsége
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részeit. Ezért, fõleg mezõgazdasági te-
rületeken rendkívül fontos a zöld folyo-
sók kialakítása, oly módon, hogy csatla-
kozzanak az erdõkhöz, amelyek már
eddig is akként mûködtek.

Az EU és a hazai szabályozás
kapcsolódó eszközei

A Nemzeti Környezetvédelmi Prog-
ramban (NKP-I) megfogalmazott ag-
rárágazati vonatkozású feladatok és az
EU csatlakozásból származó kötele-
zettségek (pl. 2078/92 EU agrár-kör-
nyezetvédelmi rendelet, az Európai
Közös Agrárpolitika) hívták életre a
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi
Programot (NAKP). A NAKP-ban leírt
támogatási irányvonalak lehetõséget
adnak a környezetkímélõ gazdálkodás
kiterjesztésére, a biológiai sokféleség

fenntartására, a termelési struktúra át-
alakítására (pl. erdõsítés), valamint a
vidéki térség komplex fejlesztésére. Az
Európai Közös Agrár- és Vidék Politika
(CARPE) célja, hogy biztosítsa a haté-
kony és fenntartható mezõgazdaságot,
amivel egy idõben serkenti a vidéki te-
rületek integrált fejlõdését is. Fontos
megemlíteni az önmagukban is sokat
mondó ún. „multifunkcionális” föld-
használatot és az agrár-vidékfejlesztés
kifejezéseket.

A Nemzeti Környezetvédelmi Prog-
ram második tervezési idõszakára
(NKP-II. 2003-2008) vonatkozóan a kü-
lönleges kezelést igénylõ területekhez
tematikus akcióprogramok kidolgozá-
sát (TAP) jelöli meg, amelyek külön-
bözõ megközelítésekben érintik a
mezõvédõ erdõsávok és környezetük

kapcsolatát. Kiemelném a TAP-ok kö-
zül a témához szorosan kapcsolódó Klí-
mavédelmi, az „Élõ Vidék” és a Nemze-
ti Biodiverzitási Stratégia megvalósítását
szolgáló akcióprogramokat. Az NKP-II
megfogalmazásában „a mezõ- és
erdõgazdálkodás a kultúrtáj fõ haszná-
lója, a vidék megõrzésének és fejleszté-
sének alapeszköze”. A cél, hogy a
különbözõ érdekeltségû ágazatok
együttmûködése megvalósuljon egy
mûködõképes erõforrás-gazdálkodás-
ban, amely nemcsak piaci termékeket
állít elõ, hanem figyelembe veszi és
igyekszik megõrizni a termelés jelen
adottságait is magában foglaló vidéket,
annak élõvilágával és humán vonatko-
zásaival együtt. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás
elkerülhetetlen következménye az ag-
rárstruktúra változása, amelynek egyik
vonzata a szántóterületek kényszerû
csökkenésében mutatkozik meg. Több
százezer hektáron várható, hogy az ed-
digi „környezetterhelést” jelentõ mûve-
lési ágakat természethez közeliek (gyep,
erdõ stb.) váltják fel. Erre a folyamatra
már tart a felkészülés, de további
lehetõségeket rejt az erdõgazdálkodás
számára.

Sopronhorpácsi
erdõsávrendszer

A címben említett Gyõr-Moson-Sopron
megyei erdõsávok jól dokumentált
múltra tekintenek vissza. Az elsõ fontos
évszám 1949, mikor is Lauringer Vilmos
vezetésével megindul a Sopronhorpácsi
Kísérleti Gazdaság erdõsávjainak telepí-
tése. A munkálatok közel 11 éven át tar-
tottak, amíg kialakult a rendszer alapraj-
za. Ez idõ alatt több, mint 17 hektáron,
közel 9 kilométer hosszban 22-féle
különbözõ fafaj-összetételû és szerkeze-
tû erdõsáv került telepítésre. A mély és
középmély barna erdõtalajok az uralko-
dóak a területen, amelyek kedvezõ ter-
mõhelyi feltételeket biztosítanak. A te-
rület vízszegény vidék, sem vízfolyás,
sem nagyobb vízfelület nem található a
környékén. 

Az erdõsávok területileg három jól
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elkülöníthetõ egységet alkotnak. A
Sopronhorpácstól északra egy több,
mint 1700 méteres sáv kezdõdik, mely-
hez merõlegesen kapcsolódó sávok ké-
pezik az elsõ egységet. Az Und
községtõl délre található Undi-major
sávjai egy nyugat felé nyitott „kiflibe”
rendezõdnek. A harmadik egység, a
kõszegi út két oldalán található sávok
összetett szerkezetet mutatnak.

