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Az elmúlt évszázadokban a sarjaztatáson kí-
vül természetes erdõfelújítási módokat nem
használtak.

A 2009. évi Evt. 7. §. (1) bekezdése alap-
ján az általunk vagyonkezelt erdõkre megál-
lapított természetességi kategóriák alapján a
teljes erdõterületre vonatkozóan az 1-3. ka-
tegória aránya 34%, az ártéri területé 41%. 

Fontos megjegyezni, hogy ezen ártéri er-
dõk 87%-ban származék erdõk, amelyekben
az idegenhonos fafajok aránya az 50%-ot, az
inváziós fafajok aránya a 20%-ot is megköze-
lítheti, és cserjeszintjük jelentõsen fertõzött in-
váziós cserje- és fafajokkal.

Az elsõ körzeti erdõtervezést követõen, az
Evt. 10. §. (1) bekezdése alapján a védelmi és
közjóléti rendeltetésû és a 7. §. a), b) és c),
pontja szerinti természetességi kategóriájú er-
dõterületek legalább egyötöd részén (Gemenc
Zrt.-nél 1406 ha) folyamatos erdõborítást biz-
tosító üzemmódokat kell alkalmazni. Ártéri erdõterületeinken
ennek alakulását a 2. táblázat mutatja.

A területek termõhelyi adottságai: erdõssztyepp klíma, nem
erdõtalaj (nyers, humuszos öntéstalajok), többletvízhatástól
független, illetve a hullámterek esetében (idõszakos, állandó,
felszínig nedves, vízzel borított vízhatású) hidrológiai viszonyú,
fényigényes (hazai nyáras, füzes, kocsányos tölgyes, magyar
kõrises) erdõállományok, az inváziós fafajok (zöld juhar, ame-
rikai kõris) igen intenzív kompetitív jelenléte mellett.

A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód
Ebben az üzemmódban jelenleg 336 ha erdõ található. A jog-
szabályi elõírás miatt elsõsorban az erdõrezervátumokat, a part
menti összeomló füzeseket, illetve azokat a keményfás állomá-
nyokat soroltuk ide, amelyek az elõzõ erdõtervezési folyamat
során a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. tv. hatására
vágáskor nélküli besorolást kaptak. Az erdõtervi adatokon ala-
puló 3. táblázat szemlélteti a Kádár-szigeti erdõrezervátum
(magterület 50,8 ha; védõzóna: 31,5 ha; összes terület: 82,3 ha)
területén 2004 óta lejátszódó folyamatokat, amelybõl látható,
hogy az elmúlt 8 év alatt az inváziós fafajok elõretörtek.

A 3. táblázatban felismerhetõ folyamatot – az erdõ „el-
zöldjuharosodását” – az ártéren található három erdõrezervá-
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tum 1998. évi szemlézése során már felismerték (Dénes, 1999
a,b,c ). Bár a szemle mindháromnál megállapította, hogy a te-
rület „csak a tájidegen, agresszív fafajok folyamatos irtásával
alkalmas erdõrezervátumnak”, amellett, hogy az erdõrezer-
vátum magterületek lényege pontosan az, hogy az emberi
beavatkozástól mentes erdõdinamikai folyamatok megfigyel-
hetõk legyenek.

Az átalakító és a szálaló üzemmód
Az Evt. 29. §. (2) bekezdése értelmében az átalakító üzem-
mód kizárólagos célja a „vágásos üzemmódról a szálaló
üzemmódra való áttérés”. Véleményünk szerint a bemutatott
termõhelyi feltételek között ez az üzemmód értelmezhetet-
len, illetve a célként meghatározott szálaló üzemmód az adott
termõhelyen – a fõfafajok mageredetû újulatának hiányában
– a nagyüzemi körülmények között nem mûködõképes, csak
az inváziós fafajok elõtörését eredményezi.

A tarvágásos mesterséges felújítás tiltása
Az Evt.10. §. (2) bekezdése értelmében a védelmi és közjólé-
ti elsõdleges rendeltetésû, 7. §. (1) bekezdés a), b) és c) pont-
ja szerinti természetességû, állami erdõben a tarvágás tilos.

Az ártéri erdeinkbõl ez összesen 7 029 ha-t érint, melybõl
a következõ 30 éven belül vágásérett, a tilalom alá tartozó te-
rület mértéke: kocsányos tölgyes 769 ha, kõrises 1068 ha, ha-
zai nyáras 1092 ha, füzes 144 ha, egyéb õshonos lombos 28
ha, mindösszesen 3101 ha.

