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Összefoglalás 
 

A vízmosáskutatásban még ritkán alkalmazott módszer, a hátravágódás kitakaródott 
gyökerek segítségével történő mérése a magyarországi eróziókutatás több problémájára is 
megoldás lehet. Dombságainkra jellemző mozaikos és gyorsan változó tájszerkezet mellett 
hátravágódási sebességüket gyakran változtató vízmosások vizsgálatánál a dendrokronológia 
alkalmas arra, hogy ezeket a sebességeket és annak változásait évtizedes időtávon mérni tudja. 
A bátaapáti mintaterületen 92 aktívan hátravágódó headcut-ból 32 volt mérhető 
dendrokronológiai eszközökkel, ebből 5 vízmosásnál a hátravágódás sebességének több 
megváltozását is sikerült kimutatni. Mind a sebességek, mind azok megváltozásának ideje és 
mértéke változatos, annak okát a konkrét vízmosás vízgyűjtőjén történt változásokban, nagy 
valószínűséggel a művelési ág megváltozásában kell keresni. A térség történeti földrajzának 
tanulmányozása után elmondható, hogy általában a frissen feltört területeken a vízmosások 
kialakulása és a hátravágódás gyors. A visszaerdősödő részeken az erózió lelassul, de amíg a 
vízgyűjtőn feltört terület található, nem áll le teljesen, a sosem bolygatott területekhez képest az 
erózió magasabb mértékű marad. 

 
 

Bevezetés 
 

A mediterrán területeken a szántókat, ültetvényeket és egyéb művelt területeket 
sújtó vízmosás-erózió (FAULKNER et al., 2003, VANDEKERCKHOVE, L. et al, 2001b, 
FARIFTEH, 1999) Magyarország jobbára lösszel és más laza üledékekkel fedett 
dombsági területein is komoly gondokat okoz (ZÁMBÓ, GÁBRIS, 1977). A szántóföldi 
művelés, a természetes fás növénytakaró irtása következtében megnövekedett lefolyás 
okozta felárkolódás elsőrendű felszínformáló tényezővé válik. Vízmosások képződnek 
és vágódnak hátra nem csak a művelt területeken, de olyan erdős vidékeken is, ahol a 
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vízgyűjtőn egy bizonyos arányban már megváltozott a felszínborítás 
(VANWALLEGHEM et al, 2003). A hátravágódás folytatódik a felhagyott, cserjés, 
erdősülő területeken is (KÓRÓDY et al., 2006). 

Az árkos erózió által veszélyeztetett magyarországi és mediterrán területek közötti 
fő különbség, hogy a magyar tájszerkezet sokkal mozaikosabb, valamint időben is 
gyorsan változik. A piaci viszonyokat követve a jellemző művelési ágak (szántó, legelő, 
gyümölcsös, szőlő vagy erdőgazdaság) gyakran változnak. Változatosak a lefolyást 
befolyásoló időjárási, éghajlati viszonyok is, mivel a Kárpát-medence három éghajlati 
tartomány: az óceáni, a kontinentális és a mediterrán átmeneti sávjában terül el, melyek 
aktuális dominanciájától függően igen sokféle lehet egy adott területen az évi 
csapadékmennyiség és eloszlás (BARTHOLY, WEIDINGER 1997). Ezen indokok 
következtében Magyarországon nehezen használhatók a vízmosásfejlődés mérésére és 
annak magyarázására a mediterrán területeken alkalmazott módszerek. A rövid, 
néhány éves időtartamú mérések eredményei nem terjeszthetőek ki időben, mivel a 
hátravágódási ráták túl változékonyak. Nehéz összefüggést találni a mért hátravágódás 
és az azt befolyásoló környezeti tényezők hatása között, mivel még a vízmosásokra 
jellemző kicsi, néhány hektáros vízgyűjtőkön is nagy változatosságot mutatnak az 
alapkőzet- és talajtípusok valamint a felszínborítási- és lejtésviszonyok. 

Szükség van tehát egy olyan mérési módszerre, mely néhány évtizedes időtávra is 
szolgál információkkal. Ilyen lehet a dendrokronológia alkalmazása a vízmosások 
hosszmetszetében keletkező töréslépcsők, a headcutok hátravágódásának 
vizsgálatában (VANDEKERCKHOVE et al., 2001 a).  

 

 
 

1. ábra. Vízmosást lezáró, különösen nagy töréslépcső (headcut). 
 A lineáris erózió jelentős részéért ennek a formának a hátrálása felelős. 
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A headcutok nem a szó eredeti értelmében vett tektonikus vagy egyéb 

réteghatárhoz kapcsolódó formák (1. ábra). Megjelenésük oka változatos: kiváltója 
lehet a hosszmetszetre merőlegesen felszínre került gyökér, a vízmosás helyi részleges 
betemetődése oldalának omlása miatt, vagy az erózióbázis-szint csökkenése, de 
formáját az eróziós folyamat adja (BENNETT, 1999). A headcut mint forma folyamatosan 
halad felfelé a vízmosásban, így az elhordott anyag nagy részéért ez felelős 
(OOSTWOUD WIJDENES et al, 2000). 

