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1200 kat. hold kiterjedésû, vízmosások-
kal, árkokkal szabdalt kopárterületet
tartottak nyilván a kataszterek. A megye
teljes történelmi területére vetítve ez a
szám 5300 kat. hold volt.

A Cserhát birtokszerkezetét azonban
nem a koronauradalmak jellemezték,
hanem az egyházi és magán erdõbirto-
kok, és a számtalan úrbéres, illetve köz-
ségi birtok, amelyek kezelésében lévõ
kopárterületek mérete sokszorosan ha-
ladta meg az állami kézben levõkét. A
feltétlen erdõtalajon tenyészõ egykori
erdõk helyén megyeszerte kopárosodó,
árkokkal szabdalt, degradált legelõk
éktelenkedtek. 

Hajdú királyi fõerdõmérnök a me-
gye talajeróziós, vízmosásos problémáit
vázoló és a megoldásokat bemutató
1914-es tanulmányában már 20-30 éves
akácállományokról is beszámol. Jól jel-
zi ez a szám, hogy a nagyobb területek-
re kiterjedõ akáctelepítések az 1860-70-
es évektõl fokozatos ütemben felgyor-
sultak, amit az államilag támogatott ún.
telepítési versenyek is igyekeztek to-
vább gerjeszteni. Az 1880-as évektõl
kezdve, 1890-1910 között egyes magán-
erdõbirtokok is nagyobb figyelmet
szenteltek az erdõtelepítéseknek, mely-
ben a fenyõfélék mellett az akác kapott
domináns szerepet. A több százholdas
területeket érintõ fásításokban élenjárt
pl.: br. Kemény Gábor egykori minisz-
ter, az Észak-Magyarországi Egyesített
Kõszénbánya Rt., Salgótarjánban Szi-
lárdy Ödön, a karancsberényi, lapujtõi
fásításokban Weissenbacher Endre. A
fásítások eredményeként termelhetõ
akác karóanyag a vízmosások megköté-
séhez, a hordalékfogó gátak építéséhez
kiváló alapanyagot adott. 

Rontott akácosok
Az 1920-as, 1930-as években újabb hul-
lámban kezdõdtek akáctelepítések. Saj-
nos, a késõbbi tapasztalatok beigazol-

ták, hogy ezeket, illetve a korábban ül-
tetett akácerdõket nem mindenhol ke-
zelték rendszeres üzemtervezés szerint,
ami hosszú távon a telepített erdõk fo-
kozatos és nagymértékû romlásához
vezetett. Az 1950-es, 60-as években ké-
szült rontotterdõ-leltárak elszomorító
képet festenek. A Trianon utáni idõszak
zûrzavaros viszonyai között az akácer-

dõk szakszerû kezelése, felújítása, ápo-
lása elmaradt, kevés volt a hozzáértõ és
cselekedni, tenni akaró szakember. Így
az akácosok súlyosan degradálódtak,
pl. a 4-5 generációs sarjaztatás, illetve a
számos esetben nem megfelelõ termõ-
hely-megválasztás (pl. magas talajvíz-
szint, fagyzug) következtében. A nem
megfelelõ termõhely-választás egyben
az õshonos fafajok kiszorítását is jelen-
tette. Ezekben is gyökerezik a helyen-
ként eltúlzottnak tartható alkalmazása
is, melynek nyomán az akác területfog-
lalásának országos aránya 2006-ban
már 32,3%-os volt.  

Mint látható, az akác cserháti elterje-
désének okai, menete összetett és
összefüggõ történeti, gazdasági, társa-
dalmi folyamatok és az azokból leve-
zethetõ természeti-ökológiai változások
egymásra épülésébõl eredeztethetõ. 

Végszóként kimondhatjuk, hogy a
Cserhátban az akác tájképet meghatáro-
zó térfoglalásának elõidézõje a sokféle
érdek szerint cselekvõ ember.

Ötödik alkalommal rendezte meg a
NYÍRERDÕ Zrt. Baktalórántházi Erdé-
szete és a Nyárády Mihály Általános Is-
kola Nyírkércsi Tagintézménye a Pün-
kösdnapi erdei futóversenyt.  A már ha-
gyományosan a pünkösdi hétvége
szombatján lebonyolított rendezvény
célja, hogy a fiatalokat ráébressze a kör-
nyezettudatos magatartás fontosságára.
Emellett a szervezõk szeretnék felhívni
a figyelmet az egészséges életmódra és
az erdõk védelmére is. 

Most az idõjárás is kegyeibe fogadta
a szervezõket, hiszen szép, napos idõ
várta a gyerekeket. Talán ez volt az oka,
hogy a rendezvényen több mint négy-

százan vettek részt. Az óvodások a 300
méteres Süni-futáson indultak. Az isko-
lások az 1000 méteres Tapsi-futáson; a
2000 méteres Gida- és Szarvasûzõ futá-
son, valamint a három kilométeres Vad-
disznóvágtán mérték össze tudásukat. 

A legnépszerûbb versenyszámnak a
2010 méteres Pünkösdnapi NYÍRERDÕ-
futás bizonyult, ezen még a felnõttek is
rajthoz állhattak. A helyiek mellett nyírkér-
csi, nyírjákói, apagyi, ramocsaházi és ófe-
hértói gyerekek egyaránt versenyeztek.
Minden célba érkezõ tombolaszelvényt
kapott, a szervezõk különféle ajándéktár-
gyakat sorsoltak ki a fiatalok között.
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