Az erdõsávok fõ fafajai a kocsányos
tölgy (Quercus robur), a nyárak (Popu-
lus alba, P. nigra ’Italica’), az erdei
fenyõ (Pinus sylvestris), a fehér akác
(Robinia pseudoacacia), a korai juhar
(Acer platanoides), a magas kõris
(Fraxinus excelsior), valamint a vörös
tölgy (Quercus rubra). Elegyfajként
megtalálható a vadkörte (Pyrus
pyraster), madárcseresznye (Cerasus
avium), nyugati ostorfa (Celtis occiden-
talis), a kései meggy (Padus serotina),
királydió (Juglans regia), hegyi juhar
(Acer pseudoplatanus) és a gyertyán
(Carpinus betulus). A cserjeszintben
elõforduló fajok közül a leggyakoribb a
fagyal (Ligustrum vulgare), a vadrózsa
(Rosa canina agg.) és a fekete bodza
(Sambucus nigra). Az erdõsávok sze-
gélyének karakterét a kökény (Prunus
spinosa), a zöld juhar (Acer negundo),
a virágos kõris (Fraxinus ornus), a na-
rancseper (Maclura pomifera) és a fü-
zek (Salix alba, S. caprea) határozzák
meg. A gyepszint alacsony záródású és
kevés faj alkotja. 

Eszköz és módszer
Vizsgálataim célja az eredetileg terve-
zett és a jelen állapotok összehasonlítá-
sa volt. 

Az eredeti állapotok rekonstruálá-
sához segítségemre volt az Erdõsávok
Telepítési Dokumentációja, valamit az
1950-1960-as években a területen
folytatott mikroklíma-vizsgálatok le-
írásai és eredményei. Az 1960-as évek-
ben dr. Gál János és az akkori
Erdõmérnöki Fõiskola Erdõtelepítés
és Fásítás Tanszékének munkatársai
végeztek itt kísérleteket az erdõsávok
környezetükre gyakorolt hatásaival
kapcsolatban. A kutatások ered-
ményeirõl az Erdészeti és Faipari
Egyetem Tudományos Közleményei-
ben olvashatunk. A mai kép leírásá-
hoz az Erdészeti Adattár szelvényle-
írásain túl számos térképi információ
és légi fénykép elemzése, valamint a
helyszíni felmérések segítettek hozzá.
Terepi bejárások alkalmával feltérké-
peztem a jellemzõ erdõsávrészek ke-
resztmetszetét, mértem a mellmagas-

sági átmérõket és a magasságokat. A
sávok területi adatait a légifelvételek
digitalizálásával nyertem. 

Az eredeti leírásoktól eltérõen
különbözõ sávszerkezeteket és tagolt-
ságot is fel lehet fedezni a területen.
Egy undi sáv kivételével az eredetileg
megtervezett összes sáv megtalálható.
Továbbá két olyan sáv található, ame-
lyet az elmúlt 10 évben felújítottak,
szerkezetük teljesen eltér az eredetitõl,
új, nem kívánatos szerkezetet mutatnak
(akác-kései meggy).

A jelen feladatok
Az erdõsávrendszerben az elsõdleges
feladat a nem õshonos fafajok vissza-
szorítása. Az akác (Robinia pseudoa-
cacia), zöld juhar (Acer negundo) és
kései meggy (Padus serotina) fõ
jellemzõje, hogy gyorsan, nagy terüle-
teket vesznek birtokba, a javafák rová-
sára. Terjedésüknek jelen esetben a
rendszeresen mûvelt mezõgazdasági
területek szabnak gátat, azonban az ál-
lományon belüli terjedésüket is vissza
kell szorítani. 

A tájidegen fafajokon kívül a másik
gondot az illegálisan lerakott hulladék
jelenti. Több-kevesebb szemét az egész
területen fellelhetõ. Kerítésdróttól a
mûanyagok nagy skáláján a bomló
szerves hulladékig minden megtalálha-
tó. A probléma kezelése nagy energia-
ráfordítással, a gazdálkodók és a lakos-
ság összefogásával oldható meg.

Fel kell még hívni a figyelmet olyan
fontos pontokra is, mint a szegélyzó-
nák védelme, zöldfolyosók megléte

vagy a tájképi szerep. A mezõgazdasá-
gi területekhez kötõdõ állatok számá-
ra nemcsak a faállományok, hanem az
erdõsávok peremei is fontos életteret
biztosítanak. Az esetenként több kilo-
méter hosszú sávok különbözõ élõhe-
lyeket kötnek össze. Így biztosítják a
vándorlást, búvóhelyet és genetikai
változatosságot az állatállományok-
ban. 

A sopronhorpácsi erdõsávrendszer
meghatározó eleme a tájnak. Állomá-
nyaival tagolja és változatossá teszi azt.
Azt mondhatjuk, hogy az erdõsávok há-
lózata nemcsak gazdasági vagy termé-
szeti rendszer, hanem emberi életkö-
zösség részévé is vált.

