
A z elmúlt évtized (1985–1995)
csapadékszegénységét, majd az
1998. és az 1999. év csapadék-

bôségét és következményeit is figye-
lembe véve, szükséges a vízgazdálko-
dással kapcsolatos tevékenységben a
tennivalók átgondolása és a passzív víz-
gazdálkodási szemléletrôl (vizek elve-
zetése) az aktív vízgazdálkodásra (csak
a káros vizek elvezetése) való áttérés.

A csapadékvizek vízgyûjtôn való
visszatartását és hasznosítását a jövô-
ben államilag kiemelt és támogatott, el-
sôrendû feladatnak kell tekinteni.

A csapadékszegény években a Ba-
kony területén, de feltételezhetôen az
ország más területein is az állandó jelle-
gû kis vízfolyások vízhozama nulla ér-
tékûre csökkent, a víz eltûnt a medrek-
bôl, a források kiszáradtak. Az erdôte-
rületeken az általános vízhiány szinte
megoldhatatlan gondokat okozott.

Az erdei állatok (szarvas, ôz, vad-
disznó stb.) a vízhiánytól szenvedve, a
növényzet lédús hajtásainak legelésével
próbálták vízigényüket kielégíteni, ez
tekintélyes károkat okozott az erdôállo-
mányokban. A növényzet közül több
fafajtánál (pl. fenyôfélék) a szárazság a
fák pusztulását okozta, más fajtáknál
már augusztus hónapban megjelentek
az ôszi lombhullásra emlékeztetô jelek
(a levélzet elsárgult, megbarnult, lehul-
lott). A terepmélyedésekben a korábbi
dagonyák, vízfoltok helyén és környe-
zetében a szomjas állatok vízkeresés
közben feltúrták, szinte felszántották a
talajt.

A száraz, csapadékhiányos évek
után bekövetkezett nagy víztömegeket
adó, zivataros idôszakokban (1998,
1999) a lefolyó rendkívüli vízhozamok
mind az erdôkben, mind pedig a szán-
tóterületeken jelentôs erodálást okoz-
tak. A települések belterületén a hirte-
len lezúduló víz emberéleteket is köve-

telve pusztított lakóházakat, utakat,
közmûveket. Ugyanakkor a levonuló
jelentôs vízmennyiségbôl a vízgyûjtôn –
a kevés beszivárgó vizen kívül – víz
nem maradt.

A nagy csapadékokból származó, je-
lenleg gyorsan levonuló vizek egy részé-
nek visszatartása, tározása és haszno-
sítása a következô évek nagyon fontos
feladata.

A vízvisszatartás egyrészt csökkenti a
lerohanó vizek károkozását, másrészt
az általunk épített létesítmények helyé-
tôl, méreteitôl függôen hosszabb-rövi-
debb idôre vizet biztosít az erdei élôvi-
lág számára, esetenként növeli az alta-
lajba (Bakonyba, a karsztba) szivárgás
mennyiségét is.

A kialakuló vízfelületekkel gazdagít-
juk a tájat, javítjuk a mikroklímát és a ví-
zi élôvilág életlehetôségeit.

A Bakony vidék a DNy-i ÉK-i irány-
ban húzódó Dunántúli-középhegység
legnagyobb kiterjedésû, legnyugatibb
tája. A mintegy 3540 négyzetkilométer
alapterületû táj hazánk egyik leg-
erdôsültebb vidéke.

A VERGA Rt. e terület középsô ré-
szén, Várpalota és Ajka között, a nagy
kiterjedésû katonai gyakorlótérhez kap-
csolódó erdôkben végzi erdôgazdálko-
dó feladatait.

Talajadottságok
Jellemzô talajféleségek a sziklás, váz-,

rendzinatalajok, a vastag lösztakarón
pedig a barnaföld és agyagbemosódá-
sos barna erdôtalajok. Ez utóbbiak a
megfelelô klímahatással párosulva a
legszebb erdôk termôhelyei.

