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Séguinard ugyan az alábbiakban főleg a franczia Alpe-
sekről szól, mégis érdemesnek tartom értekezését közölni, 
mer t a beerdősitést illetőleg egy egészen uj eszmét vet fel. 

Az esőviz — mondja Séguinard — mely a hegyi zuho-
gókat táplálja, csak akkor válik veszélyessé, ha szivárgó álla
potából a patakzóba megyén á t ; azon kell lennünk tehát, hogy 
a viz kezdetleges szivárgó állapotában megmaradjon, mit r en 
desen el lehet érni, ha a talajt zöld pázsittal boritott állapot
ban tart juk. 

Az ezen czél elérésére alkalmas eszközökről már nagyon 
sokat beszéltek és i r tak, mi tehát csak egy igen hathatós 
eljárásra kivánjuk felhívni a figyelmet, a mely szerint a talaj 
állandó megkötésére szolgáló növényzet megerősödésének elő
segítése által eredményesen meggátolható az esőviz patakzása. 
Ezen eljárás, mely a gyakorlatban levőkkel könnyen össze
kapcsolható, nem áll egyébből, mint hogy a talaj a felületén 
valamely robbantó szerrel felapróztatik mielőtt beültet tetnék, 
mi nem egyéb, mint a természet utjának követése. Mi csak
ugyan nem láttunk esőviz okozta károkat oly hegyek oldalain, 
melyeknek felülete elmállott és elporladozott, bárminő lett 
légyen is a talaj természete és fekvése. Az ilyen hegyek 
felülete olyan mint egy szivacs, az esővizet, a mint leesett, 
elnyeli, hogy az távolabb vagy forrás alakjában bugyogjon elő 
vagy a hajcsövesség folytán újra a felületre emelkedjék. Az 
Alpesekben igen kevés hegynél találunk ilyen állapotot. 

Surell szerint az Alpesek uralkodó kőzete, melyből a 
hegyek tömege á l l : a Has, zöld homokkő és molasse; ezek 
felett szabálytalan tömegek és gyakran igen vastag rétegek 
terülnek el, melyek a felsőbb sziklák töredékeiből és elmállott 



részeiből keletkeztek s homokos száraz iszapból állanak, he -
lyenkint szabálytalan kődarab zárványokkal . A Gaptól Saint 
Crépinig terjedő völgyben a hegyek alapját lemezes szerkezetű 
mészpala képezi, melyet sötét szine és belemnit lenyomatok 
jellegeznek. 

Bár igen szilárdak a kőzetek, mégis elég gyorsan szét
mállanak a viz, nyomás és a levegő befolyása következtében. 

Említeni is felesleges, hogy az ilyen talajt nem lehet 
addig befásitani, mig egy bizonyos mélységig annyira meg 
nem porhanyúl, hogy a növények gyökereikkel a talajba beha
tolhassanak. 

Eddigelé megelégedtek a kevéssé mélyen megdolgozott 
vizszintes patkák készítésével, melyek annál nagyobb közökben 
helyeztettek el, mennél meredekebb volt a hegyoldal ; de ez 
az eljárás nem akadályozza meg mindig a kimosások keletke
zését, különösen oly helyeken, hol a mészpala nagy terüle te
ket foglal el és a záporesők lemosták róla a földburkolatot. 

Az efféle szabályellenességeknek — legalább nagy mér
tékben — útját álljuk, ha a fővizmosásokban pasztánként , a 
kisebbekben pedig helyenként meglazítjuk a talajt robbantó 
szerekkel. E laza felületek visszatartják az esővizet, melyek 
ennek folytán táplálni fogják a tenyészetet, lassanként fel
emelkedvén a hajcsövesség által a talaj felszínére. 

Ez igen fontos az Alpesek déli oldalain és oly helyein, 
melyek nyáron és őszszel az égő napsugaraknak ki téve, k i 
száradtak, mely körülmény nagyon lankasztja a növényeket. 

Ha az északi hegyoldalokon nem látunk ily puszta képet, 
sőt e helyeket gyakran viruló növényzet borítja, ugy ez a 
nedvességnek köszönhető, mely itt uralkodik. Az esőviz gyors 
elnyelése megengedi azonkívül a mesterséges munka kevesbi-
tését s ennek kapcsán nevezetes megtakar í tás eszközölhető. 



