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A növényföldrajzzal és vegetációismerettel foglalkozó 
tudományok mintegy ötven éve egyértelműen vallják, hogy a 
tiszai Alföld természetes növénytakarója az erdősztyepp 
(erdőspuszta). Ebből következik, hogy amikor a terület elmúlt 
évszázadainak vegetációváltozását, benne az erdők, 
facsoportok, fák megjelenését, illetve visszaszorulását 
vizsgáljuk, kiindulási pontnak a ligetekkel, a vízfolyásokat 
kísérő galériaerdőkkel tarkított alföldi tájat kell elfogadnunk. 
Ez az erdőspuszta a magyar honfoglalást követően 
fokozatosan, előbb lassúbb, majd gyorsabb változásokkal 
alakult át -  a mai értelemben vett -  kultúrtájjá. Ebben a 
változásban a leglátványosabb fordulatot a vizekhez és az 
erdőkhöz kapcsolódó emberi tevékenységek hozták. Hiszen 
ezek az alföldi táj legállandóbb elemeinek tekinthetők, ráadásul 
módosulásuk egymástól nem független. A vizek járásának 
megváltozása/megváltoztatása közvetlenül kihat a fás 
vegetációra: mind a természetes beerdősülést, mind a 
mesterséges erdőtelepítést jelentősen módosíthatja.

A Tisza-ártér természetes vegetációja

A Tisza-ártér természetes növényzetét a 
vegetációrekonstrukció segítségével tudjuk bemutatni. A 
szabályozatlan folyó 38.500 km2-nyi árterét elsősorban 
ligeterdők foglalták el. Az ártéri ligeterdők esetében a 
fiziognómia, állománystruktúra és fajkompozíció alapján 
három típust tudunk elkülöníteni, melyek kialakulásában 
elsődleges szerepe volt az elöntések mértékének, idejének.

*A tanulmány 1998-ban a Vízügyi Múzeum, Levéltár és 
Közgyűjtemény felkérésére készült.
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A kis vízszint fölötti, nagyon mély fekvésű területeken fás 
növényzet nem tudott lábra kapni, ha magoncaik időnként föl is 
tudnak verődni, a soron következő árvíznél biztosan 
belefulladnak. Ebben a zónában csak iszaplakó lágyszárú 
mocsári növények találhatók, kis fajszámmal és kevés egyeddel 
képviselve.

Az eggyel magasabb térszinten, a mély fekvésben találjuk 
a bokorfuzesek zónáját. Itt az elöntés évről évre rendszeres, 
hossza általában 2 hónap fölött van. Talajfejlődésre -  az 
elöntések gyakorisága és a rendszeresen ráhordott rétegek miatt
-  nincs lehetőség, itt az ún. nyers öntéstalaj genetikai talajtípus 
figyelhető meg. A fás növények magoncai bizonyos években 
lábra tudnak kapni, különösen a cserje termetű fűzfajok, mint a 
mandulafűz (Salix tricmdra) és kosárkötő fűz (S. viminalis) 
életképesek. A mészkedvelő bíborfűz (S. purpurea), mely a 
Duna és mellékfolyói bokorfuzeseire kimondottan jellemző, a 
Tisza mészmentes öntésterületén nem figyelhető meg. A 
bokorfuzesekben a fatermetű fehér- és törékenyfűz (S. alba, S. 
fragilis), valamint a fekete nyár (Populus nigra) magoncai is 
megjelenhetnek, de a számukra túlságosan szélsőséges 
termőhelyeken nem tudnak fatermetűvé nőni, csak cserje 
méretűek maradnak. A bokorfuzesek gyepszintje szegényes, 
ide elsősorban a nagyon mély fekvés lágyszárú növényfajai 
nyomulnak be. A Tisza nyomvonalát keskeny sávban követő, 
meredekebb partfal esetén megszakadó bokorfuzesek az utóbbi 
időszakban több, az országba behurcolt gyomnövény (pl. 
libatopok, disznóparéjok) fő terjedési útvonala lett. Igaz 
viszont, hogy a Tisza iszaposabb-agyagosabb öntései kevésbé 
jó gyomterjedési útvonalak, mint a Duna kavicsosabb, 
homokosabb öntései. A bokorfuzesek alacsony szervezettségű 
életközösségek, könnyű őket egyensúlyi helyzetükből 
kibillenteni, de könnyen is tudnak regenerálódni. Ez a 
regenerálódás évek alatt -  látványosan -  végbemegy.

A bokorfüzes zóna fölött, középmély fekvésben találjuk a 
fuz-nyár ligeterdőket, vagy másnéven a puhafás ligeterdőket. 
Az elöntés itt még rendszeres, hossza 2 hét és 2 hónap között 
van, ami a talajoknál lehetővé teszi a humuszosodás
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megindulását. A jellemző genetikai talajtípus itt már a 
humuszos öntéstalaj. A puhafás ligeterdő állományalkotó fafaja 
a fehérfűz (Salix alba) és a fekete nyár (Populus nigra), 
melyek itt, a számukra kedvező termőhelyen, fatermetet érnek 
el. Elegyfaként megjelenik a törékeny fűz (S. fragilis), s a 
Tisza mentén nagyon gyakori a fehér fűz és a törékeny fűz 
hibridje, a berki fűz (S. x rubens). Helyenként a második 
lombkoronaszintben megtaláljuk az elöntést jól tűrő vénic-szilt 
(Ulmus laevis) is. Erre a ligeterdőtípusra már egy laza 
cserjeszint is jellemző, melynek leggyakoribb faja a 
vörösgyűrűsom (Cornus sanguinea), továbbá a kányabangita 
(Viburnum opulus) és a kutyabenge (Frangula alnus). A  
gyepszint fajgazdag és teljes borítású, a jó víz- és 
tápanyagellátottság miatt dominálnak a magaskórósok, a 
nitrofil fajok, továbbá a fákra -  különösen a szegélyeken -  
liánok kapaszkodnak fel. A puhafás ligeterdők -  
terepalakulatból származó termőhely miatt -  a 
bokorfüzesekhez hasonlóan, de azoktól szélesebb sávban 
követik a folyó nyomvonalát.

A középmagas térszinten az elöntés már nem rendszeres, 
évekre kimaradhat, s a kéthetes időtartamot nem éri el. Itt 
jellemző az öntés erdőtalaj, melyen a tölgy-kőris-szil 
ligeterdők, másnéven a keményfás ligeterdők állnak. A 
ligeterdőtípusok közül ez a legstrukturáltabb és a leginkább 
fajgazdag életközösség. Állományalkotó fafaja a kocsányos 
tölgy (Quercus robur) és a magyar kőris (Fraxinus angustifolia 
ssp. pannonica). Közéjük, a felső lombkoronaszintbe, 
elegyedik a fehér nyár (Populus alba). A második 
lombkoronaszintben az árnytűrő vénic-szil és sima levelű 
mezei szil (Ulmus laevis, U. minor) a jellemző, de megjelenik a 
vadalma (Malus sylvestris) is. A cserjeszintre a csíkos 
kecskerágó (Eunymus europaeus), a vörösgyűrűsom (Cornus 
sanguinea), a kányabangita (Viburnum opulus), a kutyabenge 
(Frangula alnus) és a tatárjuhar (Acer tataricum) jellemző. 
Gyepszintje fejlett, dominálnak benne az üde lomberdei fajok, 
melyek egy része -  a patakok révén -  a hegyvidéki 
bükkösökből és gyertyános-kocsánytalan tölgyesekből
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ereszkedtek le. A keményfás ligeterdők zónája már nem 
keskeny sávban követte a folyó nyomvonalát, hanem a 
terepszintnek megfelelően, attól több kilométer távolságra is 
elnyúlhatott. Ez az élőhelytípus, mely a természetes 
vegetációban az ártér több mint 90%-át foglalhatta el.

A keményfás ligeterdők kontakt társulásai a magas 
térszinten, ahol elöntés már nem volt, a folyó legfeljebb a 
talajvízszinten keresztül éreztette hatását, a gyertyános
kocsányos tölgyesek, homoki tölgyesek és lösztölgyesek. Ezek 
azonban már nem az ártéri életközösséghez tartoznak, de a 
Tisza alföldi részén feltétlenül megjelentek.