Ezen alapadottságok mellett a nagy-
fokú tagoltság teszi rendkívül változa-
tossá az elôforduló talajféleségeket,
amelyek nehezítik az egységes erdô-
gazdálkodás kialakítását.

A korábbi erdôirtások után a lejtôs
területeken meginduló legeltetés és
mezôgazdasági mûvelés következtében
a felsô talajszintet olyan mértékben ká-
rosította az erózió, hogy nagy mennyi-
ségû csonka erdôtalaj alakult ki, a rá jel-
lemzô gyenge termôértékkel.

Csapadék- és élôvíz-
adottságok

Az erdôgazdaság domborzati sokszí-
nûségéhez kapcsolódóan a csapadékho-
zam és -eloszlás is rendkívül változatos.

Zirc térségében nem ritka az éves
800 mm-es csapadék. Veszprém kör-
nyékére az 550–600 mm/év, Várpalota,
valamint Tótvázsony–Nagyvázsony tér-
ségére a 450–500 mm/év csapadék a
jellemzô.
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Vizeinket is védjük erdeinkben
Vízgazdálkodás a HM VERGA Rt. területén

DR. KALICZKA LÁSZLÓ, RAKK TAMÁS

A Bakony geológiai felépítésébôl származóan vízhiányos terület. Ke-
vés forrás és vízfolyás biztosítja az élôvilág számára szükséges vizet.
Nagy csapadékok idején azonban igen jelentôs vízhozamok vonulnak
le rövid idô alatt és gyakran okoznak súlyos károkat. A HM Veszprémi
Erdôgazdaság Rt. felismerve a vízvisszatartás, víztározás fontosságát,
évrôl évre jelentôs anyagiak felhasználásával hoz létre vízvisszatartó
mûveket. A visszatartott vizek jelentôs segítséget adnak az élôvilág víz-
ellátásához, a vízi élôvilág életfeltételei létrehozásához, a tájkép gaz-
dagításához.
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A csapadékhozam csúcsa általában
május–június–július hónapokban je-
lentkezik. A tél csapadékszegény, ritka
a tartós, nagy mennyiségû hó.

Fontos a hatékony vízgazdálkodás
jelentôségét hangsúlyozó megállapítás,
hogy az évszázad elsô harmadában le-
hullott csapadék mennyisége ismerete-
ink szerint jelentôsen (kb. 20–25%)
több volt, mint a század harmadik har-
madában.

Hangsúlyozottan ösztönzött a víz-
gazdálkodási szemlélet megváltoztatá-
sára a ’90-es évek elsô felét jellemzô
rendkívül kevés csapadék. Ekkor
150–200 mm körüli éves csapadékhiány
jelentkezett, amelynek hatására kiala-
kult aszály a mezô-, az erdô- és vadgaz-
dálkodásban egyaránt mérhetetlen ká-
rokat okozott.

Az erdôgazdaság természetes vízel-
látottsága rendkívül szegényes. A terü-
letére hulló csapadék a Séd, a Gerence,
a Galya, a Torna, a Cuha patakokat, va-
lamint az Eger vizet táplálja. Ezek közül
azonban néhány csak érinti az erdôgaz-
daság területét, a többi pedig idegen te-
rületeken szállítja a vizet.

Az állandó jellegû vízfolyások mel-
lett – a területet szabdaló völgyekben,
nagy csapadékok idején – idôszakos
vízfolyások jönnek létre. Ezeken a víz-
folyásokon rövid ideig tartó jelentôs
vízhozamok alakulnak ki, amelyek az
elsodort talajjal, növényzettel keve-
redve iszapos áradatként vonulnak le-
felé. Az említett állandó és ideiglenes
jellegû vízfolyásokon az árvízi vízho-

zamok, illetve
azok egy része
visszatartásának,
tározásának van
igen nagy jelentô-
sége. A nagy in-
tenzitású csapa-
dékok idején, a
lezúduló vizek te-
rületen tartása kü-
lönlegesen fontos
feladat.