A dendrokronológia a fák évgyűrűinek vizsgálatából kibontakozó tudománykör. 
Alapja, hogy a fa adott évben jellemző élettani folyamataira jellemzők az abban az 
évben növesztett évgyűrű tulajdonságai. Ezt használta ki VANDEKERCKHOVE et al., 
(2001a, 2003), aki éves átlagos anyaglehordódást becsült a headcutok által kitakart 
gyökerek segítségével. 
 

 
 

2. ábra. A vizsgált terület – a Mórágy-Geresdi-dombság (nyíllal jelölve). 
 
 

A vizsgált terület 
 

A vizsgált terület: a Mórágy-Geresdi-dombság Magyarországon, Baranya megye 
északkeleti határán található (2. ábra). Északi része, ahol a méréseket végeztük, 
Magyarország kevés felszínre bukkanó paleozoós gránitplutonjainak egyike.. A 
kőzetanyaga monzonitos, vastagon murvásodott gránit. Északnyugati határa a 
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Mecsekalja-vonal, többi határa bizonytalan, de alighanem nagy kiterjedést ér el. Felső 
ötven métere a felszín felé egyre erősebben mállott, az abszolút üde gránit teteje tszf. 
60 m magasságban van. Ez a kőzettest az őt körbevevő pannon tengeri üledékben 
tűnik el. A pannon összlet transzgressziós folyamatokhoz köthető, jól koptatott 
kavics, homokpadok, agyagos-kőzetlisztes rétegek alkotják. A felszínen pleisztocén 
lösz (Paksi Lösz Formáció) települ, akár hetven méter vastagságban, alatta középső-
pleisztocén Tengelici Vörösagyag van (BALLA, 2004a,b). A pannon rétegek szerepe 
alárendelt. 

 

 
 

3. ábra. A terület domborzati képe 
 
A felszíni domborzatra az északias dőlés jellemző. A völgyhálózatot ugyanebben 

az irányban konzekvens, szubszekvens és reszekvens völgyek alkotják, egymásra 
majdnem merőlegesen. A terület vízfolyásai az északi részen futó Lajvér-patakba 
futnak, három fő völgyön keresztül. Ezen völgyek szájánál fekszenek a terület 
települései: Bátaapáti, Mórágy és a Bátaszékhez tartozó Kövesd (3. ábra).  

 
 

A vegetáció és felszínhasználat története 
 

Bátaapáti 1015-től szerepel írásos forrásokban mint bencés birtok, az ehhez 
tartozó majorságból fejlődött ki a későbbi település. A falu a török időkben 5–16 
házat számlál, és utána is évtizedekig stagnál. A komoly fellendülés a német 
betelepülők megérkeztével következik be. Az 1764–1786 közti összeírások 149–220 
családról számolnak be. A népességnövekedés a művelés területi expanziójával is 
együtt jár. A falu népessége szegregálódik, 1786-ban 50 telkes gazdára 85 kisházas és 
75 napszámos, présházban meghúzódó zsellércsalád jut. Ez utóbbi két csoport kis 
beltelekhez tartozó, konyhakert méretű földön gazdálkodik, ők népesítik be a 
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Naspolya-völgyet, a Hűvös-völgyet és a Köves-patakot. Megjelenik a szintén a faluhoz 
tartozó Rozsdásserpenyő cigánytelep is. Az üveggyártáshoz kapcsolódó településrész 
(Üveghuta) 1780 és 1930 közt áll fenn. Ez utóbbi településrészen szintén zsellérek 
élnek (16 család), akik a nyugati oldalon felhúzódó nadrágszíjparcellákat művelnek, 
1773-ban már szőlővel. A föld minősége ekkor BÉL Mátyás szerint jó, a „…felületesen 
megmozgatott termőföld puhán befogadja a magot, a vidéket át- meg átszövő számos 
patak pedig bőségesen öntözi, s így a terményeket bőségesen adja vissza.” (BÉL 
Mátyás: Notitia Hungariae novae historica geographica, idézi KOLTA, 1999, 12. o.). 
SCHNEIDER Károly viszont 1847-ben így ír: „Az egész apáthi határ csak sűrű erdőből 
állott. Határa sovány, terméketlen.”, „Hegyei jó vörösbort teremni képes 
szőlőplántálásra használtatnak. Most szántóföldek (nem termékenyek), kertek s kivált 
igen szép jeles szőlőhegyek virágoznak” (KOLTA, 1999). 

 A két idézetet összehasonlítva azt látjuk, hogyha a két szerző ugyanarról a 
területről beszélt, a termőföld minőségromlása következett be, ami a lejtős dombsági 
területek feltörésével gyakran együtt jár. „A telkesek udvarai a hegyre felterjeszkednek, 
és ott többnyire burgonyával és szőlővesszőkkel be vannak ültetve.” – írja Schneider 
(KOLTA, 1999:34-35). A talajerózió lehetett egyik oka a szőlőművelés elterjedésének, 
mely az 1880-as filoxérajárvány után visszaesett, de ma is folyik a tetőkön. 

