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Sok alaptalan rémhírt közöltek a napilapok, egyes szaklapok is a bős—• 
nagymarosi vízlépcsőrendszerről (továbbiakban: B N V ) . Még olyan gyermeteg 
közlemények is napvilágot láttak, hogy a Duna-ártéri és hullámtéri erdők ki
pusztulnak, mert leszáll a talajvíz. A z ilyen bárgyúságok nem hozták zavarba 
a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság dolgozóit (továbbiakban: 
K E F A G ) . Igyekeztek szakszerű véleményeket beszerezni a B N V várható ha
tásairól. 

A z első, kifejezetten káros hatás úgy jelentkezett, hogy mintegy 900 ha erdő
területet kellett átadni a B N V építkezéseire. Továbbá Ásványráró feletti (nyu
gatra eső) területeken megszűnik az olcsó vízi szállítás és közelítés lehetősége. 
(Például: több száz m 3 rönktömeget körülláncolva leereszteni valamelyik ol
dalági rakodóra.) A szárazföldi közelítéshez és szállításhoz utakat, hidakat stb. 
kell majd építeni. Ezeket a bizonyítható károkat a B N V 560 millió Ft-tal meg
térítette, a nagyberuházás terhére. A K E F A G vezetőségén áll, hogy ezt az 
összeget a jövőbeni költségek növekedésének ellensúlyozására gyümölcsözően 
használja-e fel, avagy nem. 

Néhány bizonytalanság még él a győri erdészekben, s ezekkel részleteseb
ben kell foglalkozni. Ezek a hullámtéri terület háromféle kitettségének a kö
vetkezményei. Ugyanis Ásványrárótól felfelé (nyugatra) eső területeken meg
szűnnek az árvízi elöntések és ezeken a belterületeken a talajvízszint alacso
nyabban fog állandósulni, mint a jelenlegi ingadozó, amelyeket a Duna 8—10 
m magas áradási vízoszlopa okozott azután, hogy megépültek a 6—8 m ma
gas ármentesítési töltések — a múlt század végén. A talajvízszint magasságá
riak a csökkenése azt eredményezi, hogy a K E F A G visszatelepítheti a maga
sabb szintekre, a kemény lomberdőket, a tölgy, kőris, szil és juhar fafajokat, 
amelyek itt őseredetiek voltak, amint ezt az Országos Erdészeti Egyesület irat
tárában levő, X I I I . századbeli peres irat is bizonyítja. 

Jelentős változást eredményez az, hogy a B N V két vízpótló rendszert is l é 
tesít az Öreg-Dunában elmaradó víz helyett. A z egyik, a mentett oldali, öntö
zési rendeltetésű patak, amely sok kis műtárggyal állandó vízszintet biztosít 
a motorikus vízkivételt nem igénylő öntözéshez. Ez a rendszer magában fog
lalja a meglevő belvízlevezető csatornákat is. és így nagy területeket tesz ön-
tözhetővé. Ez a rendszer annyiban érinti a K E F A G - o t , hogy a patak sok kilo
méter hosszában teszi lehetővé partjainak égerrel való fásítását. A másik rend
szer a hullámtéri. Ez a medertől elzárt oldalágakat és a holtágakat fogja el
látni — tározóból, zsilippel — állandóan friss vízzel és úgy, hogy ezekben 
az állandó vízmélység min. 1,5 m legyen, és a vízszint állandóan azonos ma
gasságban jelentkezzék. Ezt úgy érik el, hogy Rajkától Vénekig a 15 m-t lejtő 
területen számos kis vízlépcsőt építenek be. Ugyanis ezzel kívánják elérni, 
hogy a talajvíz szintje ne szálljon le a 100 évvel előttire. Ennek a hatalmas 
partjain mindenütt lehet egy égeres sávot létesíteni. 

Kérdés merült fel arról, hogy Ásványráró és Szap közötti hullámtéri terü
leten a megváltozott vízviszonyok, a bősi üzemvízzuhatag beláthatatlan nehéz
ségeket fog okozni. Lényegtelen változás lesz ezen a területen, mert a bősi, 
hirtelen, 5—6 óra alatt lezúduló többletvíz benne marad a hajózási csatorna 
és a Duna medrében. Áradások alkalmával ez az 5—6 órás víztöbblet néhány 
dm árvízszint-emelkedést eredményez, s ez nem fog ártani az itt díszlő nyá-



rasoknak. Ugyanis itt a talajvíz szint
je változatlanul magas marad. 