A fent vázolt ligeterdőtípusok, mint a mineralogén 
szukcessziósor tagjai, mellett meg kell említeni a láperdőket 
is. A lefűződő holtágak, morotvák, mélyebb fekvésű területek 
elöntésmentes részein az ún. organogén szukcesszió 
érvényesült. Itt a szervesanyag-lebomlás lassú, jellemző a 
tőzegesedés, láposodás. A feltöltődés egy bizonyos stádiumáig 
a lápok uralkodnak, majd kialakul az első fás életközösség, a 
fuzláp. Ezt a cserje termetű rekettyefiííz (Salix cinera) építi fel a 
lágyszárú lápnövények kíséretében. A lassú szukcesszió 
eredményeként a fűzlápok égerlápokká alakultak át, ahol a 
mézgás éger (Alnus glutinosá) dominál, cserjeszintjében pedig 
a kányabangita (Viburnum opulus) és a kutyabenge (Frangula 
alnus) figyelhető meg. Ellentétben a ligeterdőkkel, a láperdők 
csak kisebb foltokban voltak jellemzők az Alföldre.

Még két, de másodlagosan kialakult, az ártérhez 
kapcsolódó életközösséget kell megemlíteni.

A mocsárrétek a keményfás ligeterdők kiirtása után, a 
terület rendszeres kaszálása vagy legeltetése nyomán jöttek 
létre. Fennmaradásának feltétele a gazdálkodási mód 
változatlanul hagyása.

A sziki tölgyesek a keményfás ligeterdőkből a 
vízelvezetések és másodlagos szikesedések során alakultak ki, 
de csak kevés képviselőjük maradt fenn (Például Ohat, 
Újszentmargita, Hencida, Bélmegyer).
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A természetes növénytakaró megbontása

A természetes erdőtársulások közül legelőször a 
lösztölgyesek, illetve a -  viszonylag kis kiterjedésű, kevés 
helyen előforduló -  gyertyános-tölgyesek estek áldozatul a 
lakosság megtelepedésével járó erdőirtásoknak. Az erdők 
helyét települések, szántóföldek, rétek és legelők foglalták el. 
Ugyanakkor ezek az állattenyésztő, földművelő falvak gyakran 
a vízfolyások mellett létesültek, ott itattak, ott halásztak stb. 
így nemcsak a síksági, víz nem járta terület felől, hanem a 
vízfolyás irányából is elkezdődött a fás vegetáció 
„megtámadása”, a gazdálkodás körébe történő bevonására. Itt 
említjük meg az ártéri gyümölcsösöket is, amik ugyan részben 
a természetesen megtelepült fák alapján fejlődtek ki, idővel 
azonban egyre inkább az emberi tevékenységet tükrözték, 
mintsem a természet „ajándékát”.

Az alföldi erdők említett, évszázadról évszázadra egyre 
jellemzőbb átalakulásába, pusztulásába minden korábbinál 
erőteljesebb változást a török kor hozott. Az, hogy az ország 
középső része, így a Tisza völgye is, csaknem két évszázadig 
állandó háborúk színtere volt, tárgyunk vonatkozásában két 
szempontból is lényeges.

Az egyik mindjárt az, hogy az akkori háborúkhoz, 
különösen az erődítési, várépítési munkákhoz rengeteg fára 
volt szükség. Ez az alföldi erdőket is komolyan igénybe vette; 
elsősorban a tölgyeseket pusztították. Ugyanakkor a hódoltság 
korából tudjuk, hogy a törökök az Alföld középső részén 
(Szolnok, Törökszentmiklós térségében) tűzifaadót is szedtek, 
tehát a meglévő, kevésbé értékes erdők is fejsze alá 
kerülhettek. Végül a városokba menekült, elsősorban 
szarvasmarhatartással foglalkozó lakosság is elősegítette az 
elfátlanodást, mivel a legeltetés, főleg pedig a szabályozatlan 
legeltetés mindenféle fás növénynek ellensége.

Ezen fapusztító tevékenységek eredőjeként kiterjedt 
pusztaságok, fátlan síkságok jöttek létre. Olyannyira, hogy a 
XX. században döbbentek rá: az Alföld nem „ezeréves puszta” 
(tudniillik korábban olyan nézet is létezett, amely szerint a
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magyar honfoglalás az Alföldön végelátatlan pusztát talált 
volna), hanem jórészt a török korban alakult ki. Hogy az Alföld 
természetes növénytakarója nem a sztyepp, hanem az 
erdősztyepp, az a XX. század elején kiterjedten meginduló 
alföldfásítás tudományos és ideológiai megalapozására 
szempontjából bizonyult lényegesnek.

Vissza kell azonban még térnünk a török hódoltság korának 
másik, szintén a fás vegetációra ható tényezőjére. Nevezetesen, 
a lakosság létszámának megcsappanására, a falvak eltűnése, a 
szántók, rétek, legelők felhagyása ismét a természetes 
szukcessziónak adott tért. Azaz: a természetes vegetáció ismét 
megjelent és hódított, s ez a „hódítás” elsősorban a vizek 
közelében a fák gyors megtelepedését, erdők kialakulását is 
jelentette.

Törekvések a Tisza-völgy erdészeti rekonstrukciójára

A török kor után visszatérő, szaporodó lakosságnak tehát 
kétirányú munkát kellett elvégeznie. Az egyik a puszták 
„megszelídítését” jelentette, a másik pedig az elvadult, 
visszaerdősülő árterek művelésbe vételét. Ez utóbbi különösen 
a legtovább török uralom alatt maradt Temes-vidéken jelentett 
sok feladatot, mivel ott az erdők térfoglalásának az éghajlat is 
nagyon kedvezett. Ugyanakkor ehhez a területhez kötődnek az 
első alföldi fásítási emlékek is. A temesi bánsági erdőhivatal 
ugyanis 1740 körül a Tisza mellett hadászati megfontolásokból 
ültetett erdőket: az erdőkkel, fasorokkal szabdalt terepet 
ugyanis az esetleges török támadástól könnyebb lett volna 
megvédeni.

A másik, szintén korán jelentkező fásítási emlékek a 
vízügyi létesítményekhez kapcsolódnak. Az ország középső 
részének (ismételt) művelésbe vétele ugyanis elképzelhetetlen 
volt a vízrendezések, lecsapolások nélkül. A gátak és egyéb 
műtárgyak megóvása pedig már a XV11I. században is 
faültetésekkel járt. Ekkor elsősorban fűzfákat ültettek, illetve 
dugványoztak.
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A fák, erdők eme védelmi feladata mellett a XVIII. század 
az állami faültetési akciók első százada is. Az 1769. évi, Mária 
Terézia-féle erdőrendtartás ugyanis első alkalommal 
fogalmazta meg: „minden háznak lakosa, mind addig, miglen a' 
ház, udvar, kert, pajta és rétek körül, üres és a' fa-ültetése 
alkalmatos hely találkozik, minden Esztendőben fákat,... leg
alább 20-at plántálni tartozik.” Ez a rendtartás nem 
kimondottan az Alföldre vonatkozott, de először jelent meg 
benne az az uralkodói óhaj, hogy az addigi, elsősorban a 
természetben meglévő erdők, fák visszapótlandók, sőt az 
elfátlanodott alföldi településeken belül is fákat kell ültetni. 
Ekkor még a helyi, őshonos fafajokra gondoltak, bár éppen 
Mária Terézia idejében szorgalmazták a selyemhernyó- 
tenyésztést, amihez viszont eperfákat kellett telepíteni. 
Ugyanekkor, igaz, még csak kertészetekben, kezdett 
megjelenni az akác is, amely a század végére már nem csak a 
botanikusok által ismert fafaj volt. Mindez megcsillantotta a 
lehetőségét annak, hogy a Tisza völgyében esetleg előidézendő 
ökológiai változások ha hazai fafajokkal nem, akkor 
idegenhonos (exóta-) fákkal esetleg majd követhetők. S ezt a 
kérdést egy különleges alföldi termőhely, a homokvidék 
problémája élezte ki a legjobban.

A homokvidékek felé a figyelmet leginkább a Duna-Tisza 
közének a problémája terelte, aminek ugyan csak egy része 
esik a Tisza völgyébe, a jelenleg vizsgálat alá vont területre. 
Mégis meg kell említenünk azt, hogy a futóhomok 
kialakulásához, elterjedéséhez leginkább a korlátlan legeltetés 
járult hozzá. A török háborúk, majd az azt követő 
újratelepülések idején a Balkánról bevándorló, elsősorban a kis 
kérődzők (juh, kecske) tartásával foglalkozó népek 
tevékenysége nemcsak a fás növényzet meg-, illetve 
újratelepülését tette lehetetlenné, hanem a lágyszárúakét sem. 
Ehhez járult aztán a gyapjúkonjuktúra, aminek hatására a 
Duna-Tisza-közi homokhát északi részén is egyre kiterjedtebb 
legeltetés folyt -  és a homok egyre csak terjedt, terjedt.

