
A MARCAL VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK KÖRNYEZETVÉDELME
XDuhay Gábor

BEVEZETÉS
A Marcal-völgy térségi komplex meliorációs tanulmányterv része
ként került sor a VlZITERV-nél,a térség természet- és környe
zetvédelmi tanulmánytervének elkészítésére.
A terv célja volt biztosítani a természetvédelem és a mező-, il
letve erdőgazdasági tevékenységek zavartalan összhangját, to
vábbá kielégíteni az uj feltételekkel jelentkező mezőgazdasági, 
erdészeti tájhasznosítást, a környezetvédelmi, környezetfejlesz
tési célkitűzéseket.
1981-82.-ben készült terv ennek érdekében foglalkozott a termé
szetvédelem és a gazdálkodás egymásrahatásával, a természetvé
delmi fejlesztésekkel, a mező- és erdőgazdasági tevékenységek 
környezetre gyakorolt hatásaival, illetve a környezeti ártalmak
nak a gazdálkodást befolyásoló tényezőivel, foglalkozott továb
bá a mező- és erdőgazdálkodás érdekeit figyelembevevő környezet- 
védelmi, környezetfejlesztési feladatok megoldásával, számította 
a várható költségeket és javaslatot tett a megvalósitás ütemezé
sére.

Dolgozatomban, az adott keretek lehetőségei mellett, ismertetni 
szeretném az emlitett tervben részletesen tárgyalt Marcal-völgy 
környezetvédelmi kérdéseit, főbb problémáit és a megoldás lehe
tőségeit.

A TÉRSÉG KÖRNYEZETÁLLAPOTA
A Marcal vízgyűjtő területe Győrtől délre helyezkedik el. Déli 
határa a Bakony csúcsait összekötő vízválasztón húzódik / 1. sz. 
ábra /. A Karcaiba ömlő vízfolyások DK-ÉNY-i irányúak, ennek meg
felelően alakultak ki a völgyek és dombhátak is.
jJ VÍZI TERV
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Mai képének kialakulásában Jelentős szerepe van a Bakonyból e- 
redő vízfolyások említett irányú hordaléktermelő és lerakó hatá
sának, melynek eredményekén Jöttek létre a Bakony lábaihoz tá
maszkodó felszabdalt hordalékkúpok,
A felszín alakításában Jelentős szerepet Játszó csapadékviszo
nyok déli irányból észak felé haladva változnak. A Bakonyalja 
700-800 mm-es értéke Győr környékén lecsökken évi 5oo-55o mm-re. 
a mélyen fekvő területeken réti talaj, a mélyedésekben lápos ré
ti talaj, kotu és kisebb foltokban réti szolonyec fordul elő. A 
magasabban húzódó teraszok kavicsos, lösszerü iszapján agyagbe- 
mosódásos barna erdőtalaj, a mélyedésekben pszeudoglejes barna 
erdőtalaj képződött. Jelenlegi rétegzettségük a felszíni erózió 
függvénye.
A változatos felszíni formák változatos tájat, élővilágot terem
tettek és tág lehetőséget biztosítottak az ember természetala- 
kitó tevékenységének. Ennek során jöttek létre természeti ér
tékek, természetvédelmi területek, kultúrtörténeti emlékek és 
helyek, de tevékenységének köszönhetők azok a környezetkárosító 
hatások is, melyek elleni védekezés a feladata a környezetvéde
lemnek.

Természetvédelem
A természetvédelem, a természet élő- és élettelen - tudományos 
vagy kulturális szempontból jelentős - tárgyainak, jelentős ré
gészeti lelőhelyek, történelmi, kultúrtörténeti emlékhelyek, mű
emlékek, valamint feledésbe merülő életformák, gazdálkodási mó
dok, egyes génkészletek megőrzéséhez szükséges természetes kör
nyezet megóvása, fenntartása és jellegétől függő bemutatása az 
érdeklődök számára. Ezek lehetnek területtel védett értékek /or
szágos, megyei jelentőségű/ és lehetnek terület nélkül védettek.

