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A GREENFO 2021. XII. 16-i számában megjelent az „Öngól a Duna-Tisza közi homokfásítás” 
című cikk.  
https://greenfo.hu/hir/ongol-a-duna-tisza-kozi-homokfasitas/ 
Ez megállapítja: „A Duna-Tisza közi homokhátságon az 1970-es évektől jelentős szárazodás 
figyelhető meg, mely veszélyezteti a térség gazdasági termelékenységét és a vízigényes 
élőhelyek fennmaradását.  
 
A cikk visszahivatkozik a „A homokfásítás alkonya és az ártérfásítás hajnala” című tanulmányra.  
https://greenfo.hu/wp-content/uploads/2021/12/A-homokf%C3%A1s%C3%ADt%C3%A1s-
alkonya-%C3%A9s-az-%C3%A1rt%C3%A9rf%C3%A1s%C3%ADt%C3%A1s-hajnala.pdf 
 
Ez a cikk eltereli a figyelmet a Homokhátság legnagyobb gondjairól: a víz visszatartásáról 
illetve a vízpótlásról. Továbbá éles támadást indít a térség védelmi funkciókat ellátó erdei 
ellen, melyek alapvető ökológiai szolgáltatást látnak el. 
 
Amivel egyet lehet érteni: „…a szárazodás jóval összetettebb probléma, melynek számos, 
egymástól független vagy éppen egymással szorosan összefonódó okát feltételezik.” 
„A probléma több mint fél évszázada fennáll, de még jelenleg sincs konszenzus az érintett 
csoportok között, s így nem is történhetett érdemi lépés a megoldásra.” 
„A korabeli publikációk összesen öt tényezőt sorakoztattak fel: (1) klimatikus szárazodás, (2) 
lecsapoló csatornák vízelvezető hatása, (3) talaj- és rétegvíz-kiemelés, (4) a vízzáró rétegek 
sérülései szénhidrogénforrások után történő próbafúrások során és a (5) homokfásítás (Pálfai 
1994).” Még ez is nagyon igaz! 
„A Duna-Tisza közi homokhátságot keresztül-kasul szövik a 20. század közepén és második 
felében létesített vízelvezető csatornák, melyeket a mélyebben fekvő, folyamatos vagy 
időszakos vízborításnak kitett területek lecsapolására létesítettek (Ujházy és Biró 2018).” 
E 
gy rendkívül fontos tény: „… a homokhátság egyetlen beérkező nedvesség-utánpótlása a 
hulló csapadék …” 
 
Meglepő kép tárul elénk, ha ránézünk a Homokhátság víztelenítő csatornahálózati térképére! 
 



 
 

 



 

Ha valaki nem ismerné a helyszínt, képes lenne azt képzelni, 
hogy ez itt nem is a Homokhátság területe, hanem egy 
hatalmas lápvidék, egy nagy Fertő-tó, a rengeteg víztelenítő 
csatornával. Ez a nagy tévedés mind a vízügy produktuma még abból az időből, amikor 
az volt a fő csapásirány, hogy a lehullott esővizet minél előbb ki kell nyomni, nyomatni az 
országból.  
 
Ma nyugodtam írhatom, hogy ez a vízügy második hatalmas tévedése volt. A rengeteg 
csatorna mind vagy közvetlenül a Tiszába, vagy a Dunába viszi a csapadékvizet, majd egyből ki 
az országból, még az után is, hogy emiatt röviddel az eső után sivatagi viszonyok állnak elő, 
hatalmas vízhiánnyal, majdnem nehezen megoldható helyzetet előállítva az ország közepén. 
 
Lehet, hogy a csatornák fenékszintjei ma már jóval a lesüllyedt talajvíz szintek fölött vannak, e 
csatornáknak még ma is hatalmas és káros hatása van a terület vízgazdálkodására. Soha nem 
lehet elfelejteni ugyanis azt a lényegi megállapítást, hogy a terület a csapadékból kapja a víz 
utánpótlását! 
 
A csapadékvíz az egyetlen vízforrás, amíg az meg nem történhet a víz utánpótlása a Tiszából 
vagy a Dunából! Ma ezt a vizet, a csapadék eredetűt, ELDOBJÁK! Hiszen szinte azonnal 
bevezetik a határfolyókba. Semmit sem törődve azzal, hogy mi következik utána! Ezt mitől 
lehet vízgazdálkodásnak nevezni?  A vízügy elemi kötelessége kellene legyen az elkövetett 
súlyos hiba helyrehozása. 
 
