
részekre ültetni, hogy koronáját feltétlenül szabadon fejleszthesse 
s a bükk által ne veszélyeztessék. Ámde ez csak aggály, mert 
ismerünk oly bükkös erdőt, melyből az egykorú vörösfenyő a 
vágható korban is messze kimagaslik. Lehet, hogy a szerző kerü
letében is feltételezhető ez a kedvező viszony a két fafaj növekvési 
menetében. 

Általánosítani a szerző által ajánlott eljárást természetesen 
nem lehet. Annyi azonban bizonyos, hogy a füzet igen tanulságos 
és hogy az ajánlott gazdasági szabályok több-kevesebb módo
sítással igen sok helyen hazánkban is alkalmazhatók lennének. 
Legtöbb figyelmet az a körülmény igényel, hogy hazánkban a 
bükk sok helyen erősen versenyre kel a luczfenyővel, tehát a 
bükk elhatalmasodásától lehet tartani; nem szabad azonban akkor, 
ha a bükk az első életévek alatt túlszárnyalja a luczfenyőt, azt 
hinni, hogy ez végleg lemarad. Mihelyt a luczfenyő gyorsabb 
növekvésének ideje elérkezett, többnyire ismét kiemelkedik 
környezetéből és állandóan fölül marad. A helyi tapasztalatok 
figyelembevételével és gondos gazdasági mérlegeléssel hamar meg 
lehetne hazánkban is találni azt az utat, amely nagyértékü haszonfa
állományok természetszerű neveléséhez vezetne. 

3% ú$ 

Vízmosások megkötése. 
Irta: Csegezy  Pál. 

közlegelők okszerű használatának kérdésével szoros kap
csolatban áll a vízmosások megkötése és az elkopárosodott 
területek befásitása. Ismert dolog, hogy a rendszertelen 

legeltetés által mily óriási területek váltak terméketlen kopárokká 
és hogy ezt az állapotot követte a vízmosások keletkezése, melyek 
kiterjedése évről-évre nagyobbodván, a talaj végleges elpusztulását 
idézik elő. 

Vízmosások nagyobbára a nép gondatlansága folytán kelet
keznek s káros hatásuk nemcsak helyi jellegű, de fokozatosan 
nagyobb és nagyobb területen érvényesül. Az áradat számtalan 
kisebb és nagyobb viz-erek, patakok összefolyásából keletkezik s 
útjában hatalmas pusztítást visz véghez, melyet a nép a sors 



m 
csapásának tart, amelyben megnyugodni látszik s felette könnyen 
napirendre tér. A gazda, ha szomszédja egy barázda földjét elszántja, 
képes annak értékét többszörösen meghaladó költséges perbe 
szállani, de ha legelőjét, rétjét, vagy szántóföldjét az áradat elpusz
tította, megnyugszik az „istenitélet"-ben s kész az ok a kiván
dorlásra. 

Hazánkban a vízmosások megkötésénél már szép eredményeket 
értek el, mindazonáltal nem lehet tagadni, hogy e téren még csak 
a kezdet kezdetén vagyunk. A feladat megoldását éppen maga a 
nép nehezíti meg, holott elsősorban van érdekelve a munka 
sikerében; azonban jóakarat helyett igen gyakran elképzelhetetlen 
akadályokat gördít a kivitel elé. Pedig számos esetben be lehet 
igazolni, hogy napról-napra vész talpa alól a talaj, szűkebbre 
szorul a tér, hol marhája számára némi fü terem. Mentésre van 
szükség, a pusztuló talajnak megmentésére. A nép a földért rajong, 
mindenütt és mindenek felett csak a föld kell neki s csodálatos 
mégis, hogy a föld megmentésében a legmakacsabb közönyt tanú
sítja. Ennek oka nagyrészt a nép müveletlensége, több esetben 
azonban az is, hogy a kötési munkálatokat nem vezették és nem 
hajtották végre kellő rendszerességgel és megfelelő tapintattal. Ily 
dolgokban ugyanis a népre nem hat csupán a parancs és a szigor. 
A népnek jó példa kell és ha látja és meggyőződik a munka jó 
sikeréről, kedvező eredményéről, felébred benne a buzgóság, az 
ösztön s nincs többé szükség a biztatásra. 

A vízmosások megkötését nem szabad mindjárt ott kez
denünk, hol az áradat pusztít, hanem fel kell kutatni az 
áradat számtalan eredő szálát, azokat a kis csatornákat, melyek 
víztartalma megnöveszti, előidézi az áradatot. A megkötési mun
kálatok tehát ott a baj eredeténél kezdendők s folytatandók 
a vízmosás végpontjáig. A romboló áradat ereje csak úgy gyengül 
meg, ha ezen számtalan kis víz-ér, vízmosás ágait megkötöttük, 
a csapadékok összegyülemlését megakadályoztuk. 

