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A neszmólyi vízmosások megkötése, tovább

terjedésének megakadályozása rendkívül sújyos 
és szövevényes feladatok egész sorát tárja elénk, 
amelyeket már egy évszázaddal ezelőtt kellett 
volna helyesen megoldani a nagyobb károk el
kerülése érdekében. 

Most már csak több év munkájával, több
milliós költséggel oldható ez meg és kiterjed a 
községnek csaknem az egész 5000 kh-as hatá
rára. A kérdés gyökeres rendezése a lakosság 
eddigi gazdálkodásmódjának alapvető megvál
toztatását vonja maga után s a rendezés egyes 
szomszédos községek határát is érintené. 

Fontosnak tartjuk, a helyes munkamódsze
rek kialakítása végett, a Földtani és Talajtani 
Intézet, az Országos Vízgazdálkodási Hivatal, a 
Földhivatal, valamint •— a legelő kérdés rende
zése és a tagosítás ügyében — a F. M . illetékes 
osztályainak a bekapcsolódását, javaslatait 
e sokrétű kérdés megoldásához, 

A talaj megkötésének céljából már régeb
ben jóváhagyott tervek alapján több műtárgy 
beépítésével és egyéb műszaki munka végrehaj
tásával igyekezett a vízgazdálkodási körzet ve
zetősége megfogni a vízmosásokat. Azt megelő
zőleg s azzal egyidőben ezeket a — kopárfásítási 
tervekben hatóságilag kijelölt — vízmosásos te
rületeket be is erősítették, sikerrel. A csuszam-
lások és omlások mégis tovább folytatódnak, 
bővülnek. Tehát pusztán a vízmosások és köz
vetlen környékük erdősítése, továbbá a víz
mosásokban s peremükön végzett műszaki mun
kálatok a t'vábbi csúszást és omlást egymaguk
ban nem állítják meg. 

Tüneti kezeléssel a kérdés nem oldható meg. 
A z előidéző okot kell megszüntetni s nem elég 
csak az okozatot kezelni. 

Azt kell megakadályoznunk, hogy a víz
mosásképződésre hajlamos, mély lősz-talajon 
akár tartós esőzések, akár hirtelen záporok 
alkalmával nagyobb vízmennyiség össze ne 
gyűlhessen, le ne zúdulhasson, bemosásokat ne 
idézzen e"ő, amelyeknek földcsuszamlások a kö
vetkezményei. 

Amíg a vízgyűjtő területek víztömegének 
befolyási sebességét magán a vízgvüjtő területen 
nem törjük meg és szétosztva beszivárgásra nem 
kényszerítjük — ott fel nem tartóztatjuk — , 
addig minden vízmosáskötési munkánk meddő 
marad. 

Ezért kell a víz megfogását már az egyes 
vízgyűjtő területek peremén megkezdeni s az 
egész vízgyűjtő területen megfelelő eljárásokkal 
és létesítményekkel annak lefolyását már messze 
a vízmosás feje felett lelassítani, ami elősegíti 
a víz fokozatos beszivárgását a talajba. 

A község határa mintegy hat különálló víz
mosáshálózatra tagozódik. Ezek több km távol
ságra, sok helyen a szomszédos községek terüle
tére is felnyúlnak és legnagyobbrészt mezőgaz
dasági művelés alatt állnak (szántók, szőlőik, 
gyümölcsösök, legelők). 

A tervek összeállítása érdekében az első 
lépés a hat fővízmosásrendszer vízgyűjtő terüle
teinek a határbemérése és kijelölése volt és ezen 
belül a főágba betorkoló mellékágak vízgyűjtő 
területeinek az egymástól való elhatárolása. 

Ezt legegyszerűbben és leggyorsabban foto-
grammetrikus térképezési eljárással érhetjük el, 
amellyel a szintvonalakat gyorsan és pontosan 
kiértékelhetjük. A légi felvétel segítségével ki
értékelt rétegvonalas térkép áttekinthetőbb és 
olcsóbb, főként lényegesen gyorsabb a terep
munkánál (így 5—6 nap; terepmunkával s annak 
feldolgozásával együtt több mint egyhavi erős 
munkát igényel). 