Az egyszerű gondolkodásúnak mondott helyi lakosság megtalálta a módját a változtatásnak: 
elkezdték a hatalmas mennyiségű csatorna elgátolását, elzárását, a csatorna folytonosságának 
megszakítását, a vízelvezetés ellehetetlenítését. A józan ész ugyanis ezt diktálja. 
Keresztgátakkal gátolják meg a rendkívül értékes csapadékvíz elillanását. Mégis meg lehet 
tehát valósítani a víz visszatartását, az eszetlen elvezetés helyett. 
 
Ez tették pl. Jászszentlászló területén. 
Van itt víz, ahogyan a falu polgármestere írta: 
„Valamikor a mi kis kedves folyónk a Dong-ér, maga kereste a medrét. 
Volt, ahol nagy tóvá szélesedett, volt, ahol elkeskenyedett. A tavaszi olvadáskor bizony néha 
vad és szeszélyes áradattá változott. Ilyenkor a falu apraja - nagyja azon igyekezett, hogy 
siettében valami gátat emeljen, mert különben elönti a község amúgy is málló kis vályogházait. 
Legtöbb tanya, ami a víz útjába került, megroggyant, a kéménye megdőlt, és bármelyik 
pillanatban szétcsúszhattak a vályogfalak. Ember és állat magasabb helyekre menekült, és 
rémülten figyelte ahogy kis lakhelye végleg alámerül. Csak amit sebtében összekapkodtak , azt 
tudták elhozni. Sokan mindenüket elvesztve, földönfutóvá váltak . Így járt az a család is, aki az 
ötfai határ út közelében, egy kis dombra menekülve várta a sorsa fordulását. Kisebb - nagyobb 
gyerekek futkostak a galagonya bokrok közt, akácfához pányvázott tehenek bambán 
kérődztek. Kifogott szekér, mindenféle ingósággal megrakva, a saroglyában dunnák között, 
sovány, fehér arcú öregasszony dacolt a februári hideg széllel. Nagy család volt, elég jómódú , 
tekintélyes, nagy tanyával. De az udvaron most sáros víz vágtatott a Tisza felé. A gazda ott ült 



meggörnyedve, egy kis hordón, felvett egy marék földet és kérges tenyeréből elgondolkodva 
alászórta. Mindig szorgalmas volt, a nagy család együtt összefogva, művelte azt a nyolc holdat, 
amin most a víz szaladt. Mindig volt kenyér az asztalon, a gyerekek lábán cipő. Most, életében 
először nem tudta mit tegyen, valahogy az erő kiszállt a testéből, nyomorultnak érezte magát, 
mint akit még Isten is elhagyott. Akkor a legkisebbik leány apjához tipegett, kis karjaival 
átölelte, magához húzta, és valamit, ennek a nagy embernek a fülébe súgott. Az Apa először 
felegyenesedett , újra remény csillogott kemény tekintetében. Fölkapta a kislányt és össze-
vissza puszilta. Mindenki rájuk nézett, még a mama is felkönyökölt a szekérderékban. Mi 
történt? 
De az Apa és a kislány csak nevettek, és titokzatosan összekacsintottak. Soha nem árulták el a 
titkukat. Egy hét múlva  
ismét hazamentek és eltakarították a nagy ház romjait. A helyében két ONCSA házat 
építettek. Abban az időben sok ezer ilyen ház épült az árvíztől sújtott családoknak, szinte 
teljesen állami segítséggel. Ezek ma is megvannak, de sokan már nem is tudják, hogy jelenleg 
az egyik régi ONCSA házban élnek.” Írta: Nagy Endre. 
http://www.regi.jaszszentlaszlo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=167%
3Anagy-endre-dong&catid=1&Itemid=46 