A területen dolgozva azt tapasztal-
tam, hogy túlnyomórészt életerõs
mezõvédõ erdõsáv állományokkal fog-
lalkozom. Ez mind az egyes fajokról,
mind az általuk alkotott életközösségek
egészérõl elmondható. A környékbeli
jó termõhelyi adottságok nemcsak a
mezõgazdasági termények (kukorica,
cukorrépa, búza) számára kedvezõek,
hanem az ezek védelmére rendelt
erdõsávok gyarapodását is kellõ mér-
tékben szolgálják. 

Az erdõsávok ilyen jó állapotban va-
ló fennmaradása nem csak a jó ter-
mõhelynek köszönhetõ. Figyelembe
kell azt is venni, hogy határ menti terü-
let, sokáig csak szigorú felügyelet mel-
lett lehetett rajta gazdálkodni. E múlt-
béli korlátozás is óvta a fiatal erdõsá-
vokat. Van még egy ok-okozati össze-
függése, amely segítette az erdõsáv-
rendszer, mint egész kialakulását és mai
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napig való fennmaradását. Ez a Sopron-
horpácsi Gazdaság, amely bizalmat fek-
tetett az általa létesített erdõsávokba,
akkor még csak sejtve, hogy mekkora
értéket képviselnek majd 50 vagy 100
év múlva. 

Az erdõsávokról elmondható, hogy
még most is érlelik gyümölcsüket, hi-
szen a bennük lévõ fák 30-40 év múlva
lesznek vágásérettek. Addig még érez-
tetik kedvezõ hatásaikat. Ezen kedvezõ
hatások gyakorlati vizsgálata az utóbbi
30 évben elmaradt. Megfelelõ anyagi
háttér esetén érdemes lenne, egy az
1960-as években végzett vizsgálatok
folytatásaként, átfogó mikroklíma-
elemzéseket végrehajtani.

Összegzés
Az erdõsávokra szükség van, mert kör-
nyezetünket ékesítik, másfelõl erdõgaz-
dasági értéket visznek a tájba. Jelen sávok
– és az országszerte hasonló korú
erdõsávrendszerek – fõfajainak vágás-
érettségi kora 50-90 év közötti, eszerint
vágásérettségi mutatóik 5-45 közöttiek. A
közeljövõben gondoskodni kell a folya-
matos felújításukról. Ismereteim szerint
erre nincs bevált eljárás, ezért fontos len-
ne azt vizsgálni, hogy a korábban létesí-
tett erdõsávok szerkezet és fafaj szem-
pontjából mennyire érték el céljukat. To-
vábbá olyan felújításon kell gondolkozni,
amely minél kisebb mértékben zavarja a
mezõgazdasági termelést, a környezõ
élõvilágot és amelynek szükségszerûsé-
gét a helyi lakosság is elismeri.

A további kezelési eljárások az akác,
kései meggy és zöld juhar kiszorítása
mellett a kialakult természetes élõhe-
lyek megõrzésére és a természetközeli
állapot fenntartására irányulnak. Az
erdõsávok fokozatos felújítása azt je-
lenti, hogy lehetõség szerint biztosítani
kell a faállománnyal való folyamatos
borítottságot a termõhelynek megfele-
lõ, õshonos fajokkal.  A közeljövõben a
mezõgazdasági mûvelés alól kivont te-
rületek hasznosítása a tulajdonviszo-
nyok mihamarabbi rendezését és a gaz-
dálkodók együttmûködését igényli.

További vizsgálatokra lenne szükség
nemcsak az itt vizsgált erdõsávrend-
szerrel kapcsolatban, hanem ország-
szerte is érdemes lenne felmérni, hogy
a múlt század hasonló védelmi törekvé-
sei mennyiben valósultak meg, mennyi-
re maradtak fenn és milyen eredmé-
nyekhez vezettek. 

Takács Viktor
Ph.D. hallgató

(A kutatást az OTKA T 043417 sz.
pályázata támogatta)

A festészet kedvelõi a közelmúltban két
különleges élményt nyújtó kiállítást te-
kinthettek meg Budapesten. A Magyar
Nemzeti Galéria Mednyánszky László
életmûvét bemutató és a Szépmûvésze-
ti Múzeum Monet és barátai címû kiállí-
tását szó szerint tömegek keresték fel
bel- és külföldrõl egyaránt.

A látogatók között Egyesületünk szá-
mos tagja is felbukkant.

A Mednyánszky kiállítás kapcsán
szeretném néhány képre felhívni az
erdészek-vadászok-természetvédõk fi-
gyelmét anélkül, hogy bármiféle kísér-
letet tennék M. L. mûvészetének értéke-
lésére. Annál is inkább, mert ezek a ké-
pek nem tartoznak a mûvész jól ismert
és legjelentõsebb alkotásai közé (harc-
téri képek, csavargók stb.).

