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A millennium idején volt egykori vegetáció képét nagyon 
nehéz lenne pontosan felrajzolni, mivel kellő mennyiségű és 
mélységű feljegyzés nem áll rendelkezésünkre. Legalábbis 
elegendő írásos feljegyzésünk nincs. Van azonban egy ennél 
hitelesebb „feljegyzés”, mégpedig az erdőgazdaság területét 
alkotó erdőgazdasági tájrészletek jelenlegi genetikai 
talajviszonyai. Ezek változása nem olyan gyors, mint a 
növényzeté, az emberi hatások sokkal kisebb mértékben 
változtattak rajta. Ha tehát ismerjük a genetikai talajtípusok és 
a növénytársulások között másutt feltárt kapcsolatokat, akkor a 
talajok irányából válaszolhatunk a felvetődő és címben is 
megfogalmazott kérdésére. A következtetések hitelessegét 
alátámasztja az a tény, hogy mindenfajta ökoszisztéma 
szemléletű értékelés során alapozhatunk arra: az élővilág szoros 
kapcsolatban van élettelen környezetével és viszont, tehát az 
utóbbi is kellő eligazítást nyújt az egykori vegetáció 
valószínűsítéséhez. A vázolt módszerrel készített felsorolást 
erdőgazdasági tájrészletek szerint ajánlatos megtennünk.

1. Gönyűi homok erdőgazdasági táj

Az alacsony csapadékú táj csak erdős-sztyepp vegetáció 
eltartására képes, vagyis a homokbuckák futóhomok vagy 
gyengén humuszos homok váztalajain kizárólag nyílt és zárt 
homokpusztagyepek eltartására elegendő természeti adottságok
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vannak. Erdő számára sem a kevés csapadék, sem a meszes és 
gyenge víztartóképességű homok nem alkalmas, legfeljebb 
akkor, ha a fák gyökerei talajvízhez juthatnak és a kevés 
atmoszférikus vizet kiegészíthetik egy másik vízforrás vizével. 
Sajnos erre kevés lehetőség van, mivel a homok alatt a felső 
szakaszból középszakaszba jutó Duna folyó lerakásai 
következtében vastagabb kavicsrétegeket is találunk, és csupán 
kisebb foltokban vannak olyan helyek, ahol vagy a 
talajvíztükör is elérhető, vagy pedig löszbefúj ások, iszapos 
üledékek is találhatók. Ezeken már jobb víztartóképességű 
talajok jöhetnek létre. Ha a kettő (jó víztartóképességű talaj és 
talajvíz) találkozik, akkor létjogosult a kocsányos tölgy. Ilyen 
foltokat a győrszentiváni homokon, de Ács mellett is 
találhatunk. Ez utóbbi helyen (főleg a volt 1. sz. műút mentén) 
terebélyes öreg tölgycsoportok hívják fel magukra a figyelmet, 
ezeken a helyeken az említett körülményeken túl kedvezőnek 
kell minősítenünk a Duna közelségét, és onnan az oldalirányú 
vízszivárgás lehetősége teremti meg a tölgyek „megélhetését” 
A fentiekből következően, a homokvidéken nagyon kis foltokra 
korlátozódik az a terület, ahol természetes tölgyes erdő 
lehetséges. Mivel pedig a homokos váztalajokra természetes 
fafaj nem áll rendelkezésünkre, ilyen helyeken - ha már erdőt 
kell létesítenünk talajvédelem vagy más okok miatt akkor 
csak a száraz, meszes körülményekkel megbirkózni képes 
idegen fafajokkal tudjuk ezt megtenni. Ez indokolja a sok 
feketefenyő és erdeifenyő létét az említett helyen. Ezek ugyan 
természetvédelmi szempontból nemkívánatosnak minősülnek, 
de számításba kell vennünk, hogy a mai fenyvesek helyén 
nagyon gyakran felhagyott mezőgazdasági területek voltak. 
Ezek gyommal borított területei és a feketefenyő között, 
elfogultság nélkül, az utóbbit kell jobbnak tartanunk, mert a 
talajvédelem és talajfejlődés újraindítása oldaláról 
kedvezőbbek, mint a túlnyomó részt nem őshonos 
gyomnövények, kanadai küllőrojt és társai.
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A térség déli részén, ahol több löszbefúvódás is 
elhelyezkedik - elsősorban Bőny község határában - az akác 
termesztésére van lehetőség, hasonlóan nem őshonos fafaj, 
mint a fenyők, de nitrogénkötő képességük, fájuk sokoldalú 
használhatósága, igénytelen kezelési követelményeik miatt 
nagyon alkalmasak arra, hogy a magántulajdonba vett kis 
kiterjedésű erdők nem erdész szakképzettségű tulajdonosai az 
erdők létét velük megőrizzék.