Másik irányból viszont a napóleoni háborúk egyre több 
mezőgazdasági terményt, így gabonaféléket igényeltek, s ezt
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elsősorban a szántóföldi terület kiterjesztésével lehetett elérni. 
A mezőgazdasági termőterület növelésének lehetőségei között 
az erdők irtása, vizek lecsapolása mellett jelentős szerepe volt a 
fiitóhomok-területek művelésbe vételének. Itt azonban 
nemcsak magával a műveléssel érintett területre kellett ügyelni, 
hanem arra is, hogy a szomszédos földeken meginduló homok 
el ne öntse a már „megszelídített” homokot. Ezt a törekvést az 
országgyűlés 1807-ben és 1844-ben törvénnyel igyekezett 
elősegíteni. Ezzel összefüggésben azonban a futóhomok 
tovaterjedése megakadályozására módszereket is kellett 
ajánlani, hiszen a törvény betartását csak akkor lehetett 
megkövetelni, ha tudtak az elérendő célhoz vezető módszert is 
mutatni. Ez pedig elsősorban a fásítás volt. Ekkor, a XIX. 
század elején, közepén úgy gondolták, hogy elegendő a 
fútóhomokkal borított területeket körbefásítani. Később 
fokozatosan jöttek rá, hogy a néhány fasorral történő 
körbefásítással célt elérni lehetetlen, tehát kiterjedtebb 
fásításokra van szükség. S ekkor már hangsúlyosan vetődött 
fel, hogy milyen fát ültessenek, mivel a nagyobb tömegű fát 
adó erdőket igyekeztek tüzelésre, mezőgazdasági szerfának is 
felhasználni. Az akác, majd pedig a fenyőfélék (fekete- és 
erdeifenyő) jelentették a megoldást, s Szeged, Szabadka 
példája, továbbá a Delibláti-homokpuszta fásításai voltak a 
bizonyságok arra, hogy az Alföld középső része is fásítható.

A tudományos élet képviselői ugyanis még a XIX. század 
közepén is úgy vélekedtek, hogy az Alföld éghajlata 
„fagyilkos”. Ezért legfeljebb az Alföld szélein lehet fát ültetni, 
a Kárpát-medence középső, ekkorra már elfátlanodott részén, 
klimatikus okok miatt nem lehet a fás vegetációt megtelepíteni. 
Ha haladunk az Alföld széle, így például a Tisza-völgy felső 
része felé, a XIX. század elején, középen itt még kiterjedt 
erdőségeket, gyertyános-tölgyeseket, homoki tölgyeseket 
találunk. A mezőgazdasági művelés térhódítása ezeket is 
érintette, például a Nyírségben sok helyen az erdők helyét 
foglalta el a -  gondos, a homok megmozdulását 
megakadályozó -  szántóföldi művelés. Ugyanakkor akár a 
mezőgazdasági hasznosítás feladása (aminek oka lehetett
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például a tölgyerdő utáni, jól termő talaj kimerülése), akár az 
erdő átalakítása új erdészeti problémát vetett fel. A 
szakemberek döbbenten látták, hogy az egykori tölgyesek 
helyére nem tudják visszavinni az őshonos fajt, a kocsányos 
tölgyet. Ez különösen a XIX. század végén, a XX. század 
elején vált jellemzővé, amikor tudatosult: a vízrendezések, 
nyírvizek lecsapolása a Nyírség termőhelyi viszonyait is 
megváltoztatta. Tehát új fafajokat -  az akácot és a fenyőféléket
-  kellett az erdősítésekbe bevonni. A homokterületek 
erdősítésének, vegetációváltozásának problémája így 
visszavezetett a vízrendezések kérdéséhez.

Az Alföld, ezen belül a Tisza völgyében a legfőbb feladat 
ekkor a folyószabályozásokkal, a vízrendeződésekkel történő 
termőterület-növelés, illetve a mezőgazdasági művelés 
biztonságának a növelése volt. Érdekes módon a közvélemény, 
különösen pedig a reformkor gondolkodói ezt nem választották 
el az alföldi faültetések kérdésétől. Gróf Széchenyi István írta: 
„Befásítom a nagy magyar sztyeppét, oázist teremtek a nagy 
Szaharában, ez lesz a világ legszebb nemzeti parkja, Európa 
veteményes kertje, ott lesz a Dunamedence éléskamrája, és a 
kamra gazdái büszke, dolgos magyar parasztok lesznek.”

Igen, befásítani a „nagy magyar sztyeppét”. Széchenyi 
„eszmetöredékeiből” azonban a XIX. században csak a 
lecsapolások, a vízrendezések valósultak meg. Ez óriási 
eredmény volt, s megmutatta, hogy Magyarország mind 
gazdasági, mind pénzügyi erővel, mind pedig műszaki tudással, 
-eszközökkel is végre tudja hajtani a Kárpát-medence középső 
részének természetátalakítását. A mezőgazdasági művelés 
minden korábbinál nagyobb mérvű kiterjesztése azonban nem 
járt együtt sem az ésszerű tájhasznosítás -  még a XIX századi 
szinten történő -  elveinek az érvényesítésével, sem pedig a 
korábbi fásítási célkitűzések szempontjainak figyelembe 
vételével. Ez utóbbi törekvéseket pedig az 1863. évi nagy 
szárazság ismét a figyelem középpontjába vonta. Ekkor 
ugyanis még úgy gondolták, hogy kiterjedt fásításokkal az 
Alföld makroklimatikus viszonyait is meg lehet változtatni,
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tehát sok fa elültetésével akár az Alföld szélsőséges száraz 
részeinek az éghajlatát is befolyásolni lehet.

Az 1879. évi erdőtörvény alkotói, majd végrehatói ennél 
józanabbul gondolkodtak. A hegyvidéki erdőirtások 
mérséklését igyekeztek elérni, amitől az alföldi folyók vízszint- 
ingadozásának csökkenését remélték. A törvény életbe 
léptetése azonban -  éppen az alföldi részeken -  az 
erdőterületek csökkenésével is járt: a kisebb, jelentéktelenebb 
erdővel rendelkező birtokosok úgy gondolták, hogy nem veszik 
vállukra az erdészeti adminisztráció terhét, hanem a fákat 
kivágják, így az erdőt „eltüntetik”. A nagyobb, közbirtokossági 
tulajdonban lévő erdőket pedig gyorsított ütemben osztották fel 
(a községi erdőket nem lehetett egyéni tulajdonba adni!), ami 
az erdőtörvény szigorúbb intézkedései alól való kikerülést 
jelentette. Ezen magánerdők sorsa aztán gyakran a kiirtás lett, 
mivel az erdőtörvény az ún. nem feltétlen erdőtalajon álló 
erdők kiirtását lehetővé tette. (Feltétlen erdőtalajon azok álltak, 
amelyek az erdő művelési ágban hozták a legnagyobb 
jövedelmet, míg a nem feltétlen erdőtalajon állók más, pl. 
mezőgazdasági hasznosítással jövedelmezőbbek voltak.) Tehát
-  s ez jellemző az alföldi erdőkre -  a mezőgazdasági művelés 
érdekében a nem feltétlen erdőtalajon álló erdőket szabadon le 
lehetett tarolni. Tudnunk kell azonban, hogy a homoki erdőket 
(mintegy külön kategóriát alkotva) még a feltétlen erdőtalajon 
állóknál is jobban védték, azaz a homokfásítási próbálkozások 
eredményei megmaradtak, sőt az erdőtörvény igyekezett azt 
elősegíteni (földadó-elengedéssel, ingyen csemetékkel stb.). 
Hogy milyen jelentős volt az alföldi erdők mezőgazdasági célú 
átalakítása, arra csak egyetlen példát idézünk: Bács-Bodrog 
megyében a századforduló évtizedében az erdők 15%-kal 
csökkentek. S itt elsősorban az értékes, főleg kocsányos 
tölgyesek kiirtására kell gondolnunk. Ugyanakkor viszont az 
erdők helyén értékes mezőgazdasági kiszolgáltatott területek 
jöttek létre.

Az alföldi erdők kitermelésében ugyan meghatározó 
szerepe nem volt, mégis meg kell említenünk a 
jobbágyfelszabadítás hatását. A Tisza völgyére ugyanis kevés
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bé volt jellemző a jobbágyok kiterjedt erdőhasználata, amiért 
aztán 1848 után erdő(rész)t kaptak. A felszabadult jobbágyok 
országos viszonylatban mintegy 1 millió kh-ról (kb. 600 ezer 
ha) irtották ki az erdőt, s kezdtek ott legeltetni, illetve szántani- 
vetni.