Területtel védett természeti értékek. Vas megyében találha
tó a Sághegyi Tájvédelmi Körzet. Az országos jelentőségű terü
leten lévő vulkánikus szigethegy földtani képződményei, xeroter- 
mikus pannon növényzete, védett állatai, hagyományos szőlőter
mesztése, a bányászat és geofizikai kutatási emlékek miatt vé
dett. Veszprém megyében hat országosan védett természetvédelmi 
terület található. A Fenyőfői Ösfenyves a nyirkorból visszama
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radt természetes erdeifenyves, mely olyan génbanknak tekinthe
tő, amely száraz, futóhomokos termőhelyével az Alföld fásításá
hoz nyújt készletet. íjagy veszélyt jelent számára a bauxitbá
nyászat várható fejlesztése, mely az alábányászással fenyegeti. 
A FarkasgyepUi Kísérleti Erdő szép bükköse, a legnagyobb szer
vesanyag termelésű természeteshez közelálló erdő ökoszisztéma 
egyike hazánkban. Bakonybél határában lévő Odvaskői barlang fo
kozottan védett természeti érték. Nyirád közelében van a Dar
vastó VI. sz. lencse, mely felhagyott külszini fejtés tájképilej 
is impozáns látványa miatt védett terület. A sümegi Mogyorós
dombi kovakőbánya, a kőkori tüzkőfejtő miatt országos jelentősé
gű. Az ürkuti Őskarszt területén olyan kitermelt kőfejtés talál
ható, melynek különleges karsztos jelenségei, térszini alakula
tai a felszinen seholsem találhatók.
A megyei jelentőségű értékek közül Győr-Sopron megyében az Écsi 
erdei-fenyves és a Felpéci ősborókás található. Vas megyében a 
Káldi facsoport, a Királyné gyertyája és a bobai szociális 
otthon parkja természetvédelmi terület. Veszprém megyében tizen
két természetvédelmi terület van, ezek: Városliget /Ajka/, Apát
sági kert /Bakonybél/, Szabadság park /Devecser/, Dobai park, 
FarkasgyepUi Szanatóriumpark, Kamondi park és fasor, Kupi sáf- 
rányos, Bánhalmi kastélypark, Padragkuti sziklák, Fadragkuti ö- 
regerdő, Pápai belső várkert, Sümegi várhegy.

Terület nélkül védett természeti értékek. Ide tartóznak a- 
zok a növények és állatok, amelyeket a természetvédelmi hatóság 
védetté nyilvánított. A növények közül 227 faj védett, az álla
tok közül 572 faj. A terület nélkül védett természeti értékek 
azok, amelyek figyelmetlenségből, tájékozatlanságból vagy gon
datlanságból eredően a legkönnyebben károsodhatnak az emberi te
vékenységektől. Példaként említhetők a tarlóégetések, a lucer
na kaszálások, vegyszeres gyom- és rovarirtás, rágcsálómérgezé
sek szakszerűtlen alkalmazásából eredő károkozások.

Környezetvédelem
A környezetvédelem témakörébe a talaj, a viz, a levegő és a zaj 
környezetvédelmi vonatkozásai tartóznak.