Az erdôgazda-
ság mûködési te-
rületén tó nincs. A
Kab-hegy nyugati
lejtôjén kb. 430 m
m a g a s s á g b a n
több, állandónak
tekinthetô vízfelü-
let van, amelyet
évtizedekkel ez-
elôtt mesterséges
úton hoztak létre.
Ilyenek a Nyír-tó,

a Selymékes-tó, a Nagy- és Kis-sás ta-
vak. Az aklipusztai, menyekei tó, vala-
mint az Olaszfalu Malom-völgyi tavak is
mesterségesen, az utóbbi években lét-
rehozott víztározók.

A területre a forrásszegénység is jel-
lemzô. A meglévô források vízhozama
rendkívül alacsony, többségük gyakran
elapad. Valamivel jobb vízhozamú és
állandó forrás a magas-bakonyi része-
ken és a Kab-hegyen található. A Ba-
kony déli oldalain, a 8-as és tapolcai út
közötti területeken forrás nincs. Régeb-
bi térképek tanúsága szerint mûködött
néhány mesterségesen létrehozott kút,
amelyeknek ma már csak maradványait
lehet fellelni.

Vízvisszatartási lehetôségek
A cél egyszerû és érthetô volt: a tar-

tós vagy átmeneti vízhiány csökkenté-
sével, a területen élô ôshonos és mes-
terséges növény- és állatpopulációk faj-
létszám-csökkenését megállítani, majd
hosszabb távon a flóra és fauna változa-
tosságát növelni.

Ennek alapján indultak el a HM
VERGA Rt.-nél azok a munkálatok,
amelyek a „Vizeinket is védjük erdeink-
ben!” összefoglaló nevet kapták.

Vízgazdálkodási 
létesítmények

Az említett anyagi eszközök igény-
bevételével a HM VERGA Rt. területén a
következôkben ismertetett vízvisszatar-
tó, vízellátást javító mûvek épültek:

– dagonyák,
– földmedencék (minitározók),
– kistározók,
– forrásfoglalások,
– vízmosáskötô gátak.

Dagonyák
Jellegzetesen vadgazdálkodási kife-

jezés. Általában 5–50 négyzetméter víz-
felületû, 10–50 cm mélységû képzôd-
mény, amely vizes, iszapos, sáros jelle-
génél fogva a vadon élô állatok ned-
vességellátási, hûtôzési, „dagonyázási”
igényeit látja el, egyben nyáron a nagy
mennyiségben jelentkezô vérszívó ro-
varok eltávolításában is szerepet játszik.

A természetesen keletkezô dagonyá-
kat általában a szarvas és a vaddisznó
alakítja ki úgy, hogy nagyobb esôzések
után a kisebb mélyedésekben, kerék-
csapásokban, hosszabban megmaradó
vízben a nagyvad dagonyázik, ezzel
mélyíti az említett helyeket úgy, hogy
közben a szôrére ragadt sár formájában
fokozatosan elhordja a földet.

A mesterséges dagonyákat úgy hoz-
zuk létre, hogy nagyobb esôzések al-
kalmával megfigyeljük az elfolyó vizek
útjait és azokon a mélyebb pontokon,
ahol arra alkalom nyílik, gépi eszkö-
zökkel kisebb-nagyobb „gödröket” lé-
tesítünk, és ezekbe vezetjük az úton
csordogáló vizeket. Ezek a mélyedések
még a sekély talajrétegû területeken is,
rövid idô után (1–2 év) vízzáróvá vál-
nak.

Szükség esetén mind a természetes,
mind a mesterséges dagonyák víztartó-
ságának fokozása érdekében bentoni-
tos szigetelést alkalmazunk. A betonitos
szigetelés nagyon egyszerûen elvégez-
hetô: 30–50% bentonit és 70–50% föld
keverékét a talajra terítjük és juhláb-
hengerrel tömörítjük. A tömörítésre leg-
újabb idôben azt a természetes mód-
szert is alkalmazzuk, hogy szemes ku-
koricát szórunk a tömörítendô helyre. A
kukoricát elfogyasztó vaddisznókon-
dák tökéletesen helyettesítik a juhláb-
hengeres tömörítést.