Ezzel egyidőben a mezőgazdasági igazgató
ság ós a F. M. legelő-osztályának bevonásával 
ki kell jelölni erdősítésre, kopárfásításra azokat 
a meredeken lefutó, keskeny közlegelőrészeket 
is (oldalakat, kúpokat), amelyek a fennsíkok és 
a tebres részek összekötői, ezért a legnagyobb 
veszélyt jelentő területek. Fásításuk elengedhe
tetlen. A meredek oldalak fásítása a rétegvona
lakra telepített folyamatos árkokban történik. 
Ezek lépcsőzetes kiképzésükkel és majdani fe
dettségükkel nagyban hozzájárulnak a veszély 
elhárításához. 

Vízmosásos rendszer leírása és sematikus 
ábrázolása. 

(lásd 1. ábra.) 

A vízmosások felett a vízgyűjtő területek 
kagylószerűen helyezkednek el. Ezeket több he
lyen mélyebb völgyek és völgyeletek szabdalják 
részekre. A völgyek, völgyoldalak felett szelíd
hajlású fennsíkok képződtek. A nagyobb távol
ságra fekvő völgyek között hosszabb-rövidebb, 
enyhébb-erősebb hajlású oldalak vannak. A z ol
dalakat a lejtő irányában teknőszerű, laposabb 
terephajlatok tarkítják, melyeket az egy-két-
holdas földtulajdonosok a lejtre többé-kevésbé 
merőlegesen szántanak fel. A barázdák a csapa
dékvizet az említett teíknőkbe terelik. A teknők 
azután a vizet a mellékvölgyekbe vezetik oly 
mennyiségben, hogy azok állandó erodáló hatást 
fejtenek ki. A mellékvölgyekből és völgyeitek
ből összefolyó víz már hatalmas tömegben jut be 
a gyűjtő völgyekbe és rombolva zúdul a fővíz-
mosásba. Itt alámosásokat, partszakadáscikat, 
csuszamlásokat idéz elő, továbbrohan a község 



1 . ábra. Egy vízmosásos rendszer vázlatos képe. 
PHC. 1. Cxe.via O A H O H oőpaaciioit CÖTH. 

Fig. 1. Croquis d'un systéme ravineux. 

utcáira és a község határában átvonuló köz
utakra, vasútvonalakra. A víz út- és vasútvonal 
részeket, hidakat sodort el, az óriási mennyiségű 
hordalék pedig betemet kultúríöldet, utat, vasút
vonalat. A hordalékot ezért már a vájatok felső 
szakaszán kell felfogni és a vajatokat fokozato
san feltölteni, hogy ezeket majdan a művelhető 
terűletekbe ismét bekapcsolhassuk. 

A csapadékvíz felfogása. További erodálás 
megakadályozása 

Addig is, míg a fenti felvételek és kijelölések 
megtörténnek és az alább felsorolandó nagyobb 
műszaki és gazdaságrendezési tervező és kivi
telező munkálatok elkészülnek, néhány egysze
rűbb és minimális költséggel végrehajtható eljá
rással csökkenthetjük nagyobbb víztömegek kép
ződését. Ez részben a jelenlegi apróbb fölotulaj-
donosok egyéni, részben a község lakóinak meg
szervezett — kisebb arányú — tömegmunkájá
val érhető el. 

a) Egyéni munkák. 
Kötelezni kell azokat a földtulajdonosokat, 

akiknek a földjén a lejtirányban futó terephaj-
latok mennek keresztül, hogy ezeket a mélyedé
seket ne szántsák fel és a parcellájuk felső szé
lén egy, a legmélyebb ponttól jobbra-balra (a 
teknő oldalára, szükségszerint mintegy 1.5— 
2.5 m hosszig) felhatoló s a teknő esési irányá
val ellentétes ívelésű, háromsoros, földszekré
nyes fonott gátacskát telepítsenek, a csatolt váz
lat szerint, (lásd 2. ábra-) 

A gátacskák rögzítéséhez mintegy 80 cm 
hosszú és 3 cm vastag, a vastagabb végén sima 
lappal ferdére lemetszett karókat haszáljunk. 
(30 cm a földbe jusson, 50 cm kiáll.) 