A termőtalaj környezetvédelmi vonatkozásai. Ide tartóznak
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a talajpusztulás, a talajt érő szennyezések és a hulladékok el
helyezése.
A talajpusztulás formái, a talaj eróziója /lepel-, vonalas-, 
vizmosásos erózió/, a defláció, valamint a talaj felszínének 
külszíni bányászattal való megbontása. A térségben lévő külszíni 
bányák többsége kavicsbánya, de van téglagyári agyaggödör, zúzott 
mészkő és építési bazaltkő bánya is. Győr-Sopron megyében talál
ható jelentősebb kavicsbányák Téten, Gyomorén helyezkednek el.
Vas megyében Várkesző, Izsákfa, Jánosháza térségében vannak na
gyobb bányagödrök. Veszprém megyében Gyarmat, Szerecsény, Lovász- 
patona, Románd, Bakonyszentlászló, Fenyőfő környékén vannak je
lentősebb külszíni bányák. Említést érdemel még az Ajka környéki 
szénbányászat, az urkuti mangánbányászat, a Bakony térségének 
bauxitbányái és a Marcal menti tőzegbányák.
A bányagödrök potenciális veszélyforrást jelentenek a felszín 
alatti vízkészletekre, mivel a takaróréteg hiányában a szennye
ződések akadálytalanul beszivároghatnak a réteg- és karsztvizek
be. Különösen akkor probléma ez, ha a felhagyott bányagödröket 
szilárd vagy folyékony hulladékok elhelyezésére használják.
A bauxitbányászatnál is jelentkezhet környezetvédelmi probléma.
A bauxitlencse kitermelését követően az aknák támberendezését el
távolítják és felette lévő talajréteg egy idő után beroskad. Az 
igy fellazult talaj szabad.u^at enged a szennyeződés mélybe szi
várgásának.
A talaj szennyezése történhet a talajban elhelyezett, lerakott 
szilárd, vagy folyékony hulladékkal, de történhet a talaj felszí
nére kiszórt, lerakott anyagokkal is. Ide tartóznak a mezőgazda
ságban, a növénytermesztés során szakszerűtlenül, vagy adott he
lyen és időben feleslegben kiadagolt műtrágyák, gyomirtók, pesz- 
ticidek, talajfertőtlenitő szerek talajt szennyező hatásai. Az 
állattartás részéről, elsősorban a tartásmódtól függő talajszeny- 
nyezés jelentkezhet. Az állati ürülékek istállótrágyának való 
feldolgozása és kiszórása a talajra nagyon fontos és előnyös len
ne környezetvédelmi szempontból is, hiszen a mezőgazdasági öko
szisztémában a szervesanyag visszapótlódásának és növényi tápa- 
nyaggá való lebomlásának láncszeme sokszor hiányzik. A szerves- 
trágya kezelés módszereinek elmaradása következtében összegyűlő
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állati ürülék fertőző, bűzös, talajt, vizet, levegőt szennyező 
ártalmas hulladék, a  mezőgazdasági gépek tárolóhelyei a javító- 
műhelyek, üzemanyag raktárak olajos vizei okozhatnak talajszeny- 
nyezést. Az ipari eredetű talajt érő szennyezések közül jelentő
sebb az ajkai timföldgyári vörösiszap, a hőerőmű salakja, a ker- 
tai betonüzem porszennyező hatása, a Pápa környéki téglagyárak 
pora, a sümegi bazalt-, mészkőbányák, mészmü, mészkőőrlő porim- 
missziója, az urkuti mangánbánya meddőkőzete. A kommunális szeny- 
nyezések többsége külterületen a szemét, géproncsok, törmelékek, 
fáradtolaj stb. zuglerakása.
A szilárd /szemét/ és folyékony hulladékok /hígtrágya, iszapok/ 
származási hely szerint lehetnek kommunális, mezőgazdasági, és 
ipari eredetűek. A települési hulladékok jelentősebb részét ha
tóságilag kijelölt szemét- és szennyvizüritő helyeken rakják le. 
A kezelésük tőzeggel való felitatás formájában történik, mely 
során a tőzeg nagy nedvszívó képességével felitatja ugyan a hig 
fázist, de hátránya, hogy a patogén kórokozókat nem pusztítja el 
Ezeknél a telepeknél gyakorlatban a szükséges környezetvédelmi 
járulékos beruházás /bekerítés, útépítés, védő erdősáv, észle- 
lőkut stb./ többnyire elmarad. A mezőgazdaság részéről az állat
tartó telepek trágyájának /elsősorban hígtrágya/hulladékként va
ló megjelenése jelent veszélyt. Az ipari hulladékok közül első
sorban a veszélyes hulladékot kibocsátó üzemek, mint például a 
vaszari galvánüzem jelent potenciális veszélyforrást.