A dagonyák kisebb része egész év-
ben vizet és iszapos sarat biztosít a va-
don élô állatoknak, másik része csapa-
dékos idôben telik meg, és a felfogott
víz részben csökkenti a területrôl lezú-
duló vizek erodáló hatását, a területen
maradt víz pedig párolgásával és a las-
sú talajba szivárgásával kedvezô
mikroéghajlati befolyást gyakorol.

Földmedencék (minitározók)
Kedvezô geodéziai adottságú völ-

gyekben és erdei utak mellett lehet ki-



52 Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 2. szám (2000. február)

alakítani, amelyek a területre zúduló
csapadékvizek jelentôs részét szállítják
el. Létrehozásuk földmunkagépekkel
(dózer, gréder), viszonylag alacsony
költséggel történik. Létesítésük során
meg kell keresni azokat a helyeket, ahol
lehetôség van 50–700 m2 felületû víztá-
roló medence kialakítására is, amelyek
alkalmasak az úton lezúduló víz felfogá-
sára. Itt „tankbeálló” jellegû mélyedést
kell kialakítani és a vízbefolyás kénysze-
rítésére az úton beterelô árkot ásni vagy
vízterelô beton- vagy faelemeket elhe-
lyezni. (A „tankbeálló” katonai, lôtéri ki-
fejezés. Katonai jármûvek részére készí-
tett terepszint alatti mélyedés.) A többit
elvégzi a természet. Egy-egy ilyen me-
dence 4–5 nagyobb esôzéssel eliszapo-
lódik és víztartóvá válik. Ezek a meden-
cék 50–300 köbméter mennyiségû vizet
képesek befogadni és tárolni.

Kistározók
Ezeknél a vízvisszatartó létesítmé-

nyeknél már vízügyi szakmai tervezés
szükséges a gátak létrehozásánál,
ugyanakkor a vízügyi engedélyezési el-
járást is le kell bonyolítani. A tervezés-
nél fô irányelv mindig a természet által
kínált legkedvezôbb, legkisebb költsé-
get igénylô helyek kiválasztása volt. Ez-
zel a szemlélettel a töltés méreteit a
szükséges minimálisra lehetett tervezni,
és ez a költségek nagyságát is elviselhe-
tô szinten tartotta. A tervezés és kivite-
lezés egyik legfontosabb eleme volt,
hogy a létesítmények természetbe si-
muljanak. Ezért a beton- vagy vasbeton
szerkezeteket minden esetben, a lehe-
tôségeket maximálisan kihasználva,
földtakarással láttuk el. Így a gátak felü-
letei – mesterséges beavatkozással – ha-
mar elfüvesedtek. 1–2 év eltelte után
csak a szükséges árapasztók vagy be-
tonfelületek emlékeztettek a mestersé-
ges létesítményre. Ezek a kistározók

1500–4500 m2 területen egy-egy nagy
csapadék nyomán 400–6000 m3

mennyiségû csapadékvizet képesek be-
fogadni és tárolni. Évente ez több eset-
ben megtörténhet, ezért a visszatartott
vizek mennyisége éves szinten a
400–6000 m3-nek többszöröse lehet.

Forrásfoglalás
Ahogy már említettük, a VERGA Rt.