Miként már utaltunk rá, a legnagyobb természetátalakítást a 
folyószabályozások és a lecsapolások jelentették. S ezek 
okozták az erdők, fák pusztulását, pusztítását is. Részben azzal, 
hogy a folyókat kísérő erdőket megbolygatták, ott a fákat 
kivágták, részben pedig azzal -  ez volt a jelentősebb -, hogy az 
ökológiai viszonyokat megváltoztatták; a tájat mezőgazdasági 
művelés szolgálatába állították. Eltűntek az egykori 
vízfolyásokat kísérő fasorok, de a mentett oldalon a 
mezőgazdasági táblák útjában voltak még azok a fák is, 
amelyek a lecsapolások okozta ökológiai változásokat esetleg 
túl is élték.

A XIX. század végére, a XX. század elejére tehát a 
lecsapolási, folyószabályozási munkák, továbbá -  az előbbitől 
nem teljesen elválaszthatóan -  a mezőgazdasági célú 
erdőirtások, a jobbágyfelszabadítás és az erdőtörvény életbe 
léptetésének mintegy eredőjeként az Alföld soha nem látott 
mértékben elfátlanodott. Ekkortól már statisztikai adatok is 
rendelkezésre állnak, amelyek szerint az Alföld erdősültsége 
mintegy 4,2% lehetett. (A korábbi időszakra vonatkozó 
becslések az Alföldön mintegy 3-4-szer ennyi erdőt 
feltételeznek.) Ezen elerdőtlenedési folyamatban ellenkező 
előjelű változást -  miként láttuk -  egyedül a homokterületek 
fásítása jelentett. A századfordulótól kezdődően ennek már 
kiforrott eljárása volt, illetve meg tudták mondani, hogy milyen 
homokra melyik fafajt lehet nagy biztonsággal ültetni. Ez óriási 
eredménynek számított, hiszen a tudomány és a korabeli 
technika készen állt arra, hogy -  megfelelő pénzeszközök 
megléte esetén -  a homokvidékek kiterjedt befásításához 
fogjon. Megjegyezzük azonban, hogy a fafajokat illetően a 
homokfásítás eszközét elsősorban az idegenhonosakban lelték 
meg. Ugyanakkor már találkoztak az első figyelmeztető jellel:
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az „ákáczmániát” -  ti. a nagy akácültetvények létjogosultságát
-  az akácpajzstetű károsítása nagyban megkérdőjelezte.

Az 1923. évi alföldfásítási törvény és hatása

Trianon után a Kárpát-medence középső részére szorult 
országban az Alföldnek, benne a Tisza-völgynek a szerepe 
felértékelődött. A nagyfokú fahiány miatt mindenképpen 
növelni kellett az erdők területét, főleg azokon a vidékeken, 
ahová addig messziről, újabban pedig a határokon túlról kellett 
akár az épület-, akár a tűzifát szállítani. A figyelem tehát 
minden korábbinál nagyobb mértéken az alföldi erdőtelepítések 
felé fordult. Az 1923. évi XIX. te., az alföldfásítási törvény 
vitájában hangzott el, hogy a tervezett fásítás „nem más..., 
mint kezdete az Alföld reorganizációjának a török pusztítás 
után”. így a törvény hatálya nem is az egész országra, hanem 
csak a Dunától keletre elterülő, alföldi megyékre terjedt ki, 
mintegy 4,5 millió hektár területet magába foglalóan. (Később 
az országrész-visszacsatolásokkal a Tisza mellékfolyói- nak 
völgyére is érvényesítették, és ekkor ez a terület 6 millió 
hektárra nőtt.)

Az alföldfásítási törvény rendelkezései szerint az 50 kh-as 
(28,78 ha), vagy annál nagyobb szántó- és 20 kh-as (11,52 ha) 
rét- és legelőterületeket, továbbá a tanyákat körül kellett 
fásítani. A törvény szerint ezek a fásítások községhatáronként, 
„tervszerű” elosztásban végzendők. Ennek alapján a tervezési 
munka tulajdonképpen két lépcsőből állt, az összeírásból és a 
kijelölésből. Az összeírás a törvény hatálya alá tartozó 
birtokosok számba vételét, a kijelölések a fásítások helyének, 
fafajának stb. meghatározását jelentette. Ezt az óriási munkát 
azonban az erdészek az egész időszak, tehát a két világháború 
közötti időben sem tudták elvégezni.

A tervezésből, azaz az adminisztrációs munkáktól 
függetlenül -  önkéntes felajánlások alapján -  folytak az alföldi 
erdőtelepítések. Ehhez az állam 1920-tól 1944-ig mintegy 104 
ezer hektár befásítására elegendő csemetét termeltetett meg és 
adatott ki a fásítani szándékozóknak. Igaz, ezzel az Alföld
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erdősültsége alig változott (csak 0,4%-kal nőtt), de a zárttömbű 
erdők telepítésénél jelentősebbek voltak a facsoportok, 
gazdasági fásítások és fasorok megjelenése az alföldi tájban. A 
kiadott csemetékkel ugyanis elsősorban a dűlőutakat, a 
tanyákat és a mezsgyéket ültették körbe. Fontos eredménynek 
számít az is, hogy ekkortól Magyarországon általánosan 
ismertté vált: az Alföldön fákat kell ültetni, erdőket kell 
telepíteni. S itt visszatérünk a Tisza völgyének problémájára.

Amikor az alföldfásítási akciót meghirdették, attól az 
Alföld éghajlati viszonyainak javulását, a levegő 
páratartalmának növekedését, így a csapadék növekedését is 
várták. Tehát továbbra is makroki imatikus változásokban 
reménykedtek. Igaz, a hangsúly egyre inkább a fák 
porszűrőképessége, árnyat, enyhelyet biztosító szerepe felé 
tolódott el. Ennek a célnak pedig bármilyen, az adott 
termőhelyi viszonyok között megélő fafaj megfelelt. Annál is 
inkább, mert a Tisza-völgy jelentős részét kitevő szikesek 
fásításához nem tudtak megfelelő fafajt ajánlani. Még csak 
ekkor indultak el a szikesfásítási kutatások, amelyek azonban 
hamar bebizonyították: nem minden szikes talaj fásítható. Sőt, 
abban sem lehet reménykedni, hogy a fák a még éppen 
fásítható sziken a talajt annyira megjavítják, hogy oda majd 
zárt erdőket lehet tervezni. A szikesfásítás az Alföldön őshonos 
fafajokon kívül „felfedezte” a keskeny levelű ezüstfát 
(Elaeagnus angustifolia) és a tamariskát (Tamarix tetrandra) 
is.

A két világháború közötti fásítások zöme azonban a már 
lecsapolt, kiszáradó, ármentett területeken történt. így az akác 
és a gyorsannövő nyárfélék kerültek előtérbe. Az akácot 
kiválóan lehetett használni mind tűzi-, mind mezőgazdasági 
szerfának, az ekkor terjedő nemesnyárfélék mellett pedig a 
gyors növekedésük szólt. Néhány év múlva, ha a 
mezőgazdasági termelésnek útjában voltak, hamar ki lehetett 
ezeket vágni, ráadásul használható faanyagot adtak.

Az alföldfásítási akció a Tisza és mellékfolyóinak 
hullámterét nem alakította át. Ott továbbra is a természetes 
erdőtársulások voltak a jellemzők, bár meg kell jegyeznünk,
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hogy a hullámterek intenzív, gyorsannövő fafajokkal történő 
beültetése több helyen is felmerült, sőt helyenként, pl. Alsó- 
Duna-ártérben, el is kezdődött. A tiszai hullámtereken viszont 
kiterjedt legeltetés, sőt szántóföldi művelés folyt.

Országfásítás

1945 után előbb az államosítás, majd a téeszesítés 
számottevő módon megváltoztatta a vizsgált terület erdeinek és 
fásításainak helyzetét. A Tisza-völgy szempontjából a 
legjelentősebb az, hogy 1949-ben országfásítási tervet hirdettek 
meg. Ennek alapján az Alföld akkori, alig 5%-ot elérő 
erdősültségét mintegy 20 év alatt a kétszeresére kívánták 
emelni. Ehhez rendelkezésre állt a földalap (a téeszesítéssel itt 
óriási állami tartalékterületek keletkeztek), a csemete 
(Magyarország a világon -  a Szovjetunió mögött -  a második 
legtöbb facsemetét termelte évente) és a szaktudás is. A 
korábbi alföldfásítási tapasztalatok alapján ugyanis szinte 
minden termőhelyre meg tudták határozni az ültethető 
fafajokat. Az ország ugyan a különböző kampányok lázában 
égett, de már korábbról ismert volt az, hogy az Alföldön fát 
kell ültetni, így a „sztálini természetátalakítás” ezen a helyen 
nem hangzott olyan idegenül. Tehát mind az anyagi, mind a 
szellemi bázis, mind pedig a társadalmi háttér rendelkezésre 
állt, kedvezett ennek a munkának. Azt azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy a mezőgazdaság tulajdonviszonyainak 
átalakítása nem az erdőtelepítések érdekében történt. S az is 
köztudott, hogy a földjétől megfosztott, tanyájáról elüldözött 
parasztnak nem az fájt a legjobban, hogy azt az erdőgazdaság 
vette művelésbe.