A területen egykoron nagyobb mértékben ültetett 
nemesnyáraknak azonban itt nem lehet szerepük, mert tág 
hálózatban ültetetten is gyenge a hozamuk, sűrűbb hálózatban 
pedig korai elszáradásuk és kis törzsvastagságuk miatt 
gazdasági oldalról megítélten sem számíthatnak biztató jövőre.

2. Pannonhalmi Dombság

Az egymással .párhuzamosan futó dombvonulatokat 
túlnyomórészt lösz építi fel, kisebb mértékben homokot is 
találunk itt. A tengerszint feletti magaság a magasabb részeken 
300 m körüli, ez - a térség klímáját is figyelembe véve - erdők 
természetes megtelepedésére alkalmat nyújt. Ezen hatások 
eredményeként a barna erdőtalajok, főként a bamaföld és 
kisebb mértékben az agyagbemosódásos barna erdőtalaj 
előfordulásával jellemezhetők. Ennek megfelelően a cseres- 
kocsánytalan tölgyesek képezik itt a természetes vegetációt. 
Napjainkban is zömmel ilyen erdők vannak, kétszintű tölgyes 
legfeljebb az északi oldalak klimatikusan kedvezőbb 
körülményei között lehetséges. Az akác és a fenyő az 
erősebben erodált domboldalakon jöhet számításba, de ha 
választanunk lehet, inkább a természetes erdőtársulást 
próbáljuk kialakítani. Mivel a dombvidék Győrhöz közel 
fekszik, kiválóan alkalmas a közeli nagyváros 
kirándulóerdejének szerepére, de ehhez keresni kell azokat a 
fafajokat és szálankénti elegyítéssel kell őket megtelepíteni,
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amelyek az erdő esztétikai értékét fokozhatják. A többféle 
berkenye, a vadkörte és más szépen virágzó fafajjal ezt a célt el 
tudjuk érni. Érdemes gondolni a méltatlanul figyelmen kívül 
hagyott házi berkenyére, ez nemcsak értékes fát szolgáltat, de 
vadnak, madárnak kedves csemegét nyújt lehulló aprócska, 
körte alakú termésével. Hasonlóképpen szó lehet a 
madárcseresznyéről is, de ezt csak a gyertyános-tölgyesnek 
megfelelő termőhelyeken. Kizárólag esztétikai célzattal kisebb 
fenyő foltokat is számításba vehetünk. Érdemes lenne a 
cédrusnak kísérleti kipróbálását megtenni.

3. Hanság

A Hanságot általában az éger láperdőkkel, mint természetes 
erdőtársulással borított területet ismerjük, élvonalbeli 
botanikusaink (in Danszky, 1963.) is ezt minősítik a jellemző 
természetes vegetációnak. Az égerrel kapcsolatosan azonban 
kételyek merülnek fel akkor, ha a Hanságot borító tőzeg 
jelenlétére gondolunk. Ugyanis ez sohasem képződik 
erdővegetációból, annál inkább nádasokból, kákásokból, 
gyékényesekből, magassásosokból. Az éger őshonos 
vegetációnként szerepeltetésének az is ellentmond, hogy az 
1965-ös, hosszan tartó vizes nyáron éppen az éger volt, amely a 
víz miatt (Máté-Balsay E. Az Erdő 1966-os évfolyamában 
megjelent írásában ehhez számszerű bizonyítékot szolgáltat) a 
legtöbb kárt szenvedte, a legkevésbé bírta a hosszan tartó 
elárasztást. Márpedig ilyen elöntések régebben is voltak, és 
akkor az éger már aligha maradhatott volna fenn annyira, hogy 
az éger láperdők az egész térséget beboríthatták volna. Ezért itt 
ősi, 100 évvel ezelőtti vegetációnak inkább a fent jelzett 
növények társulásait tarthatjuk. Tölgyesek a Hanság peremein 
lehettek, ahol a térszint magasabb, másrészt ásványi üledékek 
szolgáltak a talajképzés alapjául (pl. a maglócai tölgyes).
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Az erdőgazdálkodásnak tehát arra kell törekednie, hogy 
elsősorban ezeket a még meglévő idős tölgyeseket kell 
megvédenie és fenntartania, az égereseket jobbára csak ott, 
ahol természetesnek látszó láperdei előfordulásait ismerjük. A 
már erdőgazdálkodásba vont, a felhagyott és erdősítésre esetleg 
átadott területeken a nemesnyárakon kívül a füzek jöhetnek 
szóba.