A vizek környezetvédelmi vonatkozásai. A felszini vizek kö
zül legnagyobb vízfolyás a Marcal vízminőségét jelentősen befo
lyásolja mellékvizfolyása, a Mezőlaki Séd. Vízminősége IV. osz
tályú, mely Pápa üzemeinek szennyvízbevezetései, a város kommu
nális szennyvizei következtében áll elő. A Marcal másik mellék
vizfolyása a Torna patak. Vize a bal-oldali mellékvizeire tele
pült ipar és Ajka város szennyvízbevezetései miatt szennyezett.
A vízfolyáson rendkívüli szennyezések formájában lúgos szennye
zőhullámok vonulnak le évente 8-lo alkalommal. Esős időszakban 
előfordul timföld bemosódás is, mely a vízfolyást vörös színűre 
festi. A hőerőmű is szennyez időnként mésszel, mésziszappal.
Egyes mezőgazdasági állattenyésztő telepek /pl. Kistimai sertés
telep, Pápai úti sertéstelep Győr közelében/ is szennyezhetik
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hígtrágyával a közeli vízfolyásokat.
A felszín alatti vizek minőségét befolyásoló tényezők hatása függ 
a szennyezéstől, a felszín alatti talajtani, geológiai rétegzett
ségtől, a vizek /talaj-, réteg-, karsztvizek/ helyzetétől és moz
gásától. A felszínre került szennyeződések először a felszin kö
zeli talajvizet érik el, igy ennek veszélyeztetettsége a legna
gyobb. A rétegvizek szennyeződése történhet talajvizén keresztül, 
a rétegvíz felszini csatlakozó helyein, vagy a felszin megbon
tásán /pl bányászat/ keresztüli beszivárgással. A karsztvizek 
szennyeződésének helyei a nyitott, vagy kevésbé védett karszt
felszínek /2.SZ. ábra/. Ez utóbbi szennyeződése okozhatja a leg
váratlanabb és legkárosabb vízszennyezést, mivel a szennyezőfor
rás helyétől függetlennek látszó távolabbi vízhasználatokat /pl. 
ivóvíz/ is korlátozhat. Potenciális veszélyt jelentenek az ivó
víz bázisra a vízfolyások mentén elterülő kavicsteraszok esetle
ges elszennyezése. A térség talajvíz minőségét tekintve, a magas 
nitráttartalom előfordulása itt is jellemző. Bakonyszentlászló, 
Bakonyszücs, Bakonykoppány kutjaiban loo-2oo mg/1 nitrát, magyar- 
polány kutjában íf-oo mg/1, Izsákfa, Jánosháza kutjaiban 3oo mg/1 
nitrát volt kimutatható. A kiragadott példák azt bizonyítják, 
hogy nemcsak az első, hanem esetenként a második vizadó réteg is 
szennyeződött az ammónia-nitrit-nitrát láncolat valamelyik tag
jával. Az elnitrátosodás származhat a kommunális /pl. szennyviz- 
üritő helyekről/, ipari /technológiából eredő/, mezőgazdasági 
/műtrágyák, hígtrágyák/ tevékenységekből. Különösen akkor veszé
lyesek ezek a szennyezések, ha azok a védtelen karsztfelszínekre 
/I. kategória/, parti szűrésű vizadókra /II. kategória/.vagy a 
fő talajvizutánpótlódási területre kerülnek. Ezeken a területeken, 
mivel a felszin alatti vizek védelme szempontjából kiemelt fon
tosságúak, a potenciális szennyezőforrások megszüntetése, illetve 
mérséklése környezetvédelmi igényű feladat.
Említést érdemel az ipari tevékenységek közül a bauxitbányászat 
felszin alatti vizekre való hatása. Fenyőfő-Urkut-Halimba-Myirád 
térségében lévő bauxitbányák üzemeléséhez szükséges a térség 
karsztvizszintjét a bányászati szint alá lecsökkenteni. Ennek 
érdekében erőteljes vízkiemelések kezdődtek i960 körül és a 7o- 
es évek közepére elérték a mai З00 nrVperc értéket. A térség
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Karsztvíz-háztartása, karsztvizszintje és a vizáramlási viszo
nyok ezért jelentős mértékben megváltoztak. A nyirádi vízkiter
melés helyén eddig loo m-es vizszintsiillyedés állt elő az ere
deti állapothoz képest /3.sz. ábra/. A karszt- és rétegvizek 
áramlási viszonyai is megváltoztak a vizsgálatok szerint. Ko
rábban vizátadás történt a karsztvizekből a rétegvizekbe. Je
lenleg ez az állapot megváltozott és a vízáramlás iránya meg
fordult a rétegvizekből a karsztvizek felé egyre nagyobb vízho
zammal. A rétegvizek és talajvizek kölcsönhatására vizsgálatok 
nem történtek, de az uj helyzet potenciális leszivóhatást je
lenthet a depressziós tölcséren belüli kutakra, forrásokra és 
karsztlápokra.