Ezek után lássuk, hogy az Alföld jelenlegi, mintegy 12%-os 
erdősültségét milyen fásítási tervek megvalósításával érték el!

A tárgyalás megkönnyítése érdekében tulajdonképpen négy 
nagy csoportot különíthettünk el. Ezek: zárttömbű 
erdőtelepítések, erdőnkívüli fásítások, hullámtéri fásítások és a 
belterületi fásítások. A hullámtéri fásítások tárgyalását témánk 
különleges kívánalmai tették szükségessé, de itt jegyezzük
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meg, hogy azt a zárttömbű erdőtelepítések között is 
szerepeltethetnénk, mivel annak az egyik területét jelenti.

A zárttömbű erdőtelepítéseknek napjainkig négy nagy 
korszakát különíthetjük el. Az első az az időszak, amikor az 
államosításokkal, majd a téeszesítésekkel állami tartalékföldek 
keletkeztek. Ezeket valahogyan hasznosítani kellett -  hiszen az 
állam is a ,jó gazda gondosságával ” volt köteles eljárni a 
földek ügyében -, célszerűnek látszott oda erdőt telepíteni. Ezt 
ösztönözte az 1949. évi országfásítási terv, de az ugyanezen 
évben elfogadott alkotmány is. Ez utóbbi mindenki számára 
biztosította a munkához való jogot, tehát a földtől elszakított, 
de nem a városba menekülő embereknek is munkaalkalmat 
kellett biztosítani. Az állami erdőgazdaságok -  igaz, csak a 
fásítási idényben -  ezt megoldották.

Az 1950-es évek ezen időszakában az Alföldön kiterjedt 
tölgyerdősítések keletkeztek. Ezeket gyakran nemesnyárakkal 
elegyítették, amiből aztán a nyárt az előhasználatok során 
kitermelték. A homokon a fenyvesítések, továbbá a az 
akácerdő-létesítések folytak, de a mennyiségi mutatók 
(kényszerű) hajszolása olykor-olykor szakszerűtlen, rossz 
erdőket (például amerikai kőriseseket) is eredményezett.

A Tisza-völgyi zárttömbű erdőtelepítések második időszaka 
az 1956 utáni évek második téeszesítési korszakához kötődik. 
Ekkor ismét szabadultak fel tartalékföldek (itt utalunk a 
hullámterekre is!), s ismét meg kellett oldani a foglalkoztatást. 
A korábbi, elsősorban a kisüzemekre jellemző kézi- és 
igásmunka helyett már a gépek (traktorok) is megjelentek, de 
lényegesebb volt az erdők fafajának, az erdőkkel kapcsolatos 
szemléletnek a változása. A Rákosi-rendszer „erdőt, de 
mindenáron” jelszava helyett előtérbe került a gyorsannövő 
fafajok (így elsősorban a nemesnyárak) telepítése, sőt egyre 
inkább figyeltek az erdőtelepítési költségek alakulására is. 
Tehát fokozatosan figyelembe veendő szemponttá vált a mai 
ráfordítás és a jövendő haszon kérdése is. (Ezt elősegítették a 
különböző pénzügyi szabályozók megváltoztatásai is, illetve 
az, hogy a tervlebontás helyett az erdőnek „ára” kezdett lenni, 
értékként kezdett megjelenni.)

48



A harmadik korszakot a cellulóznyár-program jelenti. 
1966-ban -  a fenti, pénzügyi szabályozókra történő áttérés 
kapcsán -  azok a gazdálkodók (most már nem csak 
erdőgazdaságok és egyéb állami vállalatok!) kaptak 
nyárültetvények létesítésére hitelt, akik vállalták, hogy -  
megfelelő szakmai útbaigazítás mellett -  mezőgazdasági 
területen nyárültetvényt létesítenek. Mivel a nyárültetvény nem 
jelentett művelésiág-változást (később, az 1970-es évek elején 
ezeket átírták erdő művelési ágba), sok téesz vállalkozott ilyen 
telepítésre, s ezzel megalapozta, vagy kiterjesztette saját 
erdőgazdálkodását. Ugyanekkor vetődött fel az erdősávok 
létesítésének, illetve újrarendezésének kérdése is (erre még 
visszatérünk), tehát az említett lehetőség a téeszeknek jól jött. 
Ebben a hullámban nemesnyárasok keletkeztek, de a szakmai 
szempontok olykor eltörpültek a pénzügyiek mellett, azaz erre 
a korszakra helyenként „nyártemetők” utalnak.

A negyedik időszak az 1990 utáni zárttömbű 
erdőtelepítések kora. Magánerdők, amelyek jórészt állami 
támogatással létesültek. Ebben az állami támogatásban egyre 
jobban érvényesül az, hogy a gazdák az őshonos (rendszerint 
lassannövő) fafajjal végezzék az erdőtelepítést, ami viszont 
évtizedekig csak befektetést jelent. Mellettük egyre többen 
ismerik fel a nemesnyár-ültetvényekben rejlő, a mezőgazdasági 
termelésnél olykor előnyösebb feltételeket. Hogy mindezek 
eredőjeként az évezred utolsó évtizedének új erdői milyenek 
lesznek, azt még nem tudjuk „történelmi távlatból” vizsgálni. 
(Még nem nőttek meg a fák.)

Az erdőnkívüli fásításokat talán azzal az 1949. évi, az 
erdészeti sajtóban napvilágot látott jelszóval vezethetjük be, 
amely így szólt: „Mi.. .a természetet akarjuk legyőzni, amikor a 
Nagy-Alföldön az aszály pusztításait fapásztákkal, fasorokkal, 
erdőövezetekkel készülünk megfékezni.” Ennek alapján aztán 
az Alföldet is telerajzolták -  miként azt egy évvel korábban a 
Szovjetunióban a Szarmata-síkságot illetően tették -  
erdősávrendszerrel, érvényesítve a „tervszerű elrendezést.” 
Ebből nálunk csak azok a pászták tekinthetők megvaiósul- 
taknak, amelyek az alföldi folyók hullámterére kerültek.
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A kisebb, községi szinten viszont a Viljamsz-féle 
erdősávrendszerrel, illetve magáról a Viljamsz-féle, ún. füves 
vetésforgóval indult az első ötéves terv. Rendszerét, amely 
szerint az erdészetet, a rétgazdaságot és a szántóföldi 
növénytermesztést egységes egésznek kell tekinteni, 
Magyarországon 500 község határában kívánták megvalósítani. 
Viljamsz a réteket (amelyek megjavítják a talajt és csak azután 
lehet ott szántóföldi művelést folytatni) erdősávokkal 
választotta el egymástól, az így kialakult táblák azonban 
legfeljebb 50-100 hektárosok lehetnek. A hazai mérések 
ugyanis azt igazolták (s itt már elszakadtak a szovjet 
modellektől, sőt a „viljamszi komplexum ”-tól is, ami 
egyébként egyetlen egy helyen, Kisújszálláson valósult meg), 
hogy az erdősávok ugyan nem változtatják meg az erdő 
éghajlatát, de közvetlen környezetükre valóban jó hatással 
vannak. Kalászos növények esetében az átlagtermést 9,28%-kal 
növelhetik. (Ez az érték a különböző években 5-től 24%-ig 
terjedhet.) Az erdősávok pedig hatásukat legjobban 50-70 
hektáros táblák mellett fejtik ki, ahol ezek 2-3%-ára kell fát 
ültetni. Ennél nagyobb területet szükségtelen védőfásítás 
céljára igénybe venni. Ugyanakkor az általában gyorsannövő 
fafajokból (elsősorban nemesnyárakból) álló sávok jelentős 
fatérfogati növekedést is adnak, így az adott terület gazdasági 
teljesítőképességét a faanyag is növeli. Ehhez járulnak még az 
egyéb (vadbúvóhely, vadgyümölcsök nyerése, méhészet stb.) 
hasznok.