4. Rábaköz

A rábaközi talajok öntés réti talajok, ezeknek megfelelő 
vegetáció vagy a rét, vagy erdő esetén a keményfás 
ligeterdő, utóbbi akkor, ha a talajvíz elvezetését igényeinek 
megfelelően oldották meg. A térségre jellemző nyárasok 
hozzájárulnak a sajátos táji jelleg megteremtéséhez, 
gazdaságilag is értékesek, ezért elsősorban fasorok, út és 
csatorna menti fásítás formájában van szerepük. Sajátos tájképi 
szépséget teremtenek az öreg, magányos fűzfák. Bozontos 
üstökükkel egy hagyományos fejesfa üzemmód megőrzői, tehát 
ezek megtartására figyelmet kell fordítani.

A Rábaköz talajtani oldalról nehezebb része az ún. cseri 
talajok tájéka. Ezek kettős vízgazdálkodású (egyszer száraz, 
máskor tocsogós) talajain a cseres-kocsányos tölgyes van 
otthon, mást aligha tudnánk itt a talajviszonyok miatt 
termeszteni, megtartásuk tehát indokolt. Semmiképpen sem 
idevalók az akácosok. A tömődött talajokon erős 
levegőigényüket nem képesek kielégíteni, csak sínylődnek, 
ezért előbb-utóbb célszerű a lecserélésük. Amennyiben 
igényesebb erdőket kívánunk itt telepíteni, felvetődik a 
talajjavítás lehetősége. Kerényi Ervin vizsgálatai szerint 
meszezéssel és talajjavítással lehet a nehézségeken segíteni, de 
hozzá kell tennünk, ez igen költséges megoldás, kérdés, 
kifizetődő-e.
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5. Szigetköz

A Duna öntésein részben nyers öntéstalajok, részben humuszos 
öntéstalajok alakultak ki. Ezek részben fűz-nyár ligeterdők, 
illetve keményfás ligeterdők eltartásához nyújtanak 
lehetőséget. Mivel az öntés itt jelentős részben kavicsos és 
durva homokos, ezen természetes erdőtársulások csak akkor 
tarthatók fenn, ha a vízellátottságuk megfelel a természetes 
állapotnak. Ha ez megszűnik és napjainkban éppen ennek 
vagyunk tanúi -, akkor a szárazzá vált termőhelyi adottsá
gokhoz ki kell kísérleteznünk a szóbajöhető és gazdaságilag is 
vállalható megoldásokat.

Ki kell emelnem a korábbi időszakban a mosoni 
szakaszon megjelent tölgyesek uralta keményfás ligeterdők 
azon állományait, amelyekben a magyarországi Duna- 
szakaszon egyebütt nem lévő gyertyán alsószintes tölgyesek 
vannak (Hédervár tájékán). Ezek növényi összetételét és főleg a 
tölgyeseket meg kell tartanunk, nem lehet olyan anyagi érdek, 
ami miatt ezeket fel kellene áldoznunk.

Fentiekben rövid vázlatos összefoglalást adtam az 
egykori, 100 évvel ezelőtti növénytársulásokról a 
talajviszonyok alapján és néhány javaslatot tettem a jelenlegi 
erdészeti hasznosításhoz. Kívánatos lenne a Kisalföldi 
Erdőgazdaság teljes területét részletesebben is értékelni, de erre 
most nem volt lehetőségem.
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