Szaptól lefelé szintén lényegtelen je
lentőségű a változás. A talajvízszint és 
a nyárasok változatlanul megmarad
nak. A Duna magas vízállásakor bekö
vetkező hullámtéri elöntések gyako
risága a bősi üzemvíz hirtelen jelent
kező többlete miatt meg fog növeked
ni az alacsonyabb fekvésű területeken 
— pl. Patkányos térségében. Ezeken a 
helyeken nagyon érdemes lesz égere
seket telepíteni, mert nyáron a Duna 
többször is megöntözi — ingyen. 

További aggályok summázva a kö
vetkezők: az árvízmentes területeken 
megváltozik a növényzet, elszaporod
nak a gyomok, költségesebb lesz az 
erdősítés, elszaporodnak a károsítok, 
elmarad a Duna áradáskori iszaplera
kása, amely az erdőterületek kiváló 
trágyázása volt. Bevált nyárfajok meg
maradása kérdéses. 

Sok igazság van ezekben, de sok a 
megdönthető. Tény az, hogy más lesz 
a keménylomb erdők növénytársu
lása, mint a nyárasoké. A K E F A G 
szakgárdája hivatott arra, hogy a meg
felelő aljnövényzetet is betelepítse, 
már csak a vadállomány táplálékául 
és rejtőzködési helyéül is. Gyomosodás 
miatt költségesebb lesz az erdősítés? 
— Bele kell kalkulálni a kitermelt fa 
árába, mert ezt a költséget jogosan 
hárítja át az erdőgazdaság a felhasz
nálókra — reánk —, mert a mi érde
künkben épül a vízlépcsőrendszer. A 
károsítok pedig — eddigi 70 éves ta
pasztalatom szerint — ott szaporod
nak el túlságosan, ahol a termé
szetbe beavatkozó ember nem ős-
eredeti honosságú fafajokkal erdősít. 

Márpedig itt a keményfák őshonosak. Még akadnak az ártéren böhöncök, 1—2 
száz éves tölgyek, amelyeket nem volt érdemes annak idején kivágni. Elma
rad az iszaplerakódással történő trágyázás? — Igaz, de igen sok lakótelepi 
csatornaiszapot nem tudunk hová tenni már most sem. Igen jó trágyája lesz 
a talajt kiélő nyárasaknak. De erre még visszatérek. A m i pedig a jól bevált 
nyárváltozatok jövőjét illeti, nem kell félteni ezeket. Olyan élettéri változás 
nem következik be, amely ezeket veszélyeztetné. 



Ahhoz, hogy a K E F A G a változásokból eredő nehézségeket leküzdje, első
sorban az egész hullámtér 1 : 25 000 méretarányú, rétegvonalas térképére van 
szüksége, amelyen a szintvonalak 25 cm-esek. I lyen térkép nincsen. A z egész 
területet fel kell mérni, mert a régi magassági mérések fix pontjait vagy el
mosták az áradások, vagy betemették a hordalékai. A B N V tervezése során be
mért magassági pontok felhasználhatók, de ezek messzemenően nem elégsége
sek. Talajvízszintet észlelő kutakat kell létesíteni minden erdőrészletben és 
mindazon kritikus helyeken, amelyek a rétegvonalas térképen megállapítha
tók. A K E F A G műszaki beosztású erdőmérnökei szorosan kell, hogy együtt
működjenek a hullámtéri vízpótló rendszer építésvezetőségével, mert az itt 
épülő számos kis vízlépcső, lezárás közül sok beleesik a szállítás útvonalába, 
így ezeket a K E F A G részére és pénzbeli hozzájárulásával egyjáratú hidakká 
alakítva kell megépíteni. Végül állandóan járható utakat kell létesíteni ahhoz, 
hogy a lakótelepek csatornaiszapját minden időben ki lehessen szállítani a 
nyárasok trágyázására, ami igen bevált, ezt a szennyvízzel trágyázott nyá-
rasok bizonyítják. 

Igaz, az itt előadottak emelik a fatermelés költségeit, de ezeket a K E F A G 
áthárítja a fogyasztókra, azaz reánk, és jogosan. Ugyanis mi vagyunk azok, 
akik a természetbe bele nem illő, magas életszínvonalunkat fenn akarjuk tar
tani. Már 6000 éve beleavatkozunk a természet rendjébe olyan durván, hogy 
mi vagyunk a Föld legkártékonyabb lénye. Ezt sajnos csak a X X . században 
ismertük fel, és most már igyekszünk a károkat elhárítani, csökkenteni és a 
természetet utánozva, pótolni azt, amit kénytelenek vagyunk elpusztítani. Ez 
pedig pénzbe — sok pénzünkbe kerül. 
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