A tarvágás tilalma a természetes újulat hiányában csak az
alátelepítéses mesterséges felújítást teszi lehetõvé. Az elmúlt
7 év tapasztalatai alapján e módszer alkalmazásával és az õs-
honos fafajok alátelepítésével folyamatosan nõ a felújítás
alatt lévõ területek nagysága, elhúzódik a befejezés. Az álta-
lában fényigényes fõfafajok (kocsányos
tölgy, magyar kõris) lassabban fejlõdnek
a bontott állomány alatt, illetve a végvá-
gás során elkerülhetetlen a károsodá-
suk. Az erdõfelújítás hosszabbodásával
növekszik a ráfordítás (a tarvágást köve-
tõen alkalmazott technológia költségé-
nek 1,5-2,5-szeresére). 

A 3-4 évente megjelenõ árvizek (a
Duna bajai vízmércéje szerinti 900 cm-t
meghaladó árvizek: 2002, 2006, 2010,
2013) lényegesen nagyobb erdõfelújítási
területen okoznak kárt (gyakori követ-
kezmény az erdõsítés megismétlése), nõ
az özönfajok fertõzésének kitett terület,
a bekerített területek nagysága és a kerí-
tettség idõtartama. Összességében az
idõigényesebb, az árvizek, véghasznála-
tok károsításának lényegesen jobban ki-
tett felújítóvágásos „természetes felújí-
tást”, az ártéren költségesebbnek bizo-

nyuló módszert kell használnunk az elõ-
írás következményeként.

A síkvidéki erdõk esetében meghatá-
rozók azok a szinte elegyetlen, fõleg ko-
csányos tölgyes, hazai nyáras, füzes, ma-
gyar kõrises állományok, amelyek eseté-
ben a magról keletkezõ természetes úju-
lat nincs jelen, vagy erõsen keveredik az
inváziós fafajok újulatával. Helyenként
megjelenik a sarjújulat a véghasználatok

után (pl. nyárasokban). 
A változó termõhelyi körülmények, a talajvíz erõs süllye-

dése, a klímaváltozással összefüggõ aszályosodás, a hullám-
térben fekvés, vagy éppen az adott erdõtársulás kitettsége, az
erdõk nagyobb tagoltsága, az erdõterületek elaprózódása az
inváziós fafajok (pl. zöld juhar, amerikai kõris, bálványfa,
akác, ostorfa) támadásának kedvez, amely ellehetetleníti a
természetes felújítási módszerek sikeres alkalmazását. 

Külön ki kell hangsúlyozni, hogy az ártéri erdõtársulások
természetes fennmaradásának alapfeltétele a folyók és folyó-
völgyek ökológiai dinamikájának mûködõképessége lenne
(Barsoum et al,. 2003). Ez az alapfeltétel a folyószabályozá-
sokkal gyakorlatilag megszûnt, és nem képzõdnek új élõhe-
lyek a folyamatosan alakuló, áthelyezõdõ, illetve változó fo-
lyómedrek, valamint zátonyok és hordalékszigetek helyett,
ahol a pionír jellegû ártéri erdõtársulások ideális feltételek
között kialakulhatnának. 

Közismert jelenség, hogy a lágy lombos fajokból álló, zárt
ártéri erdõk alatt nem rakódik le olyan hordalékréteg, amely
fizikai értelemben alkalmas lehetne a nyár és fûz terméseinek
a megkapaszkodásához, csírázásához, illetve a késõbbi cse-
metefejlõdéshez. A zárt erdõállományok árnyékos talajfelszí-
ne amúgy sem alkalmas a nagy fényigényû csíracsemeték fej-
lõdéséhez, ellentétben a frissen született zátonyok és parti fö-
venyek szedimentális öntéstalajaival. Az ártéri erdõk termé-
szetes felújításának paradoxona éppen az, hogy a fényigé-
nyes fafajok önmaguk alatt nem képesek felújulni. 