Mire az első erdősávok igazi hatásukat kifejtették, a 60-as 
évek végén, a korábbi erdősávkeretek a mezőgazdaság számára 
szűknek bizonyultak. A nagyteljesítményű gépek, a 
repülőgépes növényvédelem nagyobb (gyakran 200-300 ha-os) 
táblákat követelt, így elkezdődött a sávrendszerek 
felszámolása. Mivel ezek az erdősávok ekkorra már általában 
erdő művelési ágban és az illető mezőgazdasági egység 
tulajdonában voltak, a kitermelt erdősávok helyett 
„tömbösített” erdőket kellett telepíteni. Ezek sokszor majorok 
mellé és mezőgazdasági művelésre kevésbé használható 
területre kerültek, s gyakran elegyetlen cellulóznyárasokként
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kerültek felújításra. Azaz, a korábbi védelmi szerepük helyett 
egyértelműen fatermesztési célú állományok lettek, és 
kapcsolódtak a zárttömbű erdőtelepítésekhez.

Ami a mezőgazdasági művelés átalakításával az erdősávok 
esetében végbement, az út-, csatorna-, sőt a majorfásításokat 
illetően is megfigyelhető. A repülőgépes növényvédelem 
nemcsak az egykori vízfolyásokat még kirajzoló öreg fűzfákat 
pusztítottak ki, hanem az 1950-es évek Hortobágy-fásításának, 
vagy régi, még itt-ott meglévő tanyák akácfáinak is a végét 
jelentette. (Az akác különösen érzékeny minden 
növényvédőszerre.) A korábbi csatornafásítások a gépi 
kotrásnak voltak útjában, míg az útpadkába ültetett fák az 
útszélesítéseknek, illetve a megnövekedett forgalomból 
következő balesetveszély-növekedésnek.

A Tisza völgyének jelentékeny része tehát ismét 
elfátlanodott, ismét végelátatlan pusztává, kultúrsivataggá 
változott. A búza-, kukorica-, napraforgó- (és helyenként rizs- 
)táblák nem tűrték a fát, s a mezőgazdaság mennyiségi mutatói 
nem is tükrözték, hogy itt a talaj- és a termőhelyi viszonyok 
leromlása mellett még a fás vegetáció leromlása is jelentkezett. 
Csak egy-egy szeles tavasz mutatta meg, hogy hiába 
emelkedett az Alföld erdősültsége, ha az erdők elrendezése 
nem segíti a szomszédos kultúrákat, nem vált a táj szerves 
elemévé, nem hozta vissza az Alföld egykori sokszínűségét.

Hogy ebben a folyamatban mit és mennyit változtat az 
1990 óta végrehajtott földprivatizáció, még nem tudjuk. Az 
biztos, hogy az itt-ott még erdőként nyilvántartott (egyébként 
kiszálait, ellopott, elhordott, helyenként felégetett) erdősávok 
gyakran 5-6 tulajdonos birtokában vannak. S ezek a birtokosok 
nem fogják (mert nem tudják) közösen megóvni, sem pedig 
közösen felújítani az erdősávokat, főleg meg akkor nem, ha a 
szomszédos mezőgazdasági területek nem az övék. így az 
erdősávok védelmi funkciója akár örökre elvész, elfelejtődik.

A hullámterek fásításának kérdése a Tisza-völgyet 
illetően nem az ötvenes években vetődött fel először, de a 
tulajdonviszonyok akkor tették lehetővé, hogy a zömében 
állami vagy szövetkezeti tulajdonban lévő területeken
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elkezdődjenek a nagyarányú fásítások. A hullámterek 
klasszikus berendezése, azaz a szabadon tartandó, a középső és 
a hullámtéri véderdő sávja a Tisza és mellékfolyóinak mentén 
óriási erdőtelepítési lehetőségeket jelentett. Ráadásul a 
hullámterek potenciális termőképessége lehetővé tette, hogy ott 
a lehető leggazdagabb, legnagyobb tömegű, vagy -értékű 
erdőket alakítsanak ki. S itt visszautalunk az ártéri keményfás 
és puhafás erdőkre, az egykori természetes erdőtípusokra. Az 
új erdőkkel ezen típusokat lehetett ugyan követni, de a 
hangsúly a lágy lombosok felé tolódott el, ráadásul az 
idegenhonos nemesnyárasok irányába. Ezek az erdők 
megfeleltek mind az árvízvédelmi rendeltetésnek, mind a 
faanyag-szolgáltatásnak. A természetvédelem szempontjai 
ekkor, az ötvenes években még nem vetődtek olyan élesen fel, 
mint napjainkban.

A kérdés megvilágításához, azaz a kiterjedt nemesnyár- 
ültetvényekhez több, a korabeli döntéseket befolyásoló 
tényezőt kell említenünk ahhoz, hogy miért is lettek a folyókat 
kísérő erdőszalagok legfőbb fái a különféle nemesnyárklónok. 
Amikor az 1952-ben a Népgazdasági Tanács „az ország 
faállományának tervszerű megjavításáról” hozott határozatot, 
akkor leginkább a hullámtéri, ekkor még jórészt természetes 
erdők, illetve öreg botoló füzesek, netalán a hullámtéri 
legelőket keresztező fásítások gyors átalakítására, 
nemesnyárakkal történő lecserélésére gondoltak. Ezt aztán 
leginkább a II. hároméves terv (1958-1960) erdészeti 
célkitűzései (mely tervet egyébként az erdőtelepítések és a 
nyárfásítások hároméves terveként emlegették) erősítették meg, 
s az Országos Erdészeti Főigazgatóság 1957-ben két utasítással 
is a nyártelepítési program végrehajtását szorgalmazta.

A nemesnyárfélék mellett szólt nemcsak a gyors 
növekedésük, hanem az is, hogy az országban Trianon óta 
fenyőhiány van, s ezt nyárklónokkal bizonyos fokig lehet 
pótolni. A magyar erdészeti tudomány szerencséjére a hazai 
erdészek rendelkeztek -  elsősorban az Alsó-Duna-ártér két 
világháború közötti eredményei alapján -  a hullámtéri 
nemesnyár-telepítést illetően olyan tudással, amellyel ezt az
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akciót tulajdonképpen nagyobb hibák nélkül végre tudták 
hajtani. Az akkori szocialista országok között ez egyedülálló 
volt, tehát a figyelmet Magyarországra terelte. A szomszédos 
országokból is ide jártak tapasztalatcserére, bár ennek a 
végnélküli nyárasításnak idővel az árnyoldalai is jelentkeztek. 
Közülük csak két dologra utalunk. Az egyik: a nem megfelelő 
klónmegválasztás időnkénti és helyenkénti előfordulása. A 
másik pedig az erdővédelmi szempont: a kiterjedt, egyklónú, 
egyidős nyárasok mindenféle károsítással szemben 
védtelennek, illetve nehezen megvédhetők.

Ahogyan a mezőgazdasági területeken végzett 
erdőtelepítések, fásítások helyenként sértették az ottani 
érdekeket, a hullámtéri erdőtelepítések is bizonyos 
érdekellentétekhez vezettek. Itt utalunk a korábbi hullámtéri 
kaszálók, legelők, netalán gyümölcsösök megszűnésére, 
átalakítására. Ugyanakkor a vízügy és az erdészet érdekei is 
helyenként ellentétes álláspontra vezettek. Ebből egyetlen 
kérdéskört, a Tisza II. vízlépcső létesítését emelnénk ki.

Az 1970-es évek elején az ország erdeinek mintegy 3,5%-a 
volt hullámtéren, az összes fatermésnek viszont 12%-át ezek az 
erdők adták. Ebből következett, hogy mindenféle, az ártéri 
erdőket „támadó” művelet az ország fanövedékében súlyos 
veszteséget jelentett. Ez a Közép-Tisza-vidéken, ahol 
helyenként 6-8 kilométer vagy még szélesebb a hullámtér, 
különösen élesen vetődött fel. Amikor a későbbi Tisza-tó 
érdekében Tiszafüred-Poroszló-Abádszalók térségében 
elkezdték a fakitermeléseket, ráadásul a válogatás nélküli, tehát 
a még rudas korban lévő erdőket is vágták, nem csak az 
erdészek hökkentek meg az óriási pazarláson, át nem gondolt 
rendelkezéseken. Az elemi erdészeti képzettséggel rendelkezők 
is tudták, hogy a tervezett Tisza-tó helyén bizony nem 
mindenhol lehet kiirtani a fákat, a cserjéket -  ha nem is tudták 
pontosan megmondani ezen bomló, majd újra „életre kelő” 
növényeknek a víz minőségére, állapotára való hatását. 
Szintúgy látnivaló volt, hogy a fák egy része, különösen a 
nyárak és füzek, az arra alkalmas helyeken ismét felverődnek. 
Csak most már nem a tiszta kiónok, nem a fatermesztésre
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alkalmas változatok, hanem a másod-, harmadnemzedékek. így 
aztán kiesett több évtizedes fanövedék, miközben teret nyertek 
a spontán kereszteződéssel létrejövő füzek, nyárak, na és 
természetesen az amerikai kőris és a gyalogakác.

