
tásnak is. A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézete már elvégezte 
a talajvizsgálatokat. 

Badacsonyhegy: a ritka tájképi értéket képező hegy bányászat okozta sebeinek be-
gyógyítására alapos erdészeti munka folyik. Erről részletes tájékoztatást nyújt az OEE 
helyi csoportjának közgyűlési ismertető füzete. 

Maga a Badacsony hegy megvédése a hazai természetvédelem fejlődésének és nehéz
ségeinek tipikus példája. Századunk eleje óta követelték a tudományos és természet
barát körök a pusztító bányászás betiltását. A magántulajdoni viszonyok azonban nem 
tették lehetővé a védelmet. Csak a társadalmi rend gyökeres átalakítása és az állami 
tulajdonba vétel teremthette meg a badacsonyi bányászat betiltásának, illetve a bazalt-
bányászás máshová való helyezésének feltételeit, és végül 1965-ben tájvédelmi körzetté 
lett nyilvánítva ez az erdőborította és szőlőskertekkel övezett vulkánikus hegyünk. A 
Zalaegerszegi Erdőrendezőség most készíti a természetvédelmi célokat szolgáló bada
csonyi erdők új üzemtervét. 

Egyesületünk e régebbi ténykedésének hatásos megújulását jelenti az, hogy az erdők 
közjóléti szerepével foglalkozó szakosztály révén első ízben került ez a kérdés is a 
vándorgyűlés napirendjére. 

GHIMESSY LÁSZLÓ: Talajvédő fásítások — vízmosások kötése 

Az erdő talajvédelmi hatásának itt a Balaton mellett különös jelentőséget ad az, 
hogy a talaj további pusztulását nemcsak meg kell akadályozni, hanem az, hogy a tavat 
feltöltő szedimentációs anyagokat, azok mennyiségét mindenképpen csökkentenünk kell. 
A Balaton átlagos, mintegy 3 méter körüli vízmélységével alig alkalmas nagyobb horda
léktömegek befogadására. Döntően fontos nagyobb esőzések esetén a környező hegyek
ből lefolyó vizek hordaléktartalmának kiszűrése. 

A legújabb vízügyi kutatások részletesen foglalkoznak a tó feltöltődésének ütemével. 
Eszerint a tóban évenként mintegy 500 ezer tonna iszap lerakódásával kell számolni. Eb
ből mintegy 150 ezer tonna a tóban képződő szerves anyag, a Zala folyó mintegy 20—30 
ezer tonna lebegtetett hordalékot visz be a tóba, a partok elmosásából további 25—30 
ezer tonna mennyiségű talaj kerül a tóba. A hulló por és a tó vizéből kicsapódó tavimész 
mennyiségére pontos adataink nincsenek. A patakokból bejutó hordalékmennyiség a 
fentiek alapján mintegy 200—250 ezer tonna mennyiségre tehető. Ennek legnagyobb ré
sze a tó melletti hegyek termőtalajából a lejtőket felszabdaló vízmosásokból kerül ki. Év
tizedek alatt ez többmillió m 3 iszap mennyiséget jelent, ami már mérhető fenékszint 
emelkedést okoz. Az iszapfelhalmozódás mennyiségét minden tőlünk telhető eszközzel 
meg kell akadályozni. A hordalék elsősorban a patakok vízgyűjtő területének legerodál-
tabb részeiből kerül ki. 

Jellemző az Eger pataknak balatonfelvidéki vízgyűjtője eróziós viszonyainak átte
kintése: a termőtalaj 70%-ánál nagyobb része lepusztult a terület 22,7%-áról, 30—70% 
a 13%-áról és 30%-ig pusztult le 97%-ról. 

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az erősen erodált területek minden km-
ről évenkénti átlagban legalább 800 tonna talajt visz el a víz. 