Kísérleti és gyakorlati tapasztalatok
2009 óta a tarvágás tilalma miatt 162 ha érintett területen vé-
geztünk különbözõ mértékû bontóvágással megkezdett er-
dõfelújítást. A többletfény hatására az inváziós fafajok töme-
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3. táblázat. Inváziós és õshonos fajok arányának változása 2004–2012 között 
a Kádár-szigeti erdõrezervátumban

Baja 19 K – kocsányos tölgy bontóvágás kocsányos tölgy makk alávetéssel
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gével lepték el a területeket. A 4. táblázatban összesítettük a
különbözõ fafajú anyaállományokban végzett eltérõ típusú
bontóvágásainkat.

A magyarkõris-állományok esetében újulat megjelenése
nélkül bontottunk és – értékelhetõ természetes újulat hiányá-
ban – mesterséges alátelepítést végeztük kocsányos tölgy,
magyar kõris, fehér nyár fafajokkal.

A magyar kõris gyakorlatunkban érzékelt és feltételezett
allelopátiás hatásának igazolására az elmúlt 5 évben kuta-
tási munkákat végeztettünk az ERTI és a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem bevonásával. Az eddigi tapasztalataink sze-
rint a kõris anyaállományok alatt a bõséges és szinte éven-
kénti magtermés ellenére nem találunk kõrisújulatot és a
bontások hatására a zöld juhar jelent meg. E jelenségre a
kutatási jelentések nem tudtak ésszerû szakmai magyaráza-
tot adni, ugyanakkor a megfigyeléseinket mindkét szerve-
zet egyértelmûen igazolta. A tapasztalatokat alátámasztot-
ták a Nyírerdõ Zrt., és a DALERD Zrt. kollégáinak az általuk
kezelt ártéri területeken a magyarkõris-állományokkal kap-
csolatos megfigyelései. 

A kocsányos tölgyes állományok esetében – természetes
újulat hiányában részben a szórvány magtermésekre alapoz-
va – szintén mindenhol mesterséges alátelepítést végeztünk
kocsányos tölgy, magyar kõris, fehér nyár fafajokkal. Terüle-
teinken az elmúlt húsz évben 2 esetben figyeltünk meg köze-
pes, és további 3-4 esetben igen gyenge szórvány makkter-
mést, így a kocsányos tölgy makkszükségletünket a somogyi,
illetve nyírségi területekrõl szereztük be. 

Véleményünk szerint a jelenlegi kocsányostölgy-állomá-
nyaink – pontosabban fogalmazva szlavóniai származású ko-
csányos tölgybõl mesterségesen telepített kemény lombos er-

deink – nem optimális termõhelyi körül-
mények között fejlõdnek, emiatt a mag-
termõ-képességük is igen gyenge.

A kocsányos tölgy esetében az árté-
ri erdõállományokban jellemzõen szla-
vóniai származású kocsányos tölgyrõl
(továbbiakban: szlavón tölgy) van szó.
Ismereteink szerint a folyószabályozá-
sok idején került be mesterséges erdõ-
telepítéssel, amikor a szabályozás elõt-
ti elöntések vízhatása még lényegesen
jobban kedvezett megeredésének és
fiatalkori növekedésének. Az eltelt 100
évben lényegesen megváltozott a Du-
na vízmozgása, a meder bevágódott, a
hullámtér az árhullámok során lerakott
üledékkel folyamatosan feltöltõdött, az
elöntések egyre kiszámíthatatlanabbá
váltak. Évekig nincs elöntés, ugyanak-
kor 11 év alatt 4 rekordárvíz követke-
zett be. Tehát nincs egyenletes vízellá-

tottság, ami nagyon befolyásolja a szlavón tölgy magtermõ
és visszaszerzõ képességét. A szlavón tölgynél általában
csak 7-8 évente jelentkezik igen gyenge makktermés,

amely a sûrû aljnövényzet miatt nem jut a talajba, nem
csírázik, és nem keletkezik értékelhetõ újulat. 

Az elmúlt években folyamatosan figyeltük a bekerített
szlavón tölgy hagyásfa-foltjainkat (0,2-0,6 ha), és szerkeze-
tüket megfelelõnek ítéltük, oldalfényt mindenhonnan kap-
tak, záródásuk 30-70% között váltakozott. Ezekben több év-
ben is megfigyeltünk szórvány makktermést, melybõl az el-
sõ évben 0,2-0,3 db/m2 újulat keletkezett, de a harmadik év-
re szinte teljesen eltûnt.