A vízmosások eredetének oka különböző, de leggyakoribb 
eset a letarolt és szertelen legeltetés alá vett erdőterületen áll elő. 
A megpihent talaj termőrétegé ugyanis a marha lába könnyen 
felvagdalja s a felszaggatott talajrészt a csapadék lemossa. Kisebb-
nagyobb árkok képződnek, melyek víztartalma lefelé igyekezvén, 



magával sodorja a talaj, könnyű humuszos részét. Igy képződnek 
az egyenes  árkok,  melyek irányát csak a talaj szerkezete változtatja 
meg, amennyiben a felgyülemlett csapadék a talaj keményebb 
kötésű részeit nem képes megbontani, azokat kikerüli s lazább 
kötésű talajrészeken tör magának utat, hogy irányát újra lefelé 
folytathassa. 

Az egyenes árkok keletkezésével és természetével megegyeznek 
a szaggatott árkok,  melyek képződése csak abban tér el előbbiekétől, 
hogy a csapadék, midőn nem képes a szilárdabb kötésű, néhol 
sziklás területet áttörni, vagy ha lankásabb területre ér, ereje meg
törik, a magával ragadt törmeléket kupalakban kirakja s más irányt 
véve újra megkezdi tomboló munkáját a talaj lazább részeiben. 

Dülő utak kerékvágásai mindmegannyi kész csatornái a csapa
déknak a szántóföldek között. A viz elvezetését a maga földje 
mellett vagy azon keresztül senki sem engedi meg szívesen, az uton 
felgyülemlett csapadék tehát, kivált lejtős helyen nagy sebességgel 
rohan lefelé, majd a talaj egy lazább részén mély árkot ás, mig 
a törmelék szétszórásával a legértékesebb szántóföldekben tesz 
nagy kárt. 

Marhacsapások, gyalog és lóösvények szintén kész medrei az 
összegyűlendő csapadéknak; ezekben képződnek az úgynevezett 
körárkok, melyek víztartalma, a felülről jövő csapadékkal folyto
nosan növekedve, a már meglazított talajt rombolva óriási pusz
títást vihetnek véghez. Ilyen körárkok képződnek az erdei utakon, 
különösen vontató utakon, melyekben a csapadék iszonyú sebes
séggel rohan lefelé a sziklásabb részeken, mig nagy tömege laza 
talajhoz ér s azt áttörve valóságos vizzuhatagot alkothat. 

Az árkok, patakok medrének folytonos mosása következtében 
meggyengülnek a partok és oldalak támpontjai, ennélfogva part
szakadások, egész oldalok leomlása, itt-ott holdakra kiterjedő 
csuszamlások keletkeznek. A leomlott, lecsúszott talajrészek, föld
tömegek képezik az áradat hordalékának anyagát, melyet magával 
sodorva alantabb fekvő területekre széthord, azokat ily módon érték
telenekké és használhatatlanokká téve. 

A vízmosások keletkezése, természete vagyis romboló hatása 
tehát a következőkben nyilvánul. A csapadék által feláztatott termő 
talaj felszínén számtalan kis ér keletkezik, melyek kisebb-nagyobb 



patakokká egyesülve összegyűjtik a csapadékot s átadják a főmeder 
tartalmának, mely már akkor romboló áradattá válik. A kis 
ér víztartalma csak finom homokot, a talaj könnyebb humuszos 
részét képes megbontani s tovább sodorni, a kis patak tartalma 
durvább homokkal, majd kisebb-nagyobb kavicscsal küzködik, mig 
az áradat kőgörgeteget ragad magával s ezzel mintegy erejében 
megnövekedve rombolja a meder kétoldalát,szaggatva,törvemindent, 
amit maga előtt ér, és ha az áradat lankásabb területre ér, akkor 
a magával hordott kőtörmeléket a partra, vagy az áradat végpontján 
kupalakra rakja szét. 