A levegő-tisztasáffvédelml vonatkozások. A Karcai völgyben 
a levegőszennyezés kérdése a mezőgazdasági üzemek, ipari léte
sítmények és a települések köré csoportosulnak.
A mezőgazdaság Üzemszerű gazdálkodása esetén, bár okoz lég - 
szennyezést /pl. permetezések, porozások, állattartás, növény- 
termesztés por és szagemissziói, stb./, de ezek jól megválasz
tott meteorológiai viszonyok mellett nem érne* el káros tömény
séget az immisszió /pl. települések területén/ helyén.Vonatkozik 
ez az állattartás körülményeire is, ahol a mezoklima kialakítá
sával és ehhez szükséges védősávok létesítésével elkerülhetők a 
szagártalaak települések felé való terjedése. A területen több 
olyan állattartó telep van, ahonnan szagártalom terjedését vé
dősávok nem akadályozzák. Hasonló légszennyezést okoznak a hul
ladék elhelyező telepek is, ha a véderdő-sávot nem telepitik 
köré.
Az ipari légszennyezők emisszióit rendszeres mérőhálózattal mé
rik. Dzek közül jelentősebbek az Ajkai Timföldgyár és Alukohó 
/lúgos timföldpor, AlF^ NaF, HF stb./, az Ajkai Hőerőmű /pernye 
és gázok: SC^jCO, NOx ,valamint a vörösiszap tárolóterek pora/, 
Ajkai üveggyár/CO,h'Ox , F/, Középdunántuli Szénbányák /рог, СО, 
SOg/ és az egyéb bányák, megbontott felszínek porkibocsátásai, 
emissziói.
A kommunális légszennyezéseket csak részben mérik és ezek álta
lában elfogadható értékeket adnak. Csak különleges meteorológi
ai viszonyok között és a téli fűtési szezonban emelkedhetnek
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meg ezek az értékek, különösen akkor, ha a térségben lévő ipa
ri, mezőgazdaság üzemek transzmissziói is hozzáadódnak a bel
terület immisszió értékeihez.

Zai és zajártalmak környezetvédelmi vonatkozásai. A tér
ségben jelentkező zajok többsége olyan mezőgazdasági, erdőgaz
dálkodásból eredő, ipari, településen belüli közlekedési és 
települések közötti közúti, vasúti zaj, mely felmérésére 
jelentőségénél fogva, vagy előfordulási helye miatt /munkahe
lyi zaj/munkánk célját tekintve nem volt szükség.

A TÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI
A környezetvédelem koncepciórendszere abban nyilvánul meg, hogy 
a jelentkező feladatokat elsősorban a szennyezéseket kibocsátók 
/mezőgazdaság, ipar, vízgazdálkodás, közlekedés/ szakágazati 
fejlesztéseiben kell integráltan megoldani, a népgazdaság anya
gi teherbiró képessége és lehetőségei mértékéig.
A Marcal-völgyre alkalmazott koncepció ennek megfelelően fog
lalkozott a kibocsátók szerinti probléma-megoldásokkal és beru
házási szinten azokkal a környezetvédelmi kérdésekkel, melyek 
a térségi meliorációs tanulmánytervekhez kapcsolhatók.

Természetvédelem
A térség természetvédelmi feladatai területileg két részre 
bonthatók.

Területtel védett természeti értékekre vonatkozó felada
tok. A célkitűzések eléréséhez a meglévő természetvédelmi te
rületeken biztosítani kell a védetté nyilvánító határozatokban 
előírtakat. Ez a térségben többnyire megvalósul. Kivételt képez 
a Fenyőfői Ősfenyves sorsa, melynek részleges megmentése feltét
lenül indokolt. Erre vonatkozó részletes megoldások tervezése 
már történt. Azok a területek, melyek védett élőlényeknek, 
tájképi alakzatoknak adnak helyet, a természetvédelmi fejlesz
tésekben természetvédelmi területként lesznek előirányozva.
A térségben a Magyas Bakony Tájvédelmi Körzet, a Sonlóhegy 
Tájvédelmi Körzet és a Széki erdő Természetvédelmi Terület 
védetté nyilvánítása várható a VI. ötéves tervben. Ebben az év
ben védetté nyilvánítottak több növényritkaságot, melyek közül
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többnek előfordulása várható a térségben. Ezeknek a területek
nek /Pápakovácsi-Tapolcafő-Ganna, Ilonapuszta stb./ védetté 
nyilvánítása botanikai szempontból indokolt.