Természetes újulat csak a fehér nyár fafajú erdõállomá-
nyokban jelenik meg, jellemzõen gyökérsarj alakban. A

bontások és erdõfelújítások természetesen minden esetben a
vadállomány kerítéssel történõ kizárásával valósultak meg,
így a vad által okozható kártételeket nem kellett figyelembe
venni.

A szlavón tölgyesek erdõfelújítása a természetes elõfordu-
lási helyükön a múltban és jelenleg is a vágásos módszereken
– tarvágás vagy ahhoz nagymértékben hasonlító vágásos
technológiák alkalmazásán – alapszik. A horvát és délszláv
szakirodalomban (Klepac et al., 1996) egyöntetûen hangsú-
lyozzák, hogy folyamatosan biztosítani kell a kocsányos tölgy
fiatalkori magas fényigényének megfelelõ fényviszonyokat.
A „szabad állásban” növekvõ tölgycsemeték sikerrel vehetik
fel a küzdelmet az ártéren folyamatosan megjelenõ lágy és
fás szárú gyomkonkurenciával. 

A felújítási technológiák alapja az, hogy „gyommentes” – a
nyers öntéstalajok struktúrájához hasonló – talajviszonyokat
alakítsanak ki a természetes vetényülésnek vagy a makkve-
tésnek. Ezzel a módszerrel utánozzák az áradások miatt ter-
mészetesen kialakuló körülményeket, amelyek a múltban a
természetes tölgy – és más ártéri fafaj – újulati foltjainak a
megtelepedését biztosították. A folyószabályozással párhuza-
mosan megszûnõ folyódinamika helyett az ember így tudja
megteremteni a természetközeli ártéri körülményeket.

Az ártéri kemény fás erdõtársulások magas fényigényû
fafajainak (kocsányos tölgy és keskenylevelû kõris) termé-
szetes szaporodási tulajdonságai a szlavóniai feltételekhez
alkalmazkodva alakultak ki és mûködnek mind a mai na-
pig. A keskenylevelû kõris és a vénic szil esetében is ha-
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4. táblázat. Eltérõ típusú bontóvágások 
különbözõ fafajú anyaállományokban

Decs 55 C kocsányostölgy-állomány bontóvágása alatt megjelent tömeges zöld juhar újulat
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sonló, az öntéshordalékos talajtakarásra és a lágy szárú
konkurencia hiányára specializált szaporodási stratégiát fi-
gyelhetünk meg.

Figyelembe véve a szlavón tölgy és a magyar kõris tulaj-
donságait, a megváltozott termõhelyi viszonyokat, a máshol
sikeresen alkalmazható természetes felújítási, illetve folyama-
tos erdõborítást biztosító módszerek az említett fafajok eseté-
ben a gemenci ártéri termõhelyeinken nem mûködõképesek,
ezért nem alkalmasak az ártéri erdeink természetközeli álla-
potban való megõrzésére, hosszú távú fenntartására. 

További kockázati tényezõ, hogy a magas és a magyar kõ-
ris esetében az országban több helyen – köztük a gemenci te-
rületeken is – megfigyelték a Chalara fraxinea okozta a kõ-
rispusztulást.

Párhuzamok a külföldi árterek felújítási 
problémájával

A Felsõ-Rajna hullámterében a kocsányos tölgy természetes
felújítási problémái (Kühne und Bartsch, 2006) egyértelmû-
en hasonlítanak az általunk vázoltakhoz. A kocsányos tölgy
esetében természetes újulat a hullámtéren csak elvétve fordul
elõ, és életének 2-3. évében általában eltûnik, természetes
újulására, illetve sikeres makkvetésre nincs lehetõség a Rajna
hullámtérében. Ennek okai: az állatok magfelszedése, a vege-
tációs idõszakban kialakuló árvizek és a kísérõ vegetáció
(cserjék és lágy szárúak) konkurenciája. 

Még a mesterséges felújítása is csak gondos, csoportos ül-
tetéssel jöhet számításba, ha az ökonómiai szempontokat is
figyelembe veszik. Kiemelten veszélyes helyek a legmélyebb
területek, ezért ezeket nem szabad kocsányos tölggyel beül-
tetni. Azonban ekkor is számolni kell a vegetációs idõszak-
ban érkezõ, hosszan tartó árvíz okozta veszteségekkel. 