A fonás 3 sorban készüljön és a sorok egy
mástól 40 cm-re jegyének a lejt irányával ellen
tétesen ívelve, a gátacska végei felé egymás
hoz közeledjenek a fonások és egy-egy karóban 
végződjenek. A fonás a végekről kezdődjék és a 
közép felé haladjon, hogy a fonóvessző végei bent 
takarják egymást és ne a végső karónál vég
ző.Ijenek. A vésjső karót minden odajutó vessző 
gúzsszerűen fogja körül. A karókat az egyes so
rokban hármas kötésben helyezzük el. (lásd 3. 
ábra.) 

A sorokat egymással rézsútos irányban me
revítő fonássá] kössük össze 10—15 cm-es ma
gasságonként, (lásd 4. ábra.) 

A fonásközök azután a gátacska háta mögül 
menedékesen kiszedett földdel kitöltendők s a 
gát eló lícium-bokor telepítendő. A lícium erősen, 
gyorsan bokrosodik a terepre lefutó ágakkal és 
a gátacska faanyagának elkorhadása után is te
repvédő, hordalékíelfogó. 

A rőzsegátkarókat lehetőleg fűzből és nyár
ból készíttessük. (A hajlatok első negyedében 
fűz, feljebb nyár.) 

A karók helyét szőlőültetővassal készítjük 
el, mert így a karók enyhe ráütéssel kerülnek 
kellő mélységbe. Azután a földet körülöttük meg
sulykoljuk. A z így lerakott karók legtöbbje dug
ványként megered és mint élő fácskák tovább 
teljesíthetik hivatásukat. 

A két-két gátacska közti rész lassan befüve-
sedik, esetleg fűmag- (vagy jucerna- stb.) vetéssel 
gyepesíthető és takarmánynak kaszálható. 

A gátkaró készítéséhez a környező vízmosá
sok beerdősült részeiből csak az erdőgondnokság 
által kitermelhetőnek ítélt faanyag használható 
fel. A vízmosások faanyagát lehetőleg kímélni 
kell. Helyes volna, ha az ehhez szükséjes fa
anyag kitermelési helyét ós mérvét — lehetőleg 
a Duna szigetről — a Mezőgazdasági Igazgatóság 
jelölné ki. 

Fonáshoz a legelőkön és erdősült részeken 
található fagyai, vörösgyűrű, fűz stb. bokrok rit
kításából nyerhetünk anyagot. 

Ezzel az egyszerű eljárással a lefolyó víz jó
részét megfékeztük már. 

2. ábr<a. A teknős terep. 
P H C . 2. PeJibetp MCCTIIOCTH C JIOIUHHOH. 

Fig. 2. Le terrain de la vallée encaissée. 

3. ábra. Az egyszerű sövénygát felíi"nézete. 
PHC. 3. ÜJiaH npocroH IIJIOTHHH H3 xüopocTa. 

Fig. 3. Vue plongeante du simple barrage á elaie. 



4. ábra. A gáthoz használt karó oldalnézete a hosszanti 
és merevítő fonásokkal. 

P H C . 4. KOJIB c npoflOJiMOíi yttperuiaiomeH njieTeHbio fljia 
njIOTHTH. BHfl CÖOKy. 

Fig. 4. Vue de profi l de poteau du bar rage a v e c les 
tressages longitudinales et de raidisseme-nt. 

A továbbiakban kötelezni kell a szántó-
földtulajdonosokat, hogy amennyiben a föld
szélesség megengedi a talajművelést, a lej
tőre merőlegesen végezzék. H a ez nem volna 
könnyen megoldható, akkor a felszántás és boro-
nálás után 5—10 m-ként még szántsanak egy-egy 
mélyebb barázdát keresztbe, a lejtőre merőlege
sen, a földek végét pedig (5—8 m-re a parcella 
végétől) ugyancsak keresztben, a lejtőre merőle
gesen szántsák be. Kapásnövények termesztése 
esetében ugyanilyen távokban — és a föld végén 
is —• ne kupaooljanak, hanem a lejtőre merőleges 
soros feltöltést alkalmazzanak. A szőlőtulajdono
sok a fedést és a talaj művelést ugyancsak a 
lejtőre merőlegesen eszközöljék. 