 
Szinte hihetetlen, de lehet ilyen történetről is hallani. Bizony ezekben a csatornákban is össze 
tud gyűlni akár ekkora bajt is okozó víz gyűlni. 
Nos, ezek a kiváló emberek kitaláltak maguknak valamit, a saját megmentésükre: 
„a „Sürgősségi beavatkozási terv a Homokhátság vizeiért Jászszentlászló – Móricgát – Szank térségében 
vízvisszatartást, talajvízszint növelését célzó tájgazdálkodási mintaprojekt”-et. 
https://www.bacskiskun.hu/uploads/files/dokumentumok/duna-tisza-kozi/2018/11/2-elot-
mel.pdf 
„… a mezőgazdasági terményeket érintő aszálykárok és hozamkiesések mérséklése érdekében 
Jászszentlászló, Móricgát és Szank községeken gazdálkodók egy csoportja, több különböző helyszínen 
vezette ki a belvízelvezető csatornák többletvizeit a csatornák környezetében található mélyfekvésű 
területekre, kaszálókra.” „Kalmár-csatorna: a fentiekben leírtakhoz hasonló méretekben történő 
vízkormányzás történt, nagyon hasonló tapasztalatokkal. A nyílt vízfelszín hetekig borította a területet 
a talajvíz huzamosabb ideig, a növényzet szára elérhető mélységben volt megtalálható. A környező 
lucernaföldekre olyan jó hatással volt a vízkormányzás, hogy az ideiglenesnek szánt elzárást azóta sem 
bontották el.” 
„Állandó, nyílt vízfelszínű víztározás megvalósítására jelenleg 10 gazdálkodó biztosítana területeket 
(kb. 10 ha összterületen), míg időszakos elárasztásra további 10 gazdálkodó ajánlana fel területet. A 
mintaprojekt kedvező fogadtatása esetén, további gazdálkodók területei kerülhetnek bevonásra. A 
Dong-ér mellékcsatornái mentén, a vízvisszatartáshoz szükséges területeket és a kivitelezési munkákat 
a DONGÉR-KELŐÉR VIZE Egyesületben tömörülő gazdálkodók biztosítanák.” 
„… azon gazdálkodók, akik nem vesznek részt a mintaprojektben, de az elöntések közvetett módon 
érintik területeiket, kártalanítási vagy kompenzációs igénnyel jelentkezhetnek. Az előzetes felmérések 
szerint Szank területén, összesen 15 ha-nyi terület esetében merülhet fel kompenzációs igény.” 
 
„Az évek során felújított beton záróelemekkel való időszakos elzárásoknak köszönhetően ma 
kevesebb csapadékot vezet el a Dong-éri-főcsatorna, így a Duna-Tisza közén körülbelül 2500 
hektáron érzékelhető, hogy emelkedik a talajvízszint, amely jobb termesztési körülményeket 
eredményez.“– mondja Toldi Csaba, az egyesület elnöke.” 
A gazdák „titka”, a LEZÁRT CSATORNA: 

 



 
„A csapadékvíz nagyon gyorsan hagyja el a területet, mivel a főcsatorna szintkülönbsége 
nagy, csak Jászszentlászló területén 13 méteres. Összehasonlításképpen: a Tisza Szolnok és 
Szeged közötti szakaszán mindössze 5 méter az esés. 
A főcsatorna a lehulló csapadékot rendkívül rövid idő alatt vezeti el a területről, a talaj át 
sem tud nedvesedni, így szinte lehetetlen a mezőgazdálkodás fenntartása” 
https://www.agroinform.hu/szantofold/gazdak-szalltak-szembe-a-szarazsaggal-kepek-
47349-001 
 
Mi lenne, ha az előbbieken túl, a teljes Homokhátság területen ez lenne a napi gyakorlat? 
Sajnos vannak olyan hírek szerint, amely szerint a vízügy utólag elbontotta ezeket az alkalmi 
elzárásokat. Normálisak vagyunk? 
 
„Toldi Csaba szerint a Homokhátság nem kiszáradt, hanem kiszárították.” 
„Az 1960-as években csatornaépítési láz söpört végig az országon – az élelmiszerellátás 
biztonságossá tétele érdekében minden talpalatnyi földön búzát és kukoricát akartak 
termelni. 1960-ban a három településen még 24 természetes víztározó volt, amely 
visszafogta a csapadékvizet, magasabban tartotta a talajvizet. Ebből mára mindössze 
négyben maradt víz.” 
„A Dong-éri-főcsatorna a Homokhátság mesterséges folyója, Kiskunhalas mellől indul és 
Csanyteleknél éri el a Tiszát. 1954-ben adták át, fő funkciója a tavak és mocsarak lecsapolása 
volt, valamint az, hogy belvíz idején gyorsan elvezesse a vizet, és megvédje a településeket. Az 
említett három faluban száz kilométer, az egész Hátságon 4720 kilométer hosszú 
mellékcsatorna-rendszer épült hozzá. A csatornák szakaszosan elzárhatók, de Toldi Csaba 
szerint télen és tavasszal a belterületek védelme érdekében nem szabad elzárni őket, nyáron 
meg nem érdemes, mert úgy sincs bennük víz.” 