Gyümölcs és szőlőtelepítéssel gazdaságosan hasznosítható a 25—40%-os lejtő. Ennél 
meredekebb területeket erdősíteni kell. Az erdő talajvédelmi jelentőségét először az er
dészet ismerte fel 1923-tól 1960-ig 394 ha, 1960-tól máig 309 ha-on; összesen 703 ha erdő
sítés létesült. 

A talajvédelem érdekében az Országos Vízgazdálkodási Keretterv 2240 ha erdősí
tést irányoz elő. Fásításainkkal, erdősítéseinkkel közvetlen kapcsolódnunk kell a mező
gazdasági területek talajvédelmi rendezéséhez. E rendezések során a tervezők arra törek
szenek, hogy a rendezés után az évi talajveszteség ne haladja meg tápanyagveszteség
ben azt a mennyiséget, melyet gazdaságosan pótolni tudnak. Ezeken a területeken ezt 
mintegy 15 tonna/év/ha-ban állapították meg. Ezt az értéket a táblák rétegvonal irányú 
elhelyezésével, művelésével, azok növényfedettségének megválasztásával a táblák szé
lességének megkötésével végsősoron sáncolással, teraszírozással, műtárgyak építésével 
lehet elérni. 

A talaj kimosása mindig ott kezdődik meg, ahol a víz energiatartalma, elsodró ereje 
nagyobb mint a talaj részecskéket összetartó erő. A vízmosások kiindulásának a helye 
mindig egy-egy olyan pont, ahol a különböző irányból lefutó vizek árhullámai összetalál
koznak, azok energia tartalma ugrásszerűen megnő és meghaladja a talaj ellenálló képes
ségét. Mindebből már logikusan következik az, hogyha az erdősítéssel a lombkoronával, 
a talajra jutó csapadék kinetikai energiatartalmát felfogjuk, a padkázással a víznek egy 
jórészét visszatartjuk, a túlfolyó víz sebességét nem engedjük megnövekedni és ezzel a 



talajba való szivárgásra is időt biztosítunk, akkor az egy-egy pontban összegyűlő víz
mennyiségek kinetikai energiatartalma annyira lecsökken, hogy a legtöbb esetben már 
nem íogja a talajt megbontani, azt tovább pusztítani. A ritkán előforduló nagyintenzi
tású csapadékok nyomán a vízmosásokba mégis bejutó vizeket már az időközben oda 
betelepedett cserjék sűrű szövedéke fékezi mozgásában, a vízmosás fenekének és oldalá
nak elsodrásában. Ez ellen a legjobb védelmet a 3—6 m széles vízmosásokra merőleges 
cserjesávok füves sávokkal váltakozó rendszere adja. A cserjéknek sűrű tőszámúaknak 
és lehetőleg indás bókoló visszahajló hajtásúaknak kell lenni. A fenéken lefolyó vizet 
ezek fékezik a legjobban. A legalkalmasabb cserjék a vadrózsa, a licium, a szederfélék, a 
hóbogyó, a málna és az iszalag. A fejlődésükhöz a földön való szétterülésükhöz minden
képpen fényt kell biztosítani. Ezért vízmosások árnyékolását kerülni kell. A fenék bizto
sítására csak elkerülhetetlen esetben alkalmazzunk fenék gátakat. Ezek anyaga elsősor
ban élő fűzdugvány, vagy terméskő. A rőzsefonatok halott, száraz anyagból való elkészí
tését kerüljük, mert a vékony rőzseanyag néhány év alatt elkorhad és a feltöltött gát
udvarokat a víz ismét elmossa. Olyan vízmosásokban, melyekben az erdősítés ellenére a 
lefolyó víz romboló hatása miatt a fenéken cserjéket nem tudunk megtelepíteni, csak 
komoly műtárgyak építésével lehet tartós eredményt elérni. 