A fennsíkon fekvő szántók szélét (a meredek 
oldal-lebukások felső élétől számítva mintegy 
10—15 m távolságnyira felfelé) a mezőgazdasági 
művelés alól ki kell vonni. Ezt a területet az 
alant tárgyalandó erdősítési munkák folyamán 
az oldalakkal együtt a terv üteme szerint, de 
már nem egyéni munkával) fásítjuk be. 

A szántók végei, amennyiben művelésük 
nem haladna, a fennsík, illetve a meredek olda
lakkal párhuzamosan, legalább a lejtfelőli végü
kön, mintegy 5 m parcellamélységben, azzal pa
rallel szántandó fel. 

Ezek az egyszerű, nem költséges eljárások 
már azonnal éreztetnék kedveiő hatásukat, mert 
a lehulló csapadékvíz elfolyási sebessége csök
kenne és nagyrésze a talajba beszivároghatna. 

b) Kisebbarányú községi tömegmunka. 
A helyi vízmoisáskópződések főokozói a 

lejtő irányában haladó dülőutak. Ezek az utak 
néhányévi használat után vagy be^zakaaoz-
nak az egyre szélesebbé váló vízmosásokba, 
vagy annyira bemélyülnek, hogy tovább már 
nem használhatók. 

Ilyenkor — párhuzamosan a régivel — 4—10 
méterrel arrébb foglalnak utakat, a régieket 
felhagyják, amíg az újabbak is hasonló sorsra 
nem jutnak. 

Így kopik egyre a termőföld és szaporod
nak a vízmosások. Ezeken a felhagyott, mély 
utakon nagy vízmennyiségek folynak le és 
mivel elég keskenyek, az erodáló hatásuk igen 
erős. 

A z ezekben lefolyó vizet községi, közbirto
kossági tömegmunkával is felfoghatnánk, le
lassíthatnánk, minden nagyobb — s a község 
által elviselhetetlen — költség nélkül. A z út-
féjektől kezdődően az út mindkét oldalába be
eresztett, sűrűn ismétlődő, rőzsegátakkal lép
csőznénk be azokat. A gátacskák a teknők — 
hajlatok — vízfelfogásánál tárgyalt módon ké
szüljenek. A különbség csak annyi lesz, hogy 
itt a gát készítéséhez használt karcík vastagsága 
és hossza nagyobb. Vastagság legalább 5 cm, a 
hossza 1.2—1.4 m legyen. Ebből a földbe kerül 
40 cm, a földfeletti fonott rész pedig 0.8—1 m. 

A gátacskák koronája a középtől nemcsak 
a vízszintes síkban, hanem a függőlegesben is 
ívelt (a közepén alacsonyabb, a két szélén ma
gasabb) legyen. A gátacskák két — az út oldal
falába bedolgozott — szárnyvége pedig ne kes
kenyedjék le egy karóra •— mint a teknőknél — , 
hanem eredeti szélességüket tartsák meg végig. 

A gát két irányban történő ívelésének a 
célja az, hogy a lefutó vizet az oldalaktól a kö
zép felé tere.je és ott buktassa át a következő 
gát irányába, mert így lesz a legkisebb az olda
lak kimosása. 

Nagyobb műszaki előkészítést igénylő 
munkát 

1. Tagosítás. 

Ezen az egész — vízmosásokikai átszőtt víz
gyűjtő területek láncolatából álló — területen 
a vízmosás-kérdés gyökeres felszámolása csak 
tagosítással oldható meg. 
2. Legelő- és kopárkijelölés. 

Csak tagosítással oldható meg a leglehetet
lenebb helyekre telepített legelők és legeltetés 
kérdése is. 

