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A Kárpát-medence az árvízvédelmi munkálatok megkezdése elıtt



A Kárpát-medence és a mai Magyarország árterülete



A mai magyarországi hullámtér megoszlása

Duna és mellékfolyói 51.533 ha
Tisza és mellékfolyói 100.289 ha
Összesen 151.842 ha



A folyószabályozások fıbb hozadéka

221 holtág 3.920 ha
20.500 km gátrendszer 20.000 ha
számos kubikgödör



A folyószabályozás hatása



Ligeterdık Európában



Ligeterdık Magyarországon és környezetében



A síkvidéki ligeterdık területcsökkenése

A síkvidéki ligeterdık és cserjések a 
természetes vegetációban az ország területének 

19 %-át képviselték, ebbıl 0,42 % maradt 
meg!!! 

A veszteség 97,8 %.



A Nagy- és Kisalföld megmaradt természetszerő erdei és cserjései



SÍKVIDÉKI (FOLYÓMENTI) BOKORFÜZESEK



SÍKVIDÉKI (FOLYÓMENTI) BOKORFÜZESEK



SÍKVIDÉKI (FOLYÓMENTI) 
FŐZ – NYÁR (PUHAFÁS) LIGETERDİK



SÍKVIDÉKI (FOLYÓMENTI) 
FŐZ – NYÁR (PUHAFÁS) LIGETERDİK



SÍKVIDÉKI (FOLYÓMENTI) 
TÖLGY – KİRIS – SZIL (KEMÉNYFÁS) LIGETERDİK



SÍKVIDÉKI (FOLYÓMENTI) 
TÖLGY – KİRIS – SZIL (KEMÉNYFÁS) LIGETERDİK



A síkvidéki ligeterdık és cserjések természetessége



Ritka fa- és cserjefajok a puhafás ligeterdıkben I.

Hamvas éger (Alnus incana)



Ritka fa- és cserjefajok a puhafás ligeterdıkben II.

Fekete galagonya (Crataegus nigra)



Ritka fa- és cserjefajok a puhafás ligeterdıkben III.

Ligeti szılı (Vitis sylvestris)



Inváziós fafajok a puhafás ligeterdıkben

Amerikai kıris (Fraxinus pennsylvanica) → 7.500 ha

Zöld juhar (Acer negundo) → 2.300 ha

Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)

Fehér akác (Robinia pseudoacacia)

Bálványfa (Ailanthus altissima)



Egyéb adventív fafajok a puhafás ligeterdıkben

Fehér eperfa (Morus alba)

Lepényfa (Gleditsia triacanthos)

Keskenylevelő ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)

Fekete dió (Juglans nigra)

Ezüst juhar (Acer saccharinum)



Inváziós cserje- és liánfajok a puhafás ligeterdıkben

Cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)

Illatos nyáriorgona (Buddleja davidii)

Parti szılı (Vitis riparia)

Közönséges vadszılı (Parthenocissus inserta)



Inváziós lágyszárú növényfajok I.

Észak-amerikai ıszirózsa fajok (Aster spp.)

Magas aranyvesszı (Solidago gigantea)

Kanadai aranyvesszı (Solidago canadensis)

Magas kúpvirág (Rudbeckia laciniata)

Egynyári seprence (Stenactis annua)



Inváziós lágyszárú növényfajok II.

Subás farkasfog (Bidens frondosus)

Napraforgó fajok (Helianthemum spp.)

Kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum)

Japán komló (Humulus scandens)

Kakaslábfő fajok (Echinochloa spp.)



Inváziós lágyszárú növényfajok III.

Selyemkóró (Asclepias syriaca)

Cseh óriáskeserőfő (Fallopia ×bohemica)

Szerbtövis fajok (Xanthium spp.)

Bíbor nenyúljhozzám (Impatiens glandulifera)

Süntök (Echinocystis lobata)



A korábbi erdıgazdálkodási gyakorlat jellemzıi I.

(nagyterülető) tarvágások

tuskózás
gyökérfésülés
talajegyengetés
szántás

erdısítés csemetével (hálózatban)
monokultúra kialakítása (egyetlen fafajjal)
nemesített fajták alkalmazása

intenzív ápolások (talajbolygatás)
gyomirtás (herbicidek alkalmazása)



A korábbi erdıgazdálkodási gyakorlat jellemzıi II.

Eredmény:

1. egykorú, elegyetlen, homogén állományok

2. rövid vágásforduló, gyakori beavatkozások

3. nagy energia- és költségigény



A puhafás ligeterdık jellemzı fafajai I.

fehér főz (Salix alba)

- nemesített (monoklón) fajták: ’Bédai egyenes’, ’Csertai’, ’Pörbölyi’, 
‘Dékány’, ’Drávamenti’, ‘Express’, ‘Sárvári 1’, ’ I-1/59’, ’ I-4/59’,
’ Si-2/61’ , ’Veliki Bajar’

- nemesített (poliklón) fajta: ’Gemenci klónkeverék’

- nemesített kertészeti fajta: szomorúfőz (’Tristis’)

- „kommersz fehér főz”

törékeny főz (Salix fragilis)

berki főz (Salix ×rubens)



A puhafás ligeterdık jellemzı fafajai II.

fekete nyár (Populus nigra)
- nemesített fajták: ‘Ásványrárói’, ‘Csomoros”, ‘Hansági’, ‘Rongyosi’
- „kommersz fekete nyár”

fehér nyár (Populus alba)
- nemesített (monoklón) fajták: ‘Villafranca’, ‘Homoki’
- „kommersz fehér nyár”

vénic-szil (Ulmus laevis)



A puhafás ligeterdık jellemzı fafajai III.

Alkalmazott egyéb fafajok:

amerikai fekete nyár (Populus deltoides): ‘Durvakérgő’, ‘Adonis’,
‘Rábamenti’, ‘S-298’

euramerikai nemes nyárak (Populus ×euramericana): 21 fajta

interamerikai nemes nyárak (Populus ×interamericana): ‘Beaupré’,
‘Raspalje’, ‘Unal’



Biológiai életkorok

fehér főz 100-120 év

törékeny főz 70-80 év

fekete nyár 200-250 év

fehér nyár 150-200 év

vénic-szil ~100 év



A puhafás ligeterdık sajátosságai

gyors dinamika (nagy erdıciklus  ↔  kis erdıciklus)

önvetényülés

feltétel: megfelelı vízjárás, vízellátás, nyers talajfelszínek

bokorfüzesek

morotva szélei 
végei                                          

puhafás ligeterdı
mocsarak

gyepek

szántók

öngyérülés



Történeti erdıalakok

Botolófüzesek (fejesfa-erdık)

Kubikerdık



Erdıgazdálkodási, erdıkezelési kérdések

folyamatos erdıborítás (kis erdıciklus utánzása?)

kis területő tarvágások?

sarjaztatás kérdése

hagyásfák, hagyásfacsoportok

gyomosodás, liánosodás, adventív és invazív fajok

erdıtelepítés (szántók helyén  →  25%)

spontán folyamatok  ↔  beavatkozás

egy furcsa erdıalak: középerdı (Mittelwald)



Köszönetnyilvánítás

Köszönöm a megtisztelı figyelmet!