Terület nélkül védett természeti értékekre vonatkozó fela
datok. Az ide tartózó természeti értékek védelme többnyire nem 
igényel jelentős beruházásokat. A mezőgazdaság természetvédelmi 
feladata a technológiai fegyelem, a gondos munka és odafigyelés 
révén megtartani a természetvédelmi előírásokat. Az erdőgazdál
kodás során figyelemmel kell lenni az erdő elsődleges céljára 
/termelőerdő, véderdő, parkerdő/ és csak azzal összhangban sza
bad művelni. Gondoskodni kell arról is, hogy az erdőterületek 
ne csökkenjenek. A települések felől ható, a természeti értéke
ket kárositó tényezők csökkentése, megszüntetése elsősorban ter
mészettudományos, oktatási jellegű társadalmi feladat, kiegé«»' 
szülve a jogi szabályozás/szankcionálás/eszközeivel.

Környezetvédelem
A térségben jelentkező környezetvédelmi feladatok közül elsősor
ban a külterületekével foglalkoztunk, hangsúlyozva a mezőgazda
ságot érintő területi feladatokat. Az ipari feladatokra csak 
javaslatot tettünk.

Talajpusztulás elleni védekezés feladatai.Fontos feladat a 
külszíni fejtések felhagyott gödreinek rekultivációja, különösen 
a regionálisan védendő, a felszín alatti vizeket veszélyeztető 
területeken. Itt hulladékot, szennyvíziszapot, hígtrágyát elhe
lyezni nem szabad.

Talajszennyezés elleni védekezés feladatai.A mezőgazdaság 
részéről jelentkező diffúz szennyezések elhárítása, mérséklése 
inkább termeléstechnológiai folyamatszervezés, mint beruházást 
igénylő műszaki feladat. Az ipar részéről feladat a hulladéksze
gény technológiák kidolgozása, a hulladékok újrafelhasználása, 
illetve a használhatatlan anyagok ártalommentes lerakása,égetése.

Hulladékkezelés feladatai. A térségben jelentkező hulladé
kok ártalommentes, rendezett kezelése, elhelyezése megoldandó 
feladat. Ezek egy része,a meglévő kezelő telepek rendezése. I- 
lyen a területen 13 db van, ahol védőfásitást, övárkot, észle
lő kutat kell létesíteni. 12 db kommunális eredetű folyékony
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hulladék kezel6 telep és 27 db mezőgazdasági célra kialakítandó 
kezelőtelep létesítése indokolt. A hulladékelhelyező és kezelő 
telepek rekonstrukciójának, illetve létesítésének költsége ösz- 
szesen 157 MFt.Veszélyes hulladékok lerakási helyét bejelöltük.

Vizminőségvédelml feladatok. A felszíni vizeket veszélyez
tető kibocsátók/mezőgazdaság, ipar, települések/ szennyezésének 
csökkentése elsősorban ott indokolt, ahol azok vízszennyezése 
a továbbiakban is várható. Az ipari és kommunális szennyezések 
elhárítására,szennyviztisztitó berendezések korszerüsitése, bő
vítése, üzembe helyezése, a kis települések esetében pedig az 
ártalommentes elhelyezés, esetleg a mezőgazdasági hasznosítás a 
megoldandó feladat. Példaként említve, eu. Ajkai Alukohó és Tim
földgyár automatikus észlelő és visszaforgató rendezert épített 
a Torna patakot érő lugszennyezések elhárítására. Vizminőségsza- 
bályozási lehetőséget kinál a Torna és Kígyós patak összefolyá
sánál tervezett tározó, mely hlgitóvizzel csökkentheti a Torna 
patak időszakos szennyezettségét.
A felezin alatti vizek védelme az I. és II. védettségi kategóri
ájú területeken fontos. Szért a mezőgazdasági állattartó tele
pek hagyományos tartásmódu istállóiból kikerülő trágyát ezeken 
a helyeken rendszeresen kezelni és a földeken kiszórni szüksé
ges. A hígtrágyás tartásmódu telepek szennyezéseinek csökkenté
sét biztonsági terület /pl. nyárfás/ létesítésével, növelésével, 
szakszerű használatával lehet megoldani, illetve mezőgazdasági 
területen való trágyakénti elhelyezésével.A térségben hat telep 
igényel ilyen Jellegű beruházást, összesen 6o,5 MFt költséggel. 
Megemlítendő még, hogy a nyirádi karsztvíz kiemelések következ
tében a depressziós tölcséren belül lévő települések egyes kut- 
Jait várhatóéin mélyíteni kell, a kiszáradás veszélye miatt/pl. 
Bakonyszentlászló, Csabrendek,GyepükaJán,Pápa, Sümeg, Ukk stb/.