A jelenlegi legelő területeknek mintegy 
50%-a olyan meredek — részben megszaggatott, 
gyeppel fedett — oldalakon fekszik, amelyek az 
évnek csak pár hetében nyújtanak táplálékot 
a jószágnak és akkor is csak az esőzések alatt 
vagy közvetlen utána. A z átázott talajon a tapo 
sás következtében újabb és újabb vízmosások 
keletkeznek és a legelőik lassan, de biztosan 
haliadnak a teljes elkopárosodás felé. 

Ezeket a keskeny, meredek területeket a le
geltetés alól ki kell vonni és a kopáríásítási 
tervben erdősítésre kell előírni. Veszélyességük 
miatt még az esetben is erdősítenünk kell, ha 
még kopároknak nem is nevezhetők. 



5. ábra. A neszmélyi vízmosásrendszer vázlata. 
PHC. 5. 9CKH3 HecMejiLCKOit OBpasKHOií ceTH. Fig. 5. Le croquis de systéme ravineux de Neszmély. 

Szárába kell venni a község jószágállomá-
nyát az előrelátható szaporulattal együtt és 
megállapítani azok legelőszükségletét. Ameny-
nyiben a fásításra felhasznált legelörészek után 
fennmaradt használható terület nem elégséges, 
az esetben ezt a kérdést is tagosítással kell meg
oldani. Mind a régi, mind az újonnan kijelölt 
legelők jókarbahelyezéséről azonban feltótlenül 
gondoskodjanak és az ennek érdekében szük
séges munkák végrehajtását is többször e'len-
őrizzók. (Vagy istállózásra kell berendez
kedni.) Igen fontos ennek a kérdésnek sürgős 
és gyökeres rendezése, mert a meredek, kes
keny oldalakon lévő legelőrészeken rendszer-
teénül gyakorolt legeltetés az egész vízmosás
kötési probléma sikeres megoldását reményte
lenné tenné. 

A fásítandó, erdősítendő területek közé fel 
kell még venni a fennsíkok peremén a mező
gazdaságii művelésből ikiivont, fent említett 
10—15 m-es területsavukat. 

Ugyanígy a jelenlegi vízmosások környéke 
is legalább 15 m széles sávon beerdősítendő. 
Ezek a szintvonalak mentén folyamatosan ki
képzett árkokba, egymás alatt 1 5—2 m távol
ságban, a fennsíkok peremén 1 m-es sortávol
sággal telepítendők. 

A legelők fűtermésénck fokozása érdekében 
a szélesebb legelőrészeken az uralkodó szél
irányra merőlegesen fapásztákat telepítsünk 
kellő távolságban, amelyek egyszersmind az ész

szerű szakaszos legeltetés megszervezését is le
hetővé teszik. 

Be kell vonnunk az erdősítésre kijelölendő 
területeik közé — a mezőgazdaság hozzájárulá
sával — azokat a területeket is, amelyek gazda
ságosan nem hasznosíthatók és amelyeknek 
nagyrésze már több éve egyébként is ugar. 

Sáncolás. 

A vízmosásképződés teljes felszámolhatása 
érdekében elengedhetetlen a vízgyűjtőterülete
ken lévő szakitoknak, mezőgazdasági területek
nek ok- és szakszerű sáncolása is, amelyeknek 
kijelölése — a munkálatok irányításával együtt 
— a „Vízgazdálkodási Körzet" feladata. Ez a 
jelenlegi, kis parcellákon folytatott gazdáiko-
dásrend mellett nem vihető keresztül. E z a 
kérdés is csak tagosítással oldható meg. 

Egyik-másik helyen vannak máris részle
ges sáncolási munkák, de ezek legtöbbjének 
helytelen a kivitelezése. Metszik a színtvonalat 
(ahelyett, hogy ezek mentén haladnának) s így 
hivatásukat nem töltik be, sőt újabb erodáló 
hatásoknak az előidézői. 

Dűlőutak. 

A jelenlegi utak legnagyobb része — mint 
már említettük is fentebb — csaknem kivétel 
nélkül a lejtő irányában haladnak és néhányé vi 
használat után a vízmosásos szakadékok nyekk 
el. Ilyenkor a régivel párhuzamos új utat vesz
nek használatba. 



