
A Közép-Tiszán elhelyezkedő 
40-60 napos elöntésű erdők 

természetes felújítása 
bontóvágással 

Szilágyi Annamária

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság



KÖTIVIZIG
 7179,5 km2 vagyonkezelője 

 Tisza magyarországi szakaszának középső részén

 Zagyva, Hármas-Körös, Hortobágy-Berettyó, belvízi- és 
öntöző csatornák

 Szélsőséges vízjárás és hozam

 Tisza 2003-ban -279 cm
2000-ben 1041 cm

 2000-ben 2610 m3/s
1992-ben 58,7 m3/s

 Csapadék: pusztító aszályok,
jelentős ár-, és belvizek 



Erdőterületeink
 4750 hektáron erdőgazdálkodói tevékenység 

 Árvízvédelmi töltések mentén 1970 hektár,
hullámtéren 1935 hektár, árapasztó tározók menti véderdők

 Víz hatásnak erősen kitett erdők

 Egykori kubikgödrök helyén idősödő puhafás erdők

 Natura 2000 illetve védett területek

 Tarvágás, teljes talajelőkészítés nem lehetséges sok helyen



Fokozatos 
felújítóvágás

 Fokozatos felújítóvágás lékes vagy csoportos 
bontóvágással

 Nagykörű 20A, 20B, 20C és Kőtelek 12D, 12G 
határában

 2015. év ősz-telén végrehajtott fakitermelés

 Változatos méretű 51 db lék: 183-2 545 m2

 0,5 ha térmértéket meg nem haladó vágásterület 
nem keletkezett,felújítási kötelezettség nincs 



A múltról - Nagykörű
1929 – Tisza Atlasz

2002- Ortofotó

1967 – Tisza Atlasz

2015- Ortofotó



Fokozatos felújítóvágás
Nagykörű - lékek

1-25 sz. lékek



Fokozatos felújítóvágás
Nagykörű



A múltról - Kőtelek
1929 – Tisza Atlasz

2002- Ortofotó 2015- Ortofotó

1967 – Tisza Atlasz



Fokozatos felújítóvágás
Kőtelek - lékek

26-51 sz. lékek



Fokozatos felújítóvágás
Kőtelek



Monitoring
 Lékek felmérése (terület, borítottság, fafajok)
 Vegetációtérképezés gáton és a lékekben
 Légi fotók készítése
 Őshonos faegyedek 

bemérése



Lékek felmérése
 2016. július 24. – 2016. augusztus 8. Skrabán Attila

 Kialakított lékeket a főégtájak mentén 
szegmensekre osztották

 Lék középpontjának kijelölése egy tartós karó 
leverésével és GPS koordinátáinak rögzítése

 Az inváziós- és az őshonos fásszárú fajok %-os 
borítása

 Fehér nyár sarjak átlagos magassága 



Például
 Kőtelek  47. lék

 ~ 73 m

 358 m2

Amerikai kőris Parti szőlő Gyalog akác Fekete nyár Fehér nyár

KP 60 5 40

É 60 20 20 20

K 60 5 20 80

D 60 10 15 30

NY 60 15 70
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Kiértékelése

 Részleges kiértékelés

 Amerikai kőris, zöld juhar, gyalogakác, parti szőlő

 Hazai nyár, vénic szil, kocsányos tölgy, magyar 
kőris

 Kőtelek: fiatalabb, keskenyebb erdősáv –
többletfény, nagyobb mennyiségi HNY újulat 

 Nagykörű: idősebb, zártabb állomány, kevesebb 
őshonos újulat



Flóra térképezés

 2016. augusztus 22-24. Tornyai Eszter

 Lágy- és fásszárú flóra térképezés

 mentett oldali töltéselőtér, rézsű felső része,

 a vízoldali rézsű felső része, és töltéselőtér 

 két erdőállománybeli lék

 5x5 méteres kvadrátok - 1x1 méteres mikro-
kvadrátok

 Borítottság és a denzitás vizsgálata

 2017. májusában 2 kvadrát felmérése



Például

 Besenyszög- Szórópuszta 88,8 tkm.
14.Mikro-kvadrát (1x1 m) mentett oldal

Faj neve Denzitás Borítás (%)
Degradációs 

tényező

Védett 

faj (+/-)
Átlagos faj(+/-)