„Jászszentlászlón van olyan terület, ahol 90 gazda szeretné a vízvisszatartást, 
egyetlen érintett azonban nem járul hozzá – az ő beleegyezése nélkül azonban 
nem lehet feltölteni a kialakított víztározót.” 
Ennél nagyobb öröme soha ne legyen! 
 
„Toldi Csaba elvisz bennünket a Banó-tóhoz. Ez korábban is természetes víztározó volt, de 
ritkán volt benne víz. 2008-ban közel egyméteres töltést építettek köré, így csapadékos 
periódusban 400 ezer köbméter vizet lehet beleengedni a Dong-érből. A környező területeken 
több száz méteres távolságig jobb volt a termés, mert megemelkedett a talajvíz. Megszűnt a 
vadpusztulás – máskor a nyári hőségben kiszáradnak és elpusztulnak vadon élő állatok. A 
párolgás visszahullott a környező területekre – azok az erdők, amelyek az aszály miatt a nyár 
végére lehullatják a levelüket, abban az esztendőben ősz végéig lombosak maradtak.” 
„Kiskunmajsa mellett, Bodogláron a gazdák egy erdős részen egyszerűen bedózerolták a 
Dong-éri-főcsatornát, hogy megfogják a vizet.” 
https://jelen.media/kozelet/orokke-agyalni-kell-vizgazdalkodasi-abszurd-a-homokhatsagrol-
478 
 
Ez is gond: 
„Mindemellett rettentő bürokratikus akadályokat kell leküzdeni. A folyamat még az elején 
tart. A törvények megváltoztatása nem egyszerű. A téli csapadékot például el kell engedni 
egy, a hatvanas évekből származó törvény szerint. Ha megváltozik a szabályozás, és nem 
szabad elengedni, abból perek sokasága keletkezhet. Árvízkárért már indítottak pereket, 
kiszáradásért még nem, bár várható, hogy ez hamarosan megtörténik.” 
 
„Jelen állás szerint ha valakinek van egy területe és hivatalosan szeretné elárasztani, akkor 
másfél év múlva kaphat rá engedélyt. Közben például hatástanulmányt is kell készíttetnie, meg 
kell változtatni a terület művelési ágát, és a többi. Egy gazda megjárta az utat, neki az 
előzőeken felül 760 ezer forintjába került a művelet. Ráadásul, ha úgy döntött, hogy a 
termőföldjén víztározót, visszatartó rendszert épít, akkor a továbbiakban nem kap támogatást 
a területre, ugyanis az megszűnik termőföld lenni a nyilvántartás számára. A jogszabályok 
nincsenek mellettünk, az emberek igen – foglalja össze röviden Eördögh András.” 
https://hang.hu/helykozijarat/viz-homokhatsag-sivatagosodas-aszaly-szarazsag-riport-
131070 
 
„A gazdák munkájával nehezen visszatartott vizet egy törvény alapján néhány nap alatt 
elvezetik a talajvízzel együtt a Fekete tengerbe.” 
„A jogszabály módosításokkal jó esetben oda jutunk, hogy nem a vizet vezetik el, hanem 
azt, aki a vizet elvezeti.” 
https://okopolitika.hu/publikaciok/frontvonalak/97-vizmegtartas-a-homokhatsagon 
 
Szűk látókörű eleink még azt a bajt is elkövették, hogy kiosztották szántónak azokat a 
mélyebb fekvésű helyeket, ahol a víz az egyértelmű úr. Nem hagytak helyet a tájban a 
víznek!  
Jogilag kellene szabályozni az állami kárpótlást az érintett gazdák felé, hiszen ezt az állam 
követte el a hibákat az ostobákra hallgatva. Minden segítséget meg kellene adni a józan 
ésszel rendelkező jászszentlászlói – és a hasonló szándékú – gazdáknak, hogy mozgalmuk 
lefedje mielőbb a Homokhátságot. 
 