Vannak olyan szántók, amelyek a községtől 
legfeljebb 1.5—2 km-re fekszenek, mégis csak 
mintegy 1 0 'km-es kerülővel közelíthetők meg-
A mostani utaknak peddg úgyszólván közös jel
lemzője, hogy egy rendes szekérrakománynak 
megfelelő trágyamennyisóget csak 3—4-szeri 
fordulóval vihet ki a gazda a földjére, ezért a 
legtöbb földet már évek óta neim trágyázták, 
leromlott s a bevetett magnál alig ad többet 
visszia. 

A z utak helyes megtervezése és kiképzése 
tehát mind veszélyesség, mind a gazdaságosság 
szempontjából halaszthatatlan feladat. Ezért a 
jelenlegi, lejtirányba haladó utakat meg kell 
szüntetni, le kell zárni és új, szerpentinben ha
ladó, menedékesebben vezetett utakat kell épí
teni és azokon a helyes vízlevezetésről gondos
kodni. 

Tekintettel azonban a jelenlegi birtokimeg-
oszlásokra, ez az elengedhetetlen útprobléma is 
csak tagosítással oldható meg megnyugtatóan 
és célravezetőén. 

Alkalmazandó fafajok. 

A z erdősítésekhez, fásításokhoz — az adott
ságok szerint — az akác, a cser, a feketefenyő 
és az erdeifenyő, a mezei (párás) szil, a mezei 
juhar, a jobb talajakon a kocsánytalan tölgy, a 
hegyi juhar, a hárs, a kőris, az üde, de nem ned
ves talajon a feketedió használható sikeresen, az 
egészen sovány helyeken (de csak végszükség
ben) a bálványra. A z üde helyekre a kanadai 
nyár, a fűz (csigolyafűz, kötőfűz), a vizenyős 
helyekre az éger telepítendő. (A meredek olda
lakra a Polygonum baldohuanlcum — keserűfű 
— futtatható fel). 

Cserjék közül a fagyai, vötrösgyűrű, som, 
mogyoró, galagonya, kökény, bodza, boróka, a 
teknőkbe és felhagyott utakba a lícium stb. 
ültethető. 

Vízmosáskötési műszaki létesítmények. 

A jelenleg már kifejlődött vízmosások to
vábbi káros hatását a fenti óvóintézkedósekkel 
csak az esetben akadályozhatjuk meg eredmé
nyesen, ha magukban a vízmosásokban szüksé
ges nagyobbarányú és szükséges műszaki mun
kálatokat is elvégezzük (kőgátalk, surrantok épí
tése, vízmosásfejek kövezett terelőinek kikép
zése, stb.). 

Ezek azonban már többmilliós befektetést 
igényelnek és többéves munkát jelentenek. Ter
vezésük és kivitelezésük a „Vízgazdálkodási 
Körzet" feladata. 

Nyáraskai vízmosás és gyűjtője. 

A vízgyűjtő területen a vízmosás felső részéig 
minden terephajlatban az egyholdas szántók 
mindkét határán, a kétholdasoknál még a par
cellahatárok között is, földdel kitöltött, három
soros hármaskötésű rőzsefonatos gátakkal kell 
védekezni a kimosás ellen. A végleges megoldás 
azonban a rétegvonalak mentén haladó sánco-
lással kombinálva történnék. Ez azonban csak 
tagosítással oldható meg. Addig is a F. M. által 
jóváhagyott és végrehajtott kopárjavítási tervek 
kibővítése, illetve a vízmosás főirányának men
tén kb. 15 m sávban való erdősítése válik szük
ségessé. A felhagyott utak párhuzamosan ha
ladó rőzsefonásos gátakkal látandók el. 

Sipsóbányai völgy. 