Réti perje 247 db/m2 83 kaszálás, árvíz - +

Farkasalma 5 db/m2 5 kaszálás, árvíz - +

Fehér mécsvirág 3 db/m2 3 kaszálás, árvíz - +

Fehér nyár 3 db/m2 3 kaszálás, árvíz - +

Közönséges galaj 6 db/m2 6 kaszálás, árvíz - +

Átlagos fajszám: 5

2.Mikro-kvadrát (1x1 m) mentetlen oldal

Faj neve Denzitás Borítás (%) Degradációs tényező
Védett faj 

(+/-)

Átlagos 

faj(+/-)

Réti perje 140 db/m2 91 kaszálás, árvíz - +

Sárga nőszirom 3 db/m2 3 kaszálás, árvíz - +

Nagy csalán 3 db/m2 3 kaszálás, árvíz - +

Amerikai kőris 3 db/m2 3 kaszálás, árvíz - +

Átlagos fajszám: 4



Nyári aszpektus
 Mentett oldalon

 nyári aszpektusban legnagyobb tömegben a 
fűfélék (kék perje, réti perje)

 farkasalma, kapotnyak, fehér mécsvirág, 
galajfélék, kerek repkény, tarka koronafürt, de 
előfordult még gyalogakác, parti szőlő és fehér 
nyár

 Mentetlen oldalon
 réti perje, berki zsálya, homoki fátyolka, 

galajfélék, fakó muhar, fehér mécsvirág, sárga 
nőszirom, nagy csalán, hólyagos habszegfű 



Tavaszi aszpektus
 2017. májusában mentett és mentetlen oldalon

 Mentett oldalon

 Réti perje, árva rozsnok, pásztortáska, piros árvacsalán, 
hólyagos habszegfű, galajfélék 

 Mentetlen oldalon

 Réti iszalag, debreceni kakkuktorma, ernyős sárma, sárga 
nőszirom, nyári tőzike,
mezei perjeszittyó, 
pongyola pitypang, 
bükköny- és lednekfélék 



Őshonos fafajok

 Kőtelek 12D (7,18 ha), 12G (5,83 ha), 12H (1,54 ha)

Fafaj Meglévő (db) Kivágott (db)

FFÜ 101

FRNY 465 86

FTNY 220 23

VSZ 6

Összesen 792 109

Cserjefaj Meglévő

VGY 2



2018-ban
 Invazív cserje- és fafajok visszametszése

 Az így keletkezett biomassza égetésére engedély
 Őshonos fafajok beültetése
 További felvételezések elvégzése

hallgatók segítségével
 Újulatot árnyaló fák eltávolítása



Más területeken

 Pély, Tiszakécske, Tiszaug, Cibakháza

 Inváziós fafajok eltávolítása

 Őshonos egyedeket egyenlőre nem termeltek ki



Tapasztalatok
 Nagy figyelemmel kísért beavatkozás 

 Hazai nyáras, fűzes galéria erdők kiemelt jelentőségűek

 tájesztétikai szerep

 élővilág biodiverzitását is elősegítik. 

 természetvédelmi, ökológiai, árvízvédelmi szempont 

 Felújításuk a kubikgödrök és hullámtéri elhelyezkedésük 
miatt nagyon nehézkes

 Fontos lenne a jövőben ezen területeken természetes 
felújítás alkalmazása, amelyre a kőteleki és nagykörűi 
erdőrészletekben folytatott kísérletek sikeresség esetén 
nagy előre lépés lenne a hullámtéri erődgazdálkodásban



Köszönöm a figyelmet!