Az ökológus cikkírók – mint írásukból kiderül -nem tulajdonítanak akkora jelentőséget a 
hatalmas homokhátsági csatornahálózat ma is nagyon kártékony hatásának, mint azok 
megérdemelnének.  
Sőt a jelentőségét még rendesen le is értékelik, ezzel alaposan félre viszik a dalt, ahogy 
mondani szoktuk.  

Valójában azonnal meg kellene akadályozni azt, hogy a 
Homokhátságra esett csapadékvízből egyetlen szem 
esőcsepp is elhagyja a Homokhátság területét.  
Az a véleményem, hogy ennek kellene lenni e vidék 
megmentésének legelső, és legolcsóbb megmentési 
kísérletének. 
 
 
Van példa az egy fokozattal költségesebb vízpótlára is, amely már nem a csapadékon, hanem 
a Tisza vízhozamán alapul: 
„A projekt célkitűzése a vízgazdálkodás javítása Magyarország vízhiánnyal egyik leginkább 
sújtott térségében, a Duna-Tisza közi homokhátságon, az ország D-i területén. A térségben 
alapvető fontosságú a felszíni vízkészletre alapozott vízpótlás megteremtése, hiszen jelenleg 
a felszíni és felszín alatti vízforrások nem elegendőek a mezőgazdasági tevékenység és a 
lakosság mindennapi életével kapcsolatos egyéb tevékenység folytatására, gyakori a vízhiány.  
Emellett a rövid idejű, nagy mennyiségű csapadék következményeként komoly belvízi, 
vízelvezetési problémák is fellépnek. A csapadékszegény időjárás esetén a projekt által érintett 
területekre vizet kell eljuttatni.  
A tervezett beavatkozás a Tisza folyó hasznosítható vízkészletére alapozva kívánja megoldani 
a térség felszíni vízpótlását. A kiépített infrastruktúra a vízpótlás mellett, vízvisszatartásra és 
vízelvezetésre is alkalmas.  
A projektben előirányzott vízpótlási útvonal egy több évtizede meglévő kettősműködésű 
vízpótló rendszer továbbfejlesztése. A Tisza folyóból meglévő vízkivételi művön emeljük be a 
folyóvizet az Algyői-főcsatornába. Az ATIVIZIG korábbi EU forrásokból megépítette a 
Dorozsmai és a Domaszéki közbenső szivattyútelepeket, majd a 2014-2015-ös időszakban 
Mórahalom város Önkormányzata szintén EU forrásból megvalósította a homokháti vízpótlás 
nyomvonalának 17+003-18+800 km szelvényei közé eső munkaelemeit. Így a jelenleg 
megtervezett vízpótló nyomvonal az első 18,80 km-es szakaszán már működőképes vízpótlási 
útvonal folytatása.” 
A kisérő települések sora: Sándorfalva, Szatymaz, Zsombó, Bordány, Zákányszék, Mórahalom! Tehát: a 
Tiszából kivett vizet viszi el akár Mórahalomig! 
http://www.ativizig.hu/projektek/ipa/HomokhatVizpotlas 



 
A jászszentlászlói – modell, mert a jelentősége miatt megérdemelné az ekként való 
megnevezését -  után nyilván kellene további megoldások bevetése is még. Az előbbi példa 
tetszőleges homokhátsági területeken is bevethető, mindaddig, amíg lesz Tisza és Duna. 
Akkor is, ha az költségesebb lenne. A víz nélkül nincs növényi élet sem! Az ökológusaink 
sajnos még ennek belátásáig sem jutottak el. 
Persze hallatszanak olyan hangok, hogy minderre semmi szükség nincs, mert minden 
megoldható az új csodaszerrel, a szántás elhagyásával. (Lehet, hogy már készítik a vizet nem 
igénylő növényzetet is?)  
Vigasztaló az, hogy pl. az előbbi projekt 2017-2021. között valósult meg, minden előbbi 
ellenére! 
 
 
Ami pedig az erdők hátraszorulását magyarázza, egy erdészeti cikket hozok fel: 
 
A KLÍMA ERDÉSZETI CÉLÚ ELŐREVETÍTÉSE  
Gálos Borbála és Führer Ernő 
Erdészettudományi Közlemények 8. évf. 1. szám 2018. 
 
„A század közepére előrevetített klimatikus viszonyok mellett az olyan klímaadottságú területek, ahol 
a természetes előfordulású zárt erdők még eredményesen termeszthetők, nagymértékben 
csökkenhetnek, a jövedelmező gazdálkodásra kevésbé alkalmas erdőssztyep klímájú területek 
nagysága pedig jelentősen (a jelenlegi erdőterület több mint egyharmadára) növekedhet. 
 



