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A lecsapolásokkal a Duna-Tisza közén
megváltoztak a vízviszonyok. A talajvíz
több métert süllyedt. A felszíni vizek el-
tûntek. A levegõ aszályosabbá vált,
amely már az egészségre is káros. Az
erdõállományok növedéke csökkent
egységnyi területre és idõre vetítve. Az
erdõk természetes ágtisztulása, az oldal-
ágak lefûzõdése lelassult, esetenként
leállt, amit más tényezõk is befolyásol-
nak. Az ágtisztulás a páratartalom, a
fényviszonyok és a fafaji tulajdonságok
együttes eredõje. 

Az erdõben a megfelelõ páratarta-
lom hiánya a hajtáslefûzõ gombák el-
szaporodását akadályozza. Ezért a fák
törzstisztulása nem elégséges. Az egyes
ipari követelményeknek megfelelõ mi-
nõségû rönk csak jelentõs többlet-élõ-
erõ ráfordítással állítható elõ. 

Az alacsonyabb értékû faipari alap-
anyag nyomott áron értékesíthetõ. 

Az erdõállományok évi folyó-növe-
kedése is visszaesett az aszályos terüle-
teken. Ehhez kapcsolódik az ágtisztulás
mérséklõdése. 

A tölgy, mint õshonos és az egyik leg-
értékesebb fafajunk, a megváltozott ter-
mõhelyi viszonyok miatt nem ültethetõ
vissza a korábbi tölgyborította területek-
re, csak elenyészõ mértékben. Ez eset-
ben más károsító tényezõk is adódnak a
megváltozott vízviszonyokon túlmenõ-
en, mint pl. a vad túlszaporítása az erdõ-
sítendõ területek többségén. 

A túlzottan aszályos levegõ a légzõ-
szervünkbõl nedvességet von el. A be-
légzett száraz páraszegény levegõ a tü-
dõbõl és a kapcsolódó légzõjáratokból
vonja el azt a vízmennyiséget, ami a be-
áramló és a kilégzett levegõ közötti kü-
lönbség. A különbözõ tüdõbetegség-
ben szenvedõknél lehet a halmazati té-
nyezõknek egyik eleme az aszályos le-
vegõ is. Akaratlanul felvetõdik a kér-
dés, hogy egy hektár erdõ hány ember
életét mentheti, hosszabbíthatja meg,
segítheti gyógyulását. 

A sivatagokkal kapcsolatban élõ sze-
mélyek nem csak a por miatt hordanak
szájkendõt. 

Jelenleg az indokolatlan mérték-
ben csökkentett Erdészeti Tudomá-
nyos Intézetnek a kapacitás- és a
pénzhiány miatt nem áll módjában
ezeket a felvetett gondokat szám-
szerûsítve bizonyítani. 

Az erdõnek az emberi egészség-
védelemre gyakorolt hatásának bi-
zonyítása – a különbözõ betegsé-
gekkel szemben – már nemcsak er-
dészkutatókat igényel, hanem
egészségügyi szakembereket is. Az
erdészeti kutatások leépítése, to-
vábbi beszûkítése nemcsak az elõ-
relátás hiányát tükrözi, hanem a
vétség fogalmát meríti ki!

A Duna-Tisza közén a vízkérdés,
mindjobban létkérdéssé válik. Az ebbõl
adódó problémák megoldása maradék-
talanul nem testálhatók a közigazgatási
intézményekre. Mindenkinek tennie
kell azt, amit a lehetõsége megenged. A
nagy volumenû beruházások, mint pél-
dául a víz visszajuttatása a természetes
víztárolókba (tavakba, medrekbe, mo-
csarakba, egyéb víznyerõ helyekre stb.)
egyértelmûen az állami szervek felada-
ta kell, hogy legyen! 

A Duna-Tisza közének déli részén ta-
lálható egy Õs-Duna meder – lásd térkép
(Pannon Enciklopédia 18. oldal) –,
amelynek bizonyos része szükség ese-
tén víztárolásra alkalmassá tehetõ.

Megfelelõ szakemberek segítségével
az elõzetes mûszaki munkálatokat el kell
végezni. Az Õs-Duna által lerakott
agyagágy, mint vízzáró réteg, ma is meg-
található, kivéve azon szakaszokat, ahol
halastó építése, mélyítése miatt felszag-
gatták a mederágy egységes agyagborí-
tását. Ahol az õsi medret a szél homok-
kal töltötte fel, ott az agyagágy alapján
lehet követni az Õs-Dunát. A homokkal
feltöltött mederszakaszok egy része is al-

kalmas a felszín alatti víztározásra, mert
a homokszemcsék közötti tér jelentõs
mennyiségû vizet tud tárolni. 

Az itt leírt Õs-Duna meder magas víz-
állással a Dunából feltölthetõ lenne az
ott lévõ csatornákon keresztül vízát-
emeléssel. A Kun-Fehértó teljes területe
bekapcsolható lenne újra a víztározás-
ba. A vízvisszatartó mûszaki létesítmé-
nyeket ki kellene építeni, a meglévõket
felújítani. A Szelidi-tó, a Kun-Fehértó és
a kelebiai halastavak egyugyanazon
Õs-Duna mederben fekszenek.

A pénzügyi forrást a költségvetési
szervek feladatává kell tenni. A kisebb
felszíni vízterületek kialakításával a helyi
lakosságot kell megbízni, bizonyos szak-
személyzet helyszíni tanácsadásával se-
gítve. Ez megoldható lenne hasonlóan,
mint ahogy az erdõtelepítések anyagi
dotálása történik. A kialakított vízfelüle-
tet kellene pénzügyileg támogatni mind-
addig, amíg az egészében fennmarad,
bizonyos vízmélységet megtartva! A víz-
felület hasznosítását – szaktanácsadással
– a vízgazdálkodóra kellene bízni. 

A vízfelületek fenntartásának ellen-
õrzését már meglévõ intézetre kellene
bízni, az erdõfelügyeletekhez hasonló-
an. Így új ellenõrzõ apparátus fölállítása
nem szükséges. 

Beliczay István

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!

A vízhiány enyhítésének lehetõsége
a Duna-Tisza köze déli részén