A Dunától felfelé jövet baloldalt a Kalin-
vár baloldala és onnét felfelé haladó úrbéres 
legelő, legalább a „Vidli" földjéig erdősítendő. 
A völgyfenék és a jobboldal megmaradhat 
marhacsapásnak, illetve bokros legelőnek. 
A fennsík mindkét oldaláról induló terephajla
tokban lefutó vizet a tetőtől kezdődőleg fonott 
sánccikkal foghatjuk meg. A fennsíknak mere
dek oldala mentén haladó földek csak a völggyel 
párhuzamosan művelhetők. Mindkét oldalon 
sáncolást kell csinálni. A mezőgazdasági műve
léssel felhagyott földeket erdősíteni kell. Mind
két oldalon a fennsík szélén kb. 10 m széles erdő-
pásztát létesítsünk. A völgyfenéken, a lefutó 
víz lassítására a völgyet átfogva 100 m-ként hol 
jobbról, hol balról 3—4 m széles bokorsávot ül
tessünk a völgy kétharmad szélességében, mivel 
ez a völgy tovább is marhafelhajtásra szolgálna. 
A közbenső kezdődő vízmosásokat erdősítsük be. 

Meleges patak vízgyűjtője. 

Vagy tagosítással, vagy teljes erdősítéssel 
oldható csak meg. A szőlőket és szántókat a 
völggyel párhuzamosan kell művelni és tera-
szolrui. A z utat, amely jelenleg vízmosásban 
megy, szerpentinben kell vezetni. A völgyeletek 
fásítandók, a völgyfenekek sáncolandók, sö
vénygáttal kombinálva. 

Disznóskúti tornai szakadék. 

Igen nagy területen fekszik, baloldalt, mint 
a jógtorlaszok, több csuszamlással. Ennek 
problémáját feltétlenül a Talaj- és Földtani, to
vábbá Vízügyi hatóságokkal együtt kell meg
oldani a csapadékvíznek a csuszamlás feletti el
terelésével. 
(5. ábra.) Neszmélyi vízmosásrendszer vázlata. 

llnaH o 3aKpenneHMH OBpamHOú CGTM B HecMene. — 
C.uHBaeMHií HecMe.ibCKHH CKJIOH B pesyjiLTaie HeöJiaro-
ycTpoeHnoro xcnaitCTBa H HenpaBiiJibiiux MeponpaaTHíi ne= 
CTOHHHO y ipoKaeT öeqnepeőoHHOCTH npoMBOncTBa w 9 K C » 

njioaTaiiHH pacnojiojKeHHOü noa HJIM .aopojKHOii cera. 
ÜJiaHH no yKper/jieHHio OBpajKHOft ceTii OT'MCTH MecTHoro 
nopa^Ka', Tpedyioiniie Menbuiiix 3aTpaT, o n a d H — o6xBa= 
THBaa oaeHb zuiHHHbie yqacTKH — pacnpocTpaHaioTCa K 

caMbiif BepxHHM liacTaw BOJJHHX TOKOB H TpeóyioT fjonb-
HIHX TexmciecKHX KanHTajiOBJioateniilt. OKomarejibHOe 
ynopafloneHHe STOTO Bonpoca TpeöyeT TaKMte H coőCTBen= 
HHHccKyio nepecTpoiiKy 3eMjieBJiaflenHH. 

Le plan de la fixation des terrains ravinés de Nesz
mély. — Par suite de l'écononie fausse et des réglements 
i'autifs, le varsant de Neszmély menaeo continuellement 
la perpétuité de la production ainsi que la route et le 
chemin de fer situés plus en bas. Les píans de la fixa
tion du systéme ravineux sont en partié des p!ans 
lccaux et moins coűteux, en partié des plans s'étendants 
a plusieurs kilométres jusqu' au début des cours d'eau 
et exigants des frais importants de premier établisse-
ment techiiique. L'-aTrangement définitif exige que la 
commassation de3 terres sóit également exéeutée. 

Erosion-Control at Neszmély. — Tbe erosion on the 
slopes iabiove the village — due to improper managemenit 
— endangers constantty the agr.cultural production and 
communication. The plan of control metbods are partly 
of loojil importanoe, but include alsó meiasures of high 
costs, beoause affeeting the whode watershed system. 
The final solution requires alsó alteration of land 
ownersh.p. 