Az ültetett tölgyeknek sok fényre (legalább a teljes megvi-
lágítottság 30%-ára) van szükségük az ültetési sokk túlélésé-
hez és a magassági növekedés megindulásához, továbbá ah-
hoz, hogy a fényre intenzíven meginduló kísérõ vegetáció
mellett esélyük legyen a megmaradásra. 

A magas kõris (mely Európa ezen részén a kocsányos
tölggyel és a mezei szillel alkot keményfa-ligeterdõket) az
extrém árvizek hatására nagymértékben pusztul, illetve ká-
rosodik.

Összefoglalóan megállapították, hogy a kocsányos tölgyet
inkább elegyfafajként kellene alkalmazni, arányának növelé-
se csak nagyon magas költségekkel érhetõ el, állandó ápolás
nélkül nem tartható fenn az újulata az árterületen. A jövõben
inkább változó elegyarányú kõris, fehér nyár, fehér fûz ele-
gyes állományt javasolnak, kevés kocsányos tölggyel és vad-
gyümölcsökkel.

Összefoglalás, javaslatok
Az elmúlt évszázadban – a sarjaztatás kivételével – nem sike-
rült üzemszerûen alkalmazható természetes erdõfelújítási
módszereket találni az ártéri erdeink kezelésben. A termõhe-
lyi, a klimatikus adottságok, a jelenlegi kísérleteink, a külföl-
di megfigyelések, és a kutatási jelentések is mind azt támaszt-
ják alá, hogy nincs célravezetõbb megoldás a mesterséges er-
dõfelújítási módszereknél. 

Miért szükséges mégis a több ezer hektárnyi hullámtéren
és síkvidéken a nem mûködõ, természetes magújulatra ala-
pozó erdõfelújítási módszereket használni?

Javasoljuk, hogy a természetes felújítással nem kezelhetõ
síkvidéki és ártéri erdõk kerüljenek ki a folyamatos erdõborí-
tást biztosító elõírások hatálya és a tarvágás tilalma alól,

azon feltétel megvalósításával, hogy az árterületekre vonat-
kozó specialitások az ún. „táji erdõgazdálkodási koncepció-
ban” érvényesíthetõk legyenek az erdõtervezési folyamat so-
rán.

Fontosnak tartjuk az elõdeink által megteremtett erdõállo-
mányok továbbörökítését, amelynek legfontosabb alapelveit
a következõkben látjuk:

• az árterületen a termõhelynek és a mindenkori elöntés
szintjének megfelelõ szintezettség szerinti fafajösszeté-
tel kialakítása, elsõsorban õshonos fafajaink elegyítésé-
vel;

• az õshonos fafajok közé nem õshonos, gazdaságilag je-
lentõs értékû fafajok (nemes nyár, fekete dió) elegyíté-
se csekély területarányos mértékben;

• a jó termõhelyeken álló õshonos fafajú véghasználatok
során 20-30%-os záródásra történõ bontás, majd a mes-
terséges erdõfelújítás befejezését követõen akár több
lépcsõben történõ válogató – szálaláshoz hasonlító – ja-
vafatermelés engedélyezése;

• az esetlegesen megjelenõ õshonos természetes újulat
fenntartása, mesterséges kiegészítése;

• a mesterséges erdõfelújítások során több fõfafaj együt-
tes elegyítése, a jelenlegi gyakorlattal, azaz a fõfafaj
70%-ban történõ jelenlétéhez ragaszkodással szemben;

• a vágásos üzemmód negatív hatásait a jelenleg megszo-
kottnál (és elvártnál) nagyobb arányú hagyásfák vissza-
hagyásával lehet ellensúlyozni (10-20%), amivel a ve-
gyeskorúság és a holtfa irányába is történne elõrelépés,
a nagy faegyedek által biztosított mikroélõhelyek elõ-
nyeit kihasználva.

Az elmúlt évszázadokban megváltoztatott folyódinamika,
az érzékelhetõ klímaváltozás, az inváziós fafajok jelenléte
miatt az ártéri erdõállományaink jelenlegi erdõfelújítási kon-
cepciójának átalakítását – az ártér erdõgazdálkodási, termé-
szetvédelmi, vízgazdálkodási, turisztikai és vadgazdálkodási
céljainak figyelembevételével – szükségesnek tartjuk. 

E koncepció kidolgozásához nélkülözhetetlen a jelenlegi
jogszabályi környezet ártéri specialitásokat is figyelembe ve-
võ, rugalmasságon alapuló átalakítása. 
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