A kérdés másik oldala pedig az, hogy az akkori törvények 
szerint is erdő helyett erdőt kellett volna telepíteni. Az erdészek 
eleve látták, hogy ugyanolyan minőségű erdőket nem lehet 
létrehozni -  mivel nem volt annyi szabadon lévő hullámtér -, 
de reménykedtek, hogy például a Tisza Il-re épülő csatornák 
mentén ezek az erdők létrejönnek. De nem került rá sor. 
Például a Nagykunsági-főcsatorna mentén is csak a 4-es számú 
főútig jutottak el a fásításokkal, lejjebb a szivárgó vizet (ami 
egy magasvezetésű csatornánál mindig keletkezik) nem a fák 
fogják fel, párologtatják el, hanem az a szántóföldeket teríti be.

Mindezek tanulsága csak az lehet, hogy az egyik vélt vagy 
valós gazdasági szempont nem győzheti le a másikat, azt nem 
hagyhatja figyelmen kívül. S mindezen gazdasági 
megfontolásokat pedig egyre jobban alá kell rendelni a 
környezet- és természetvédelmi érdekeknek.

Mielőtt azonban megvizsgálnánk természetvédelmi 
szempontok- ból is a Tiszamente erdőinek átalakulását, a 
környezetvédelemmel kapcsolatban egy dolgot le kell 
szögeznünk. Mindaz, ami a felszíni (és a talaj-)vizeket 
szennyezi, károsítja az élő szervezeteket, így a fákat is. Az egy 
más kérdés lehet, hogy azt a fák egyike-másika esetleg jobban 
tűri, sőt képes némileg tisztítani is. Az erdőgazdálkodás 
azonban egyértelműen a tiszta vízben, a nem szennyezett 
talajban (és levegőben) érdekelt -  mint ahogyan a Tisza 
völgyének minden élő szervezete.

A Tisza-völgyet érintő országfásítási mozgalom negyedik 
csoportjába a belterületi fásítások tartoznak. Itt a 
laktanyafásításoktól kezdve az utcafásításokon át az erdei 
temetőkig minden tárgyalható. Számunkra azonban mégis az a 
lényeges, hogy ez a munka 1945 után végre komoly méreteket 
öltött az Alföldön is. Itt is változtak az igények és változott az 
ízlés is. Csak példaként említhetjük meg, hogy sokáig az 
utcákra eper- vagy akácfákat ültettek. Aztán a légvezetékek
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megjelenésével jött a gömbakác, majd a szivarfa és a kínai 
kígyófűz, ma pedig már ott tartunk, hogy az alföldi 
településeken is lehet látni „sky rocket”-borókákat. A 
csatornázások, az utak sózása és különösen a mindent elborító, 
nem elbomló szintetikus vagy ásványiolaj-tartalmú, légnemű 
vagy folyékony szemét, szennyezőanyag utcahosszokon 
kérdőjelezi meg a belterületi fásítások létét. Ehhez csak annyit 
tehetünk még hozzá, hogy előbb a fák halnak meg, s aztán 
maguk az emberek következnek.

A természetes vegetáció életközösségeinek 
visszaszorítása

A leglátványosabb területcsökkenést a kemény fás 
ligeterdők szenvedték el. Ennek egyik legfőbb oka az, hogy a 
38.500 km2-es tiszai ártér, melynek legjelentősebb részét ez az 
életközösség tette ki, napjainkra 1800 km2-re csökkent. A 
további területvesztések oka a feltörések, kaszálók, legelők 
létesítése, továbbá a kultúrerdők, főként nemesnyárasok és 
gyümölcsösök telepítése. Ma már keményfás ligeterdők csak 
foltokban, főként leromlott állapotban találhatók. Ennek az 
erdőtársulásnak az elhanyagolása az erdészek részéről azért is 
furcsa, mert nagytömegű és nagyon értékes faanyagot 
szolgáltat.

A puhafás ligeterdők területvesztése is jelentős, bár nem 
olyan mértékű, mint a keményfás ligeterdőknél. Helyüket főleg 
a nemesnyárasok vették át, illetve újabban -  a nemesített füzek 
kultiválása miatt -  fűzfaültetvényekké alakították át. A puhafás 
ligeterdők és a bokorfüzesek területvesztésénél azt a történelmi 
tényt is figyelembe kell venni, hogy a Tisza 1212 km-es hossza 
a szabályozás után 729 km-re csökkent.

A bokorfuzeseket elsősorban a vízügyi beavatkozások (pl. 
kövezés) veszélyeztetik.
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A természetes vegetáció őshonos fa- és cserjefajainak 
visszaszorulása

Kocsányos tölgy (Quercus robur) -  Az ártér egykoron 
legnagyobb területet elfoglaló állományalkotó fafaja, mely az 
évszázadok alatt a legdrasztikusabban szorult vissza. Itt 
visszaszorulásának -  szemben az Alföld többi területeivel -  
nem termőhelyi okai vannak. Megmaradt foltjait napjainkban is 
veszélyezteti a nemesnyárasítás, de erdőtelepítésekkel esély 
mutatkozik területének növelésére.
Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) -  Jobb 
fel új u lóképessége miatt nehezebb visszaszorítani, mint a 
kocsányos tölgyet, ma is vannak helyenként elkőrisesedett 
állományok. Korábban az erdőfelújításban a magyar kőris 
helyett az értéktelen fájú amerikai kőrist alkalmazták, területe 
emiatt is csökkent. Sajnos, az erdészek még mindig nem 
tesznek különbséget az árterekre jellemző magyar kőris és a 
hegyvidékekre jellemző magas kőris között, így az is előfordul, 
hogy a Tisza árterében magaskőris-csemetével végzik az 
erdősítést.
Vénic-szil és simalevelű mezei szil (Ulmus laevis, U. minor) -  
A századunk elején jelentkező és periodikusan visszatérő 
szilfavész szilállományainkat sajnos nagyon megtizedelte. 
Különösen a simalevelű mezei szil szenvedett-szenved ettől a 
betegségtől, kevésbé érinti a vénic-szilt. E tény miatt az 
erdészek őshonos szilfajainkat az erdősítésekben nem 
alkalmazzák.
Fehér nyár (Populus alba) -  Jó felújulóképessége miatt a 
keményfás ligeterdők tarra vágása után könnyen föl tud 
verődni, így az elnyárasodás helyenként megfigyelhető. 
Kevésbé jó minőségű fája miatt azonban nemesnyárakkal 
váltják fel, vagy az olaszországi klónozott fajtáját ('Villa- 
franca' = '1-58/57') ültetik.
Fekete nyár (Populus nigrá) -  Végveszélybe került fafaj. 
Élőhelyét részben a nemesnyárak és nemesített füzek foglalják 
el, illetve rendszeresen visszakereszteződik a nemesnyárakkal,
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amelynek következtében a génállománya felhígult. „Tiszta 
vérű” fekete nyár már alig-alig található.
Fehér fűz (Salix alba) -  Állományalkotó fafajként az utóbbi 2- 
3 évtizedben drasztikus területcsökkenést szenvedett el. 
Részben a nemesnyárak, részben a nemesített füzek (főleg a 
’Bédai egyenes') szorították ki. A csemetekertekben 
„kommersz” fehérfűz-szaporítóanyag nem is kapható. A Tisza 
árterében fontos szerepet betöltő berki fűzről (S. x rubens) 
keveset tudunk, figyelmünket eddig teljesen elkerülte.
Törékeny fűz (Salix fragilis) -  Elegyfaként kevésbé jelentős 
fafaj, de a monokultúrák miatt visszaszorulóban van. 
Zselnicemeggy (Padus avium) és vadalma (Malus sylvestris) -  
Ezek a kistermetű elegyfák nagy egyedszámmal soha nem 
képviseltették magukat. Mivel uniformizáló 
erdőgazdálkodásunk csak az állományalkotó fafajokkal 
foglalkozik, ezért visszaszorulásuk egyértelmű. Az őshonos 
cserjék háttérbe szorulása kevésbé látványos, de közülük a 
ligeti szőlőt (Vitis sylvestris) kell kiemelni, mely korábban 
gyakori volt, ma azonban a Tisza árterében jó, ha néhány tíz tő 
található belőle.