A vízmosás és az abból keletkező áradat igazi képét nyújtja 
Alsó-Fehér-vánnegye alvinczi járásában a vinczi patak, Borsómező 
község határából jövő mellékágazataival. A számtalan helyen több 
száz holdat kitevő s 700—800 m  tengerszin feletti magasságban 
fekvő elkopárosodott területről leszaladó csapadék áradattá növe
kedve 50—100—200 tonnás kődarabokat sodor magával. Értelmes 
lakosoktól hallottam, hogy a patak medrében a fentről jövő ára
datot megelőzve minden kő mozgásban van, valóságos földindulás 
jelzi az áradat érkezését. A meder partjára kirakott s a mederben 
itt-ott összehalmozódott óriási kőgörgetegek, majd a patak torko
latánál a kőgörgetegek kirakodása folytán képződött óriási kup, 
mely a Maros folyó medrét félretolva, már félszigetté alakult 
át, tanúskodhatnak azon szomorú következményekről, melyek nagy 
esőzések alkalmával azon vidéken mindannyiszor ismétlődnek. 
Ilyen bajok láttára sem szabad azonban elcsüggedni, hanem 
alaposan hozzá kell látni a baj orvoslásához. Nem szabad külö
nösen a nép előtt az elcsüggedés hangján beszélni, amint pl. az 
emiitett patak bejárása alkalmával, amidőn előttünk feltárult az 
áradat pusztításának egy-egy rémes képe, a jelenvolt egyik bizott
sági tag azt állitá, hogy „emberi erő itt már nem segíthet". —«• 
A könnyedén tett megjegyzés alkalmas volt arra, hogy a véde
kezés munkájára hivatott szakember működését éppen azon 
lakósok előtt, melyek érdekében a nehéz feladatot meg kell oldani, 
érdemetlenül lekicsinyelje, holott a védekezés észszerű és helyes 
keresztülvitele csakhamar meghozza a fáradság jutalmát: a nép 
bizalmát, ami a további siker biztositéka. 

A vízmosások megkötésénél általában figyelemmel kell lenni: 



a csapadék levezetésére, illetve felfogására és a hordalék-tömeg 
visszatartására, a völgyfenék mélyedéseinek, az oldalak csuszam-
lásának megakadályozására. A munka sikeres megoldása szem
pontjából mindenek előtt a helyi körülmények megismerése után 
munkatervet készítünk, melyben megállapítjuk a kötési munkálatok 
nemeit s a kivitel sorrendjét. 

1. A  vízmosások  felvétele  és  kijelölése. Evégett részletesen be 
kell járni a vízmosásos területet s annak állapotáról vázlatos rajzot 
kell készíteni. A vázlatrajzon megjelölendők a foganatosítandó 

.munkálatok; nevezetesen megjelölendők a patakmederben építendő 
gátak, partbiztositások, befásitandó területek s a helyiviszonyok 
szerint még szükséges egyéb védelmi eszközök. A vízmosások 
között levő kopárterületek szintén védelem alá veendők, ennél
fogva a felvételből ki nem hagyandók. 

Ezen átnézetes felvételt követi a vízmosások és kopárterületek 
részletes felmérése és a szomszédos területektől való elkülönítése 
s megfelelő határdombokkal és tilalmi jelekkel való ellátása. 

2. A  munkaterv  elkészítése  a részletes felvétel alapján történik. 
A beerdősitendő területek kiterjedésének a partbiztositások, gáto-
lások nemének és számának s azok méreteinek ismerete után ezen 
munkálatok költségvetése és árelemzése összeállittatván,egyszersmind 
megállapíttatik a munkálatok sorrendje és a munka befejezésének 
ideje, illetve a védelmi munkálatok folytatólagos kiegészítése. 
A munkálatok sorrendjének megállapításánál. különös tekintettel 
kell lenni arra, hogy a védelem a veszély keletkezési helyén kez
dendő meg s lefelé folytatandó az áradat végső pontjáig. 

A különböző védelmi munkálatok kivitelének összeegyeztetése 
s lehető egyöntetű kivitele igen lényeges; igy pl. az árokmenti 
csuszamlós oldalak befásitása a patakmeder biztosítására szolgáló 
alkalmas gátlások nélkül czéltalan, mert ha a mederfenék folytonos 
mosásnak, szaggatásnak van kitéve, az oldalak csuszamlása a már 
szépen diszlő fásítás daczára is bekövetkezik. Úgyszintén hiábavaló 
akár a fásítási, akár a gátlási munkálatokat az áradat végpontjain, 
mint a forgalmi helyekhez közelebb eső részeken — tisztán a 
látszat kedvéért — megkezdeni és foganatosítani, mert egy nagyobb 
áradat elsodorja, megsemmisíti az összes védelmi munkálatokat s 
az anyagi kár mellett az erkölcsi kár is jelentékeny. A vízmosás 
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alsó részén a kötési munkálatok kezdetén csak akkor indokolt 
1—2 erős kivitelű kőgáttal a hordalék útját elzárni, ha igen értékes 
földek vagy építmények (utak, vasutak stb.) rögtöni és sürgős 
megvédéséről van szó. Az ily völgyzárógátak hatása azonban csak 
időleges és sohasem teheti feleslegessé a védekezési munkálatokat 
a baj kútforrásainál, a völgyek felső részén. 

