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Időszak Forrás Kiterjedés Megnevezés Megjegyzés

1960 Gál (1961) 1500 km Alföld mezővédő 
erdősáv

1000 km Kisalföld

1970 Danszky (1972) 34977 ha országos mezővédő 
erdősáv

1975 Gál és Káldy 
(1977)

9891 ha meglévő mező- és 
legelővédő 
fásítás1976-1990 4091 ha tervezett

1975 22600 ha meglévő összes 
védőfásítás

1975 Keresztesi 
(1991)

8800 ha meglévő „zöldfolyosó”

1975-1990 20600 ha tervezett

1990 29400 ha tervezett

1990 Danszky (1990) 33400 ha tervezett védőfásítás

2001 ÁESZ (2001) 16417 ha felmért mezővédő 
erdősáv

ERTI



(GÁL-KÁLDY, 1977)



A hazai és a külföldi mérések egyaránt azt igazolják, hogy az 
erdősávokkal védett mezőgazdasági táblákon minden termesztett növény 
hozama nagyobb, mint a nem védett táblákon. 
A terméstöbblet 1,7 - 33,5 % között ingadozik növényfajtától függően. 
A nagytáblás kultúráknál, különösen gabonaféléknél kisebb a növekedés 
mértéke, míg az öntözött gyümölcsösökben és zöldség kultúrákban 
gyakran megduplázódik a termés, miközben javul az öntözővíz 
felhasználás hatékonysága is, mert csökken az evapotranspiráció 
(GUINAUDEAU 1988.).



Talajvíz

Felszíni 
elfolyás

Evaporáció

Transpiráció

Evapotranspiráció

ahol:
Eto referencia evapotranspiráció 
        [mm day-1],
Rn a növényt érő radiáció [MJ m-2 day-1],
G talaj hőtranszport [MJ m-2 day-1],
T levegő hőmérséklet 2 m-en [°C],
U2 szélsebesség 2 m-en[m s-1],
Es telítési gőznyomás [kPa],
Ea aktuális gőznyomás [kPa],
es–ea telítési gőznyomás különbség [kPa],
∆ gőznyomás görbe meredeksége
         [kPa °C-1],
γ  pszichrometrikus állandó [kPa °C-1].

 



Földes 68 A mezővédő erdősáv a Nagykun-Hajdúhát 
erdőgazdasági tájban területen található. Sík 
középmagas fekvésű. Klímája kontinentális. A terület 
talaja sekély termőrétegű, többletvíz hatástól mentes 
sztyeppesedő réti szolonyec.
Az 1999-ben telepített erdősávrendszer rendelkezésre 
álló terület 5,1 ha. A közbezárt területen 
biogazdálkodást folytat a tulajdonos – olajtök, cukkini, 
tönkölybúza, csemegekukorica termelésével. 
Az alkalmazásra került 26 fa és cserjefaj 
kiválasztásában döntő szerepet játszott azok méhészeti 
jelentősége. 





Földes 68 A és a referencia terület
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A különböző magasságokhoz tar-
tozó termés tömegarány az erdő-

sávokkal határolt területen. 
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A különböző magasságokhoz tar-
tozó termés tömegarány a Földes 
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Ökoszisztéma szolgáltatások

Ellátó szolgáltatások

faanyag (pl. ipari fa, építőanyag, 
papíralapanyag, bútoralapanyag, 
illetve tűzifa)

tűzifa, épületfa, 
szerszámfa

erdei gombák óriáspöfeteg

erdei bogyós és egyéb termények 
(pl. gyógynövények, díszítő lomb)

kökény, 
vadrózsa, 
mogyoró, 
vadkörte

erdei méz erdei vegyes 
méz

vadtermékek (pl. vadhús, bőr) őz, mezei nyúl, 
fácán

Szabályozó (és élőhely) 
szolgáltatások

Kulturális szolgáltatások

talajerózió elleni védelem rekreáció, kikapcsolódás, 
rehabilitáció

szélerózió elleni védelem tájképi jelentőség

vízmegtartás (mennyiségi 
szabályozás, árvíz elleni 
védelem)

vadászat (rekreációs és 
sportvadászat)

víztisztítás (vízminőség 
szabályozása)

környezeti nevelés

levegőtisztítás 
(szennyezőanyagok 
megkötése)

tudományos kutatás

éghajlat-szabályozás (CO2-
megkötés)

művészi inspiráció

zaj elleni védelem Támogató szolgáltatások

természeti károk elleni 
védelem (kórokozók, 
természeti csapások: pl. 
jégtörés)

talajképződés

pollináció tápanyagkörforgás

élőhely növény- és 
állatfajoknak

primer produkció



Rend
Bajszos poszáta Curruca cantillans verébalakúak
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus harkályalakúak 
Balkáni gerle Streptopelia decaocto galambalakúak
Barátposzáta Sylvia atricapilla verébalakúak
Barázdabillegető Motacilla alba verébalakúak
Csicsörke Serinus serinus verébalakúak
Csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita verébalakúak
Dolmányos varjú Corvus cornix verébalakúak
Egerészölyv Buteo buteo vágómadár-alakúak
Erdei fülesbagoly Asio otus bagolyalakúak
Erdei pinty Fringilla coelebs verébalakúak
Énekes rigó Turdus philomelos verébalakúak
Kerti poszáta Sylvia borin verébalakúak
Fácán Phasianus colchicus tyúkalakúak
Fekete rigó Turdus merula verébalakúak
Fülemüle Luscinia megarhynchos verébalakúak
Holló Corvus corax verébalakúak
Kabasólyom Falco subbuteo sólyomalakúak
Kakukk Cuculus canorus kakukkalakúak
Karvaly Accipiter nisus vágómadár-alakúak
Kékcinege Cyanistes caeruleus verébalakúak
Kerti rozsdafark Phoenicurus phoenicurus verébalakúak
Mezei veréb Passer montanus verébalakúak
Ökörszem Troglodytes troglodytes verébalakúak
Örvös galamb Columba palumbus galambalakúak
Sárgarigó Oriolus oriolus verébalakúak
Seregély Sturnus vulgaris verébalakúak
Szajkó Garrulus glandarius verébalakúak
Széncinege Parus major verébalakúak
Tengelic Carduelis carduelis verébalakúak
Vetési varjú Corvus frugilegus verébalakúak
Vörös vércse Falco tinnunculus sólyomalakúak
Vörösbegy Erithacus rubecula verébalakúak
Zöldike Carduelis chloris verébalakúak

Faj

Rend
Mezei nyúl Lepus europaeus nyúlalakúak
Őz Capreolus capreolus párosujjú patások
Vörös róka Vulpes vulpes ragadozók
Európai sün Erinaceus europaeus sünalakúak
Erdei cickány Sorex araneus cickányalakúak
Közönséges erdei egér Apodemus sylvaticus rágcsálók 
Közönséges vakond Talpa europaea cickányalakúak

Fajnév

















Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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