Talajvédelemre berendezett mezőgazdasági területeken a meglevő vízmosások mű
tárgyakkal való rendezése kikerülhetetlen. A sáncok, utak, teraszok vízlevezetőinek be-
torkolását erdészeti módszerekkel, rőzsefonatokkal, cserjésítéssel, tartósan kimosás el
len megvédeni nem lehet. A másutt elhelyezett rőzsefonatok is állandó fenntartást és 
5—6 évenkénti felújítást igényelnek. A műtárgyak közötti szakaszon azonban a vízmosá
sok oldalainak cserjékkel való biztosítása feltétlenül szükséges. Erre célszerű mellék
haszonvételi lehetőséget adó cserjéket telepíteni, de messzemenően figyelembe lehet 
venni a méhészet érdekeit is. 

Az erdők talajvédelmi szerepének ismertetésére ez a néhány perc rendkívül kevés 
volt. A telepítéseink védőhatása növelésére eszközeink megvannak. Hatásukat pontos 
mérési adatokkal azonban még nem tudjuk meghatározni. Erre további sokrétű kiterjedt 
vizsgálat szükséges. A vizsgálatok nyomán fognak születni új felismerések is, melyek 
nyomán már számadatokkal fogjuk tudni lemérni munkánk műszaki hatásosságát és gaz
daságosságát. Tudnunk kell majd, hogy az erdészeti biológiai talajvédelem esetén mi
lyen mértékkel fog csökkenni a különböző valószínűségű intenzitású csapadékok mel
lett a lefolyó vizek mennyisége, hordaléktartalma és mennyivel növeltük meg az egyes 
pontokban a vizek összefutási idejét. Így adatot tudunk nyújtani a műtárgyak mérete
zésére is. Ezek ismeretében lehet véglegesen eldönteni azt, hogy adott esetben kell-e 
munkánkat kiegészíteni költséges műszaki létesítményekkel, vagy sem. 

Erdeink, fáink és cserjéink legfontosabb kommunális hatása a területek vízforgal
mának szabályozása. Ahol ez a cél fontosabb, mint a fatermelés, ott a fafajmegválasz
tást e célnak kell alárendelni. Ilyen helyeken a cél érdekében sokkal fontosabb szerepet 
tölthetnek be az eddig tűzzel vassal irtott cserjék, mint például az iszalag és a licium, 
mint akár a legértékesebb fák. Félre kell tennünk jelen esetben minden előítéletet. 

A balatonfelvidéken tervezett nagy telepítési feladatok végrehajtása nyomán a legne
hezebb területen dolgozó erdészet döntő szerepet fog játszani abban, hogy a Balaton év
századok múlva is hazánk és talán egész Európa ékessége, legnagyobb természetes üdülő
helye maradjon. 

DR. KERESZTESI BÉLA: Erdők és fák szerepe a Balaton-mellék 
táji megjelenésében 

A Balaton tájképi szépségét egy erőteljesen kifejezett ellentétnek köszönheti. Annak, 
hogy a széles medencében szétterülő lapos víztükör fölé az ország legkiterjedtebb hegy
ségi tája, a Bakony emelkedik. A Bakony változatos arculatú, erdős tája a Balaton ter
mészetes háttere. A Bakony és a Balaton elválaszthatatlanul egybe tartoznak. 

A Bakony mészkőből és dolomitból felépült hatalmas táblája a Balaton medencéjé
vel párhuzamosan, afölé magasodva terül el. A Kőris-hegyben 704 m-rel kulmináló 
hegység két fő magassági szintre tagozódik: az északi rész (a Déli-Bakony és az Északi
vagy öreg Bakony) 450—650 m, a déli rész (a Keszthelyi-hegység, a Tapolcai-medence, 
a Balatonfelvidék és a Veszprémi-fennsík) 250—400 m magas. Az alacsonyabb déli rész 
összefoglaló neve Balatoni el vidék. A Bakony-hegységet hajdan összefüggő erdők borí
tották. Sűrű erdeiről Bakonyerdőnek is nevezték. A hajdani ősrengetegnek azonban ma 
már csak alig a fele zöldéi, a medencékben és az alacsonyabb hátakon az erdők helyét 
szántóföldek foglalták el. A felszíni formák sokfélesége mellett azonban a Bakony erdei 