Jelzésemet úgy lehet tekinteni, hogy
egy természetvédõ erdész-vadász felfi-
gyelt néhány olyan alkotásra, melyek
szakmatörténetünk érdekes-szép il-
lusztrációi lehetnek, de persze az is le-
het, hogy ezek csak számomra jelentet-
tek „felfedezést”.

Rudolf trónörökös kezdeményezésére
adták ki „Az Osztrák–Magyar Monarchia
írásban és képben” címû könyvsoroza-
tot, melynek elsõ füzete 1865. december
1-én jelent meg. A magyar változat kiadá-
sát Jókai Mór gondozta. A 15 kötetesre
tervezett, de 21 kötetessé lett mû kép-
anyagának elkészítésére a kor jeles mû-
vészei kaptak felkérést, így M. L. is.

E felkérésre készült néhány képrõl
szólnék elõször:

„Tisza menti tölgyerdõ” (1880-as
évek második fele). A hatalmas kocsá-
nyos tölgyek alkotta erdõ alatt házidisz-
nó-konda legel és dagonyázik. A kora-
beli erdõállomány-típus és az erdõélés
egyik formája jól érzékelhetõ. A Tisza
ártéri erdeivel kiemelten foglalkozó ku-
tatók számára is érdekes lehet ez a kép.

„Cirbolyaerdõ” (1890). A meredek
hegyoldalon megkapaszkodott cirbo-
lyák alatt egy vadász áll, talán zergére
várva. A mostoha természeti körülmé-
nyek között élõ fák jellegzetes habitusá-
nak szép ábrázolása.

„Erdõs részlet az Ecsedi-lápból”
(1890 körül). A ritka állású fiatal (való-
színûleg) éger láperdõ alatt egy pákász-
csónak siklik nesztelenül. A légies, ja-
pán tusrajz finomságú kép csodálatos
hangulatot, érintetlenséget sugároz.

„Rudolf trónörökös Õ Császári és Ki-
rályi Fensége vadászkastélya az Erdész-
völgyben Máramarosban” (1880-as
évek második fele). Kászoni Zoltán
Nimródban (2003. 12. szám 35–36. ol-
dal) megjelent és az egykori császárok,
királyok, cárok, trónörökösök és
fõhercegek vadászataival foglalkozó ta-
nulmányának szép illusztrációja lehe-
tett volna ez a kép, hiszen abban Ru-
dolfról is írt a szerzõ.

„A bruszturai surranto a Taracz-völgy
felsõ részén” (1880-as évek második fe-
le). A nagy sebességgel zúduló víz
rönkökbõl összeállított tutajt sodor át a
mûtárgyon. Két atyafi erejét megfeszít-
ve igyekszik megfelelõ irányban tartani
a rohanó tutajt. Jól érzékelhetõ a tutajo-
sok emberfeletti teljesítménye, és jól lát-
ható a mérnöki alkotás is.

Majer Antal elõadássorozatát és „Az
erdõ poézise” címû antológiájának (az
OEE gondozásában 1993-ban jelent
meg) verseit, képeit. Máig csodálattal és
meghatódottsággal gondolok vissza Tó-
ni bácsira, aki az erdõ biológiai mûkö-
désének alapos megismertetésén túl a
mérnökjelölteket már az 1960-as évek-
ben a festészet, költészet és zene irá-
nyába is terelgette.

Az antológia Elõszavában Varga Do-
mokos így írt: „…erdõesztétikával is fog-
lalkozott, hogy tanítványai lelkébe is
beleplántálja az erdõkbeli számlálhatat-
lan szépség tiszteletét, szeretetét. Meg
ráadásul azokét a szépségekét is, ame-
lyek az erdõk adta élményekbõl fakad-
tak a költészetben, festészetben vagy
zenében.”

A kiállítás képei közül a „Lombtanul-
mány” (1860-as évek második fele), a
„Fatanulmány” (ebbõl kettõt láthattunk,
1880-as évek), „Füzes tehenekkel” vagy
a „Hegyvidéki partok”, ill. a „Felvidéki
táj” és még több más mind-mind gyö-
nyörûséggel tölthette el azokat, akik
örömüket lelik a természet, ezen belül
az erdõ és a fa mûvészetek általi meg-
örökítésében.

Azokat pedig, akiknek nem volt
lehetõségük megtekinteni ezt a nem
mindennapi kiállítást, némileg kárpó-
tolhatja a kiállítás katalógusa, amely va-
lamennyi képet bemutatja azok legfon-
tosabb adataival együtt (cím, keletkezés
ideje, technika, méret, tulajdonos).

Dr. Szikra Dezsõ

Gondolatok egy kiállítás
kapcsán