A kultúrerdők előretörése

A kultúrerdők (ültetvényszerű erdők és faültetvények) 
előretörése a Tisza-szabályozás után, az utóbbi száz évben 
következett be. Ma a közel 40 ezer hektárnyi ártéri erdőterület 
egyharmada tekinthető természetszerűnek, az egykori 
természetes vegetáció típusaihoz hasonlító, míg kétharmada -  a 
természetes állapotokra egyáltalán nem hasonlító -  kultúrerdő. 
Ezek közül a legnagyobb területaránnyal a nemesnyárasok 
képviseltetik magukat, melyek ültetése az 1950-es évektől 
lendült fel igazán, s ma a Tisza ártéri erdőterületének 2/5-ét 
foglalják el. További jelentős, több mint 1/10-es területarány 
tudható be a fehér fűz nemesített fajtáiból létesített 
ültetvényeknek, melyek fiziognóm iájukban nagyon 
hasonlítanak az uniform nemesnyárasokhoz. Bár az ártér nem 
akáctermőhely, ennek ellenére itt közel 2 ezer hektárnyi akácos
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található. A többi kultúrerdőtípusok (fekete dió, vörös tölgyes 
stb.) területe nem jelentős, alig számottevő.

Ki kell még emelni azt is, hogy a rövid vágásfordulójú 
kultúrerdők művelése és egyéb okok miatt a faállománnyal 
nem borított erdőterület (vágásterület, stb.) több mint 5 ezer 
hektár.

Az idegenföldi és nemesített fa- és cserjefajok 
előretörése

Nemesnyárak (Populus x euramericana) -  Gyors növekedésük, 
rövid vágásfordulójuk miatt az utóbbi 40 évben a Tisza-ártéri 
erdőterület 40%-át foglalták el. Az árvizek, jégzajlások miatt 
faültetvényként nehéz itt művelni őket, számos tömegesen 
fellépő károsítójuk is van. Az ártér uniformizálódásának 
legfőbb vétkesei. Hasonlóan értékelendő a fehér nyár 
nemesített fajtája is.
Nemesített füzek -  Részben faültetvényként ültetik az erdészeti 
célból nemesített fehér fűz fajtákat (Bédai egyenes, Csertai, 
Pörbölyi, 1-1/59), részben az elhabolások megakadályozására 
telepítik a szomorú füzet ('Tristis'). Előbbiek az erdősítésekből 
teljesen kiszorították az őshonos génanyagot, utóbbi tájképileg 
is elüt a tájtól. A hagyományos botoló fűzesek jelentősen 
visszaszorultak.
Akác (Robinia pseudoacaciai) -  Nem az ártéri termőhelyekre 
való fafaj, ennek ellenére állományai előfordulnak. 
Visszaszorítani, állományait átalakítani viszont nehéz és 
költséges.
Fekete dió (Junglans nigra) -  Részben a faanyaga miatt, 
részben a vadkár-érzéketlensége miatt ültetik. Az akáccal 
szemben a fekete diósokat könnyű más állománnyá alakítani. 
Vörös tölgy (Quercus rubra) -  Az ártér nem a vörös tölgynek 
megfelelő termőhely, itt kevés állománya fordul elő. A 
kocsányos tölgyet nem lehet helyettesíteni vele.
Egyéb exóták (bálványfa, lepényfa, ezüstfa, mocsárciprus stb.)
-  Csak helyenként és főleg szálanként lépnek fel, kevésbé
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fontos zavaró elemek. A bálványfa szerencsére itt, az ártéren, 
nem tud tömegesen elvadulni. így kevés kárt okoz.
Lucfenyő (Picea abies) -  Kisebb állományai fordulnak elő, de 
az ártér nem neki való termőhely.
Amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) -  Faanyaga rossz 
minőségű, viszont agresszíven terjeszkedik. Az ártéri vegetáció 
legfontosabb szennyező eleme. Visszaszorítására kicsi az esély. 
Zöld juhar (Acer negundo) -  Az amerikai kőrishez hasonlóan 
rossz minőségű fája van, s ugyanolyan agresszívan 
terjeszkedik. Az ártéren a másik fontos szennyező elem. 
Gyalogakác (Amorpha fruticosa) -  A legnagyobb mértékben ez 
a faj vadult el, helyenként teljesen uralja a cserjeszintet, s 
ezáltal befolyásolja a gyepszint összetételét is.
Fehér eper (Morus alba) -  Termését madarak hordják szét, 
csak elvétve, szálanként jelenik meg. Helyenként viszont a 
vadászok ültetik.
Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) -  A fehér eperhez 
hasonlóan terjedését a madaraknak köszönheti, tömegesen soha 
nem lép fel.
Parti szőlő (Vitis riparia) -  A ligeti szőlő visszaszorulása után 
az utóbbi egy évszázadban az ártéren ez a faj lett tömeges. 
Borostyánszőlő (Pathenocissus inserla) -  Parkokból, kertekből 
vadul ki, manapság főleg települések környékén jelentkezik.

Az idegenföldi agresszív özönfajok (invádorok) 
terjedése a Tisza-völgyben

A természeti környezet a külső háborításra adott egyik 
legszembetűnőbb válasza az özönfajok megjelenése és 
elszaporodása. A hullámtéri bolygatások (pl. vízügyi 
munkálatok, szántóföldi növénytermesztés, intenzív 
fatermesztés) a természetes életközösségek anyag- és 
energiaháztartásának felbillenését eredményezik. Ennek 
következtében a natív fajok egy része eltűnik vagy állományuk 
megcsappan, üres ökológiai fülkék (niche-k) keletkeznek, 
illetve a fölvehető tápanyagok fölöslegben állnak 
rendelkezésre. Ezeket a körülményeket használják ki az
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agresszív özönfajok, melyek ezekbe a roncsolt 
életközösségekbe könnyen betörnek, s a víz segítségével 
gyorsan tovaterjednek. A természetes flóra tagjai közül csak 
kevés válik invádorrá, ilyen például a nagy csalán (Uríica 
dioica). Java részük idegenföldi, hazánkban nem őshonos 
növény, melyek közül is az egyéves stratégiájúak dominálnak. 
A Tisza-völgyben az alábbi egyéves, idegenföldi agresszív 
özönfajt lehet megfigyelni: disznóparéjok (Amaranthus spp.), 
labodák (Atriplex spp.), farkasfogak (Bidens spp.), libatopok 
(Chenopodium spp.), süntök (Echinocystis lobata), kisvirágú 
nenyúljhozzám, (Impatiens parviflora), lóromok (Rumex spp.), 
seprence (Stenactis annua), szerbtövisek (Xanthium spp). 
Veszélyesebbek, egy-egy területet tartósabban és nagyobb 
foltokban kolonizálnak az évelő, vegetatív szaporodásra is 
képes idegenföldi özönfajok: sokvirágú napraforgó (Helianthus 
decapetulus), magas aranyvessző (Solidago giganteá), ártéri 
japán keserűfű (Reynontria japonica).

Az idegenföldi özönfajok állományai időről időre 
megújulnak a Tisza-völgyben, ahonnan kisugároznak a már 
nem hullámtéri területekre is, ahol veszélyesen gyomosítanak. 
A hazai gyomfajok egyik legfontosabb „bölcsője” éppen a 
hullámtér!

A Tisza-völgy mint ökológia folyosó

Az ökológiai folyosó megnyúlt alakú élőhelykomplexum, 
amely a hálózat foltszerű elemeit köti össze. Akár folytonos, 
akár elszigetelt foltok sorozatából áll, feladata az, hogy a 
kedvezőtlen környezetben biztosítsa az egyes populációk 
közlekedését. Ez a közlekedés többféle tér-idő léptékben megy 
végbe, s az alábbi célokat szolgálja: 1. a faj egyetlen egyedének 
életén belüli vándorlás (migráció) lehetősége, 2. általában több 
generáció alatt végbemenő új területek meghódítása 
(kolonizáció), 3. az elszigetelt populációk közötti géncsere, ami 
a beltenyészet ellen hat. A Tisza-völgy esetében az 
ökológiaifolyosó-szerep alkati adottság, amely létfontosságú a 
biodiverzitás regionális megőrzése szempontjából, ugyanakkor
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az inváziós típusú degradálódás lehetősége is megvan. 
Kétségtelen, hogy a Kárpát-medence élővilágának 
megőrzésében a különböző léptékű ökológiai folyosók közül 
legnagyobb jelentősége az itt eredő és betorkolló Tisza- 
völgynek van!

A Tisza-ártér erdeinek fafajmegoszlása

1990 2010
tény terv

nemesnyárak 40,5% 52,5%
hazai nyárak 14,6% 10,2%

füzek 24,9% 19,2%
kocsányos tölgy 9,6% 11,3%

magyar és amerikai 
kőris

4,3% 3,1%

akác 3,0% 2,0%
egyéb fajok 2,6% 1,6%

A Tisza-huliámtér erdőterületének változása

év terület
1895 18.528 ha
1913 16.899 ha
1935 15.377 ha
1960 18.246 ha
1978 35.347 ha
1990 38.457 ha
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