A fásítási munkálatok kivitelénél néha csemetehiány folytán 
korlátozva is vagyunk, mig a gátolási mun kálatokat a fagyos idő
szak kivételével bármikor végezhetjük, sőt czélszerü, ha a gátolá-
sokkal némileg már előrehaladtunk, hogy az ültetés alkalmával a 
felfogott áradványt mindjárt be is fásithassuk. A fásítással azonban 
sokáig késni nem szabad, mert tulajdonképpen ez uton érjük el 
a talaj beárnyékolását s a csapadékok felfogását. 

A munkatervben megállapitandók a talaj minőségének leg
inkább megfelelő fanemek. — Gyorsan növő fanemekre van 
ugyanis szükségünk, hogy a talaj megkötését mielőbb elérjük s a 
vízmosás veszélyes jellegét megszüntessük. A közönséges ákáczfa 
kétségtelenül a vízmosásos területek fája, mig a kopárterületek 
gyepesebb részein az erdei fenyő jobban díszlik; vizenyős csuszain-
lásos helyekre füz-dugványok, majd ákácz és kőris a legalkalma
sabb fanem. 

3. A  védelmi  munkálatok  kivitelénél  figyelemmel kell lennünk 
különösen a fásítás helyes kivitelére, melyet őszszel vagy tavasz-
szal a szokásos módok szerint foganatosítunk. Ott, ahol ültetéssel 
boldogulhatunk, ez mindenesetre előnyösebb. 

Gátolásoknál igen könnyen és előnyösen alkalmazható a 
rőzsehenger, különösen ott, hol az árok feneke keskeny. A rőzse-
anyagot szétterítjük, abba patakkövet teszünk és a rőzseanyagot 
összegöngyöljük, majd guzszsal vagy sodronynyal összekötjük s 
az így elkészített rőzsehengert a meder hoszszában elhelyezzük. 

A sövénygátak számos fajai közül czélszerüek és könnyen 
előállíthatók az egyszerű és kettős sövénygátak. 

Az egyszerű sövénygátat a meder fenekében helyezzük el oly-
formán, hogy a meder fenekébe 50—60 cm  távolságban 1 — 1 -20 m 
hosszú czölöpöket (karókat) veretünk s azok körül jön a 
sövényfonás 60—70 cm. magasságig. A sövényfonás megkezdése 
előtt szükséges a karók közé a mederfenék hosszában u. n. 



pokróczot lefektetni, mely a gátról lezuhanó viz ellen a talajt 
megvédi. Kettős rőzsefonás közé követ rakunk a gát szilárdabbá 
tétele végett; ugyancsak ebből a szempontból készítjük a gátat 
a viz eredő irányára domború, az esés irányára pedig homorú 
alakban. 

Ott, ahol a patakmederben alkalmas kőanyag található, 
kőgátakat építünk; a követ szárazon vagy moha közé helyezzük 
el a gát falában, a gát alsó részén pedig a mederfeneket, a viz-, 
esés rombolásának megakadályozása végett, szintén kővel rakjuk ki 

Körárkok csapadékait alkalmas helyen készített kis csatornákon 
kell elvezetni, hogy az áradat ereje meggyengüljön. Az áradat 
által okozott mély szakadás csapadékát a szakadás felett kell elve
zetni s azután hozzálátunk a szakadás megkötéséhez és befásí-
tásához. 

Mindennemű csapadék lefolyását éber figyelemmel kell kisérni 
s ott, ahol annak romboló hatása mutatkozik, a védekezéssel késni 
nem szabad, mert minél korábban kezdjük a védekezés munkáját, 
annál biztosabb lesz annak sikere. 

4. A  védőmunkálatok  folytatólagos  kiegészítése,  mint szintén 
igen fontos feladat nem kerülheti el figyelmünket, mert pl. a 
fásítások nem mindig járnak a kivánt sikerrel, tehát azoknak 
teljes záródásáig több izben pótlásra van szükség. A gátolások 
kiegészítését, vagy az időközben még keletkezett szakadások, víz
mosások megkötését szintén idején kell eszközölni mindaddig, 
mig a vízmosás veszélyes jellege teljesen megszűnik. 

A pusztulásnak indult terület védelmét — fennebbiek szerint 
— elvégezvén, a talaj eredeti ősi állapotához fog visszatérni. A 
kopár és vizmosta területet újra lombos fák árnya határolja be ; a 
lehulló lomb uj talajréteg képzését kezdi meg, mely a lehulló 
csapadékot felfogja és visszatartja. A kőgörgetegek a fák lombja 
alatt bemohásodnak s az utókor emberei csodálva kérdezhetik 
majd, hogyan juthatott oda a hatalmas szikladarab. És a csöndes 
némaságot újra felveri a nyáj kolompja, megszólal a pásztor 
furulyája s a felújult területen újra uj élet kezdődik, a lemosásnak 
vagy elöntésnek egykor kitett gazdasági földeken pedig zavartalanul 
vethet, arathat a gazda. 