területén a források száma rendkívül
alacsony. Ezek egy része egész évben
ad vizet, de a vízhozamuk erôsen válto-
zó. A források másik része idôszakos.
Mûködési idejük hossza a mindenkori
éves csapadéktól és annal eloszlásától
függ. Szinte felesleges hangsúlyozni,
hogy vízszegény területeken a mûködô
forrás milyen nagy kincs. Az elmúlt évti-
zedekben ezzel a kinccsel, ennek védel-
mével nem sokat törôdtek. Az említett
1993-as szemléletváltoztatás óta a terü-
let forrásait folyamatosan felkutatja és
„forrásfoglalással” rendbe teszi a Veszp-
rémi Erdôgazdaság. Az elmúlt években
20 forrásfoglalás történt az erdôgazda-
ság területén. A forrásfoglalások során
arra törekedtünk, hogy a források vizét
felhasználva a forrástól 8–10 m távolság-
ra dagonyázó medencéket is alakítsunk
a vadállomány számára. A gyakorlati ta-
pasztalatok szerint – dagonyázó meden-
cék hiányában – a forrásmedencét tehe-
ti tönkre az ivó, dagonyázó állat. Forrá-
sok esetében minden esetben biztosíta-
ni kell a túlfolyó árkok kialakítását és fo-
lyamatos tisztántartását.

Vízmosáskötô gátak
Erdôterületeken gyakoriak a víz eró-

ziós ereje által kialakított, 3–5 m mély-
ségû, 8–10 m szélességû mélyedések,
vízmosások. Igen gyakori jelenség az,
hogy a vízmosás fenékszintje az alap-
kôzetet éri el. Ezekben a vízmosások-
ban az idôszakosan lezúduló vizek ha-

tására bôvülô mederrel találkozunk. A
mederbôvülés az erdôtalajok fokozatos
fogyását okozza.

A vízmosások medrében viszonylag
alacsonyabb költséggel lehet gátakat
építeni. A gátak kettôs feladatot
oldanak meg: visszatartják a víz által
szállított hordalék jelentôs részét, a gát-
udvaron pedig vizet tárolnak (ha a gát
szerkezete ezt lehetôvé teszi).

A gátudvarokban tározott víz
100–500 m3 mennyiséget is elérhet,
amely az erdô élôvilága részére ugyan-
olyan víznyerô hely, mint egy kistározó
vagy dagonyázó hely. A gátudvarok a
visszatartott hordalékból lassan, né-
hány év alatt feltöltôdnek. Ez esetben a
feltöltôdött gátudvar felett lehet újabb
gátat építeni, illetve a feltöltôdött gátud-
varban kis munkával lehet dagonyát
vagy víztartó medencét kialakítani. Így
az idôszakos vízfolyás (vízmosás) med-
rében szinte folyamatosan lehet vizet
biztosítani.

A vízmosásoknál a gátudvar vízzárá-
sa természetes úton is kialakul, de ezt
mesterségesen, rövidebb idô alatt is
biztosítani lehet (tömörítés, bentonitos
keverékkel). Erre jó példa az olaszfalui
Malom-völgy 1. sz. mûve vagy a
padragkúti „Sárcsíkút” gátja, illetve gát-
udvara.

Fúrt kutak
A felsorolt létesítmények mellett az

ivóvíz mindenkori biztosítása végett az
erdôgazdaság három kb. 110–120 m
mély kutat is elkészíttetett, amelyekbôl
egyenként 50-50 liter/perc vízmennyi-
ség emelhetô ki. Az üzemeltetés költsé-
ges, de a területen lévô vadállomány víz-
ellátásának biztonsága miatt szükséges
volt ezek megépítése. Üzemeltetésükre
csak tartós szárazság esetén kerül sor.

A „Vizeinket is védjük erdeinkben!”
szlogennel összegzett tevékenységgel a
VERGA Rt. az 1994–98. évek alatt 60
millió Ft összegû beruházást hajtott
végre. Állami támogatás ezekre a beru-
házásokra cca. 15 millió Ft volt.

E tevékenység természetvédelmi, víz-
védelmi jelentôségét figyelembe véve
fontos lenne, hogy a jelzett anyagi ter-
heket a vállalkozás helyett 100% mér-
tékben az állam viselje.

Szükséges lenne, hogy az itteni pél-
dát figyelembe véve, a megvalósított és
mûködô vízvisszatartó rendszerek ta-
nulmányozása után a kormányzat
nagyobb állami támogatást biztosíta-
na, hogy ez a rendkívül értékes kezde-
ményezés országos méretûvé növeked-
jen.