Az erdészeti klímakategóriák területarányának 21. század első felére-közepére vonatkozó 
előrebecslése szerint … az 1981-2010-es periódushoz képest a bükk-termesztés számára optimális 
területek (bükkös klíma) drasztikusan csökkennek (a jelenlegi teljes erdőterület 4%-áról 2%-ára), az 
erdőssztyep klímájú területek kiterjedése pedig jelentősen nő (a klímamodellek átlagos becslése 
alapján a jelenlegi teljes erdőterület 10%-áról 36%- ára). 
„… az olyan klímaadottságú területek, ahol a természetes előfordulású zárt erdők még eredményesen 
termeszthetők, nagymértékben csökkenhetnek, a jövedelmező gazdálkodásra kevésbé alkalmas 
erdőssztyep klímájú területek nagysága pedig jelentősen (a jelenlegi erdőterület több mint 
egyharmadára) növekedhet. Az eddigi erdőssztyep klímakategória területének fele (az ország 
területének több mint 10%-a) a mainál még melegebb és szárazabb (sztyep klímájú) lehet.” 
 
„A pesszimistább előrevetítések a század közepére a síkvidékek teljes területére már erdőssztyep 
klímát jeleznek (4. ábra).” 
 
„A 21. századi klímaelőrebecslések alapján az elmúlt 50 év során megfigyelt melegedő és szárazodó 
tendencia várhatóan a 21. században is folytatódni, sőt fokozódni fog. Az átlaghőmérséklet 
emelkedése és a csapadékmennyiség csökkenése az egyes fafajok elterjedése, vitalitása, növekedése 
és szervesanyag-produkciója (növedék) szempontjából fontos időszakok közül a kritikus hónapokban 
(július-augusztus) a legnagyobb, de jelentős a fő növekedési periódusban (május-augusztus) is.” 
 
„A század közepére előrevetített klimatikus viszonyok mellett az olyan klímaadottságú területek, ahol 
a természetes előfordulású zárt erdők még eredményesen termeszthetők, nagymértékben 
csökkenhetnek, a jövedelmező gazdálkodásra kevésbé alkalmas erdős-sztyep klímájú területek 
nagysága pedig jelentősen (jelenlegi erdőterület több mint egyharmadára) növekedhet. Az eddigi 
erdőssztyep klímakategória területének fele (az ország területének több mint 10%-a) a mainál még 
melegebb és szárazabb (sztyep klímájú) lehet.” 
 



 

 
file:///D:/Users/User/Let%C3%B6lt%C3%A9sek/A_klima_erdeszeti_celu_elorevetitese.pdf 
 
„Magyarországon több fafaj eltűnőben van, és harminc éven belül olyan klimatikus 
viszonyok lesznek, hogy az ország bizonyos részein fák nem tudnak majd létezni. 
Jelenleg Magyarország területének 21 százalékát borítják erdőt.” 
 
A 4. ábra b) és c) képére hívom fel az olvasó figyelmét. E szerint a Homokhátságot ők bőven az 
erdős sztyepp esetleg a sztyepp birodalmának tekintik.  
 
Az ábra a1) képe egy átlagos becslést, a B) és C) egy-egy pesszimista becslést tartalmaz. 
 
„A fatermesztés szempontjai alapján a magyar erdőket klímájuk alapján négy osztályba 
sorolják. A bükkös klímába (a 4. ábrán: B-RM) a leginkább csapadékos és párás hegy- és 
dombvidékek tartoznak.  
A gyertyános-tölgyes klímát (a 4. ábrán GyT) szintén üde lomberdők jellemzik, de kevésbé 
csapadékos és párás, a hőmérséklet némileg melegebb.  
A cseres-kocsánytalan tölgyes klímában ( a 4. ábrán KTT-Cs) már sem a gyertyán, sem a bükk 
nem tud megélni, csak a szárazabb lomberdők.  