Hát ra van még kimutatni a kiadásokat, mik azon mun
kálatokkal járnak, melyekről szólottunk. 

Mahler Gyula „A repesztések technikája" czimü munká
jában a különböző dynamitok hatásáról szólva, azt mondja, 
hogy a dynamitok rendkívüli gyorsasággal robbannak fel és 
nagyon rombolók, mig az aknapor lassabban gyúl meg és suga
ras irányban hasítva működik. Az első tehát nagy munkáknál 
alkalmaztatik, az utóbbi ellenben súlyos tömegek helyváltoz
ta tásá ra használtat ik. 

Ugyancsak Mahler szerint a Bruciatoi és Lodrinoi bányák
ban egy kilogram dynamit 2 0 köbméter kőzetet rombol szét 
és egy köbméternek szétvetése csak 1 5 — 2 0 centimebe kerül . 

A talaj minden lépésnél változván az Alpesek vidékén, 
lehetetlen előre megállapítani, mily mélységre hatoljanak a 
robbantások, egyedül a tapasztalat nyújthat felvilágosítást ez 
irányban. De ha tekinte tbe veszszük, hogy az esőviz rétege, 
mely az Alpesek déli oldalain évenként esik, r i tkán múlja 
felül az 50 cm-t és hogy ezen esőmennyiség több mint har-
mincz napra oszlik fel, továbbá, hogy a szétrepesztet i kőzet 
sok vizet képes elnyelni ; igy bízvást következtethetjük, hogy 
a robbantásoknak nem szükséges egy méternél mélyebbre ha
tolni és nem kell a robbantó pasztákat egymáshoz igen közel 
alkalmazni. Csak a javi that lanság hírében álló szakadékos 
helyeknél lesz szükséges a dynamitot nagyobb mértékben al
kalmazni. 

Ez utolsók közé azon vad szakadékok tar toznak, melyek 
akár magas fekvésük, akár a medrüket környező kősziklák 
miatt nem fedhetők be sem fával sem füvei. 

De há t ezen veszélyes zuhogok valójában javithatlanok ? 
Mi nem hiszszük. 

A valóságban ezen javi that lanoknak tetsző szakadékos 
helyeket rendesen sziklák környezik, melyek nyáron egészen 



kopárak s dynamit ta l nagy tömegekben a szakadékba dönt
hetők, hol azok a törmeléknek és homoknak közvetlenül útját 
állva a szakadék meredekségét enyhíteni képesek . A torlaszok, 
melyeket a szakadékok aljánál nagy költséggel készíteni szok
tak, csak palliativ eredménynyel és ideiglenes tar tóssággal 
birnak. 

Vannak az Alpesekben oly helyek, melyek régente hires 
és veszedelmes zuhogok voltak s most a sziklák törmelékével 
betöltve teljesen elenyésztek (Claps de Luc en Diois, a Ver-
corsi szük völgy stb.) 

Mindezekre azt lehetne ellenvetni, hogy a robbantások 
esetleg épen elősegíthetik a vízmosások keletkezését , melyeket 
pedig megakadályozni szándékozunk. 

Megnyugtatásul megjegyezzük azonban, hogy a törmelé
kek és az elmállásból eredet t csuszamlások a meredek olda
lak alján és az eddigelé a kisebb szakadékokban robbanás és 
csákány által t e t t porhanyi tó munkálatok a z iva taros esőnek 
teljesen el lentál lanak, ha eleinte annyiban gondoskodunk 
róluk, hogy faágakkal befedjük; je len leg pedig már egy erő
teljes növényzet által vannak megkötve , mely jövőre is biztos 
védelmül szolgál. 

Összefoglalva az egészet, mi azt hiszszük, hogy a robban
tások — okosan alkalmazva — hata lmasan fognak közre
működni a hegységek beerdősitésénél , miután a tenyészete t az 
esőviz czélszerű felhasználásával előmozdítjuk, a dynamittal 
pedig a jav i tha t lanoknak hit t vad szakadékokat is megfékez
hetjük. 