Levegőtisztaságvédelmi feladatok. A térségben az ipar és 
települések területén Jelentkező feladatok elsősorban olyan mű
szaki beruházásokat, technológiákat /pl.levegőszürők, fűtési 
módok, porleválasztók, meddőhányók stabilizálása stb./igényel
nek, melyek üzemi feladatok. A mezőgazdaságban Jelentkező szag_ 
ártalmak /állattartó telepek/ellen ott kell védekezni elsősor
ban védőfásítással, ahol az települések felé transzmittálódik.
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Ilyen a térségben összesen 12 db van. Ezek védőfásításának 
összes költsége 1,5 MFt. Megemlltendők még a hulladékkezelő 
és elhelyező telepek légszennyezésének hasonló módú csökkenté- 
se/költsége a telepek létesítési költségében bennfoglaltatik/.

Zajcsökkentési feladatok. A zajcsökkentési feladatok mér
séklésére irányuló tevékenységek - mivel ezek többsége üzemi 
zaj, és üzemen belül megoldandó feladat - a térségi melioráci
óval nem állnak kapcsolatban, ezért ilyen jellegű beruházásokat 
nem terveztünk.

KÖLTSÉGEK, ÜTEMEZÉS
A környezetvédelmi feladatok költségelhető része összevontan 
a talaj védelme területén 157 MFt, a vízvédelem területén
6o,5 MFt, a levegőtisztaságvédelem területén 1,5 MFt, összesen 
219 MFt. Ez 7oo Ft fajlagos érték, összterületre vetítve.
A beruházások javasolt ütemezése alapján, a VI. ötéves tervben 
megvalósuló létesítmények költsége kb. 17*4- MFt és a VII. öté
ves tervidőszakra áthúzódóké kb. If5 MFt. A tervidőszakokon be
lüli bontás a feladatok jellegéből adódóan nem volt indokolt.
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THE ENVIRONMENTAL PROTECTION OP THE MARCAL DRAINAGE SYSTEM

Gábor Duhay

The general environmental potentialities of the area of the 
Marcal rivers’ drainage system. Environmental state of the area. 
Ecological values and influence of social activities /agricul
ture, forest economy, industry, settlements/ on the natural 
values. Examining the possibility of protection from the point 
of view of agricultural soils, waters /surface and subsurface/ 
air and noise. Nature and environmental protection concept of 
area development. Tasks in the field of protecting nature and 
the ecosystem. Development in the field of nature protection. 
Tasks of preserving soil, water quality, air quality and of 
reduction of noise in the area. The financial appraisement of 
the project.

ОХРАНА О К Р т Д Л Е Л  СРЕДЫ ВОДОСБОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ Р.МАР1ХАЛ 

Габор НУХАЙ

Общие условия окружающей среды водосборной территории реки 
Марцал. Состояние окружающей среда пространства. Ценности 
заповедников, и воздействие общественной деятельности /сельс
кое хозяйство и лесное хозяйство, промышленность, поселения/ 
на природные ценности. Выявление состояния охраны окружающей 
среда в отношении плодородной п о ч е ы , в о д ы  /поверхностные и 
подземные/, Еозлуха и шума. Концепции охраны природы и окру
жающей среда по развитию данной территории. Задачи в области 
охраны природа и окружающей среда. Задачи по охране почвы, 
качества воды, воздуха и шума в данном районе. Оценка расхо
дов вмешательства.
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