Az erdős sztyepp jelenleg a legszárazabb erdészeti klímaosztály (a 4. ábrán ESZTY) 
Magyarországon, fafajokkal nem is lehet jellemezni, mert eredetileg mezőség volt.” 
„… minden bizonnyal meg fog jelenni egy Magyarországon eddig ismeretlen klímazóna is, a 
sztyepp (a 4. ábrán SZTYEP). “Ötven éve még négy zónával dolgoztak, de itt van a nyakunkon 
egy ötödik is: a sztyepp vagyis pusztaság. Ez azt jelenti, hogy kevés esély van arra, hogy erdő 
maradjon a területén” – mondta Mátyás Csaba.” Az erdő itt ZÁRT erdőt jelent. 
 
„A jövőbeni klímára vonatkozó előrejelzések alapján harminc év múlva az ország területének 
11 százaléka pusztaság lehet, alapvetően a Duna-Tisza köze déli és az Alföld nyugati részén. A 
pesszimista becslések szerint az ország felét pusztaság fogja borítani. A kutatók szerint az 
alföldi sztyepp klímája leginkább az ukrajnai sztyepphez fog hasonlítani. A pusztaságot 
legelőként lehetne hasznosítani, fákat nem lehet termeszteni rajta, legfeljebb bozótok, cserjék 
élhetnek meg rajta.” 
„Horváth Iván szerint a fafajok mindig is vándoroltak. A gond az, hogy a mostani klímaváltozás 
üteme gyorsabb, mint a fafajok alkalmazkodóképessége.” 
https://g7.hu/elet/20171107/a-klimavaltozas-javaban-pusztitja-a-magyar-erdoket-a-
fenyoktol-es-a-bukkfatol-elbucsuzhatunk/ 
 
 
„Az erdős sztyepp vagy erdős puszta (angolul: forest steppe) zonális vegetációja átmenet a 
teljesen fátlan füves puszta és a zárt erdő között. Az Alföld jellegzetes, eredeti növényzete és 
utolsó természetes képe, amely az eurázsiai erdős sztyepp öv legnyugatibb részeként a 
kontinentális klíma hatására alakult ki.” 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s_sztyepp 
 
„A zóna típusa szemiarid éghajlaton alakul ki, ahol a csapadék nem fedezi a zárt erdő 
csapadékigényét. Zonális vegetációja az erdőssztyepp, azaz a füves tisztásokkal váltakozó, 
nyílt lombkoronaszintű erdő.” 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s_sztyepp_%C3%B6v 
 
A lényeg az erdőből és füves pusztából álló mozaikok: 
 



   

 
 

   

 
 



     

 
 

    

 
 



    

 
 



    

 
 

   
https://docplayer.hu/12302858-Erdos-sztyepp-vegetacio.html 
 
Míg a sztyepp: 



„A sztyepp (sztyep) vagy régiesen steppe, sztyeppe tágabb értelemben a mérsékelt 
öv egyik alapvető biomja, az arid övet északról, illetve délről szélesen szegélyező, 
szemiarid éghajlatú füves puszta, amely három területen (Eurázsiában, Észak-, illetve 
Dél-Amerikában) fejlődött ki … olyan helyeken, amelyeken már nincs elég csapadék 
összefüggő erdők fenntartásához A két biom átmeneti zónája az erdős sztyepp.” 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sztyepp 

   

 
 
Mint érzékelhető, az erdészek alaposabban, komplexebben fogják föl, kezelik a 
Homokhátság ügyét. A klímaváltozás jóval összetetteb jelenség a talajvízszint süllyedésnél. 
 
Az már más kérdés, hogy a homokhátsági erdészek – a Soproni Egyetem oktatói által 
megfogalmazott helyzetből - mit értettek meg. A 2021-es bugaci erdészeti „ünnep” 
előadásaiból úgy tűnik, hogy nem túl sokat. 
 
Úgy gondolom, hogy a Homokhátság erdősítése lényegében ma is a dr. Horváth László – a 
bugaci erdészet volt híres erdészetvezetője – által az 1960-as években lefektetett elvek szerint 
történik, és alapvető célja a zárt erdő telepítése. 
 
Miközben a mai ismeretek birtokában mintha még ma is a zárt erdők létesítése lenne a cél, 
mintha a mozaikosodást, a felnyílást, nem akarnák megérteni, illetve ahhoz valahogyan 
alkalmazkodni. Mintha kissé szembe mennének a természettel. Nem kellene a mai 
erdőtelepítést ehhez igazítani? Lehet, hogy sok felesleges kiadást is meg lehetne spórolni! 
 
Szeged, 2021. XII. 19. 
 