Az erdőhasználat a XVIII. századig tüzelő vágására („Elég erdő lévén fával 
tüzelnek”, SCHNEIDER, 1847, in: KOLTA, 1999) és makkoltatásra terjedt ki, amit a 
török hadsereg lovassága előszeretettel űzött (SIMON, 2004:40.). A szakszerű 
erdőművelés Mária Teréziával kezdődött, ekkortól mérsékelték a jobbágyok vágásait 
és a makkoltatást. Viszont az itt termelt borok palackozása miatt megjelent egy 
komoly erdőhasználó ágazat: az üvegkészítés, mely Üveghuta településrészhez 
köthető. Az üveggyártás kb. 1780–1820-ig idényjelleggel folyt. A folyamat során fát 
használtak a kvarchomok kinyerésére a gránitból (égetéssel történő porlasztás). A 
meszet 1000 °C-on égették. A keletkező hamuból a hamuzsírt tűzön való főzéssel 
nyerték ki. Végül a homokot, a meszet és a hamuzsírt szintén nagy hőmérsékleten 
kellett összeolvasztani. (KOLTA, 1999:58). Árvizekről számolnak be a XIX. században, 
ami az erdőkivágások számlájára írható („Földje és rétjei a gyakori árvizek miatt sokat 
szenvednek.” (SCHNEIDER Károly, 1847 in: KOLTA, 1999). 

Az állattenyésztés az 1880-as évektől nyert fontos szerepet, 1899-ben alakult a 
bátaapáti tejgazdaság. A termelés 1950-ig folyt, akkor összeomlott. (KOLTA, 1999) 

A Mórágy-Geresdi-dombság ma túlnyomórészt erdő: cseres-tölgyes, gyertyános-
kocsánytalan tölgyes, mészkerülő kocsánytalan tölgyes borítja, a mezőgazdasági 
művelés alatt álló területeket főleg szántók alkotják, ahol búzát, kukoricát és burgonyát 
termelnek. A talajtakaró agyagbemosódásos barna erdőtalaj, szélsőséges 
vízgazdálkodással. Termőrétege sekély, minősége gyenge, a VI.-VII. kategóriába 
sorolható. (MAROSI & SOMOGYI , 1990:571-575). Főleg ez lehet az oka a 
szőlőtermesztés elterjedtségének. 

Látjuk tehát, hogy az ezredéves művelés bőven adott lehetőséget a 
felszabdalódásra, illetve a talaj felületi lepusztulására, amelyre történeti források is 
utalnak. A legfelárkoltabb terület a Köves-patak völgye, ahol a kistelkes zsellérek 
laktak a XVIII-XIX. században. A második legtöbb és legnagyobb vízmosás Bátaapáti 
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alatt, a Hutai-patak völgyének nyugati oldalán van, amely fölött, a tetőszinten ma 
nagyüzemi szőlőtermesztés folyik.  

 
 

Módszerek 
 

A vízmosásfejlődés mérése 
 

A vízmosások fejlődésének sebességét dendrokronológiai módszerekkel állapítjuk 
meg (VANDEKERCKHOVE et al, 2001b, KÓRÓDY et al., 2006b). Míg 
VANDEKERCKHOVE azt vizsgálta, mekkora az elhordott anyag térfogata, mi a 
hátrálásra koncentráltunk, mivel ennek van olyan térbeli dimenziója, ami 
térinformatikai módszerekkel jól vizsgálható. Emiatt elsősorban a vízmosás 
középvonala fölött vettünk mintákat, hogy a szélesedésből származó alulbecslést 
elkerüljük. A datálásban az évelő növények gyökereinek és ágainak következő 
tulajdonságai segítenek: 

1. A gyökér első évgyűrűje csak és kizárólag föld alatt képződik. 
2. A gyökér vagy ág minden évben évgyűrűt növeszt. 
3. Ha megsérül a növekedésért felelős sejtréteg, a kambium, az évgyűrű nem 

alkot teljes körgyűrűt, a gyűrű a sérülés helyén hiányozni fog. A gyökérben 
tehát a kambium minden sérülésének nyoma van, még akkor is, ha a későbbi 
évgyűrűk teljesen be is növik a sérülést (4. ábra). A sérülés után nőtt évgyűrűk 
meghatározzák a sérülés pontos korát. 

4. Gyökérből leveles hajtás csak akkor nő ki, ha a gyökér a felszínen van. 

Ezen tulajdonságok alapján a vízmosásokban kitakaródott gyökerekről a következők 
állapíthatók meg: 

1. A gyökér kitakaródása a születése után történt, születése pedig az évgyűrűk 
száma alapján megállapítható. Így a kitakaródás legkorábbi ideje a gyökér kora 
(felső közelítés). 

2. A gyökéren lévő esetleges sérülés a kitakaródás után keletkezett, így a sérülés 
kora a kitakaródás idejének legkésőbbi időpontja (alsó közelítés). 

3. A gyökérhajtás vagy önálló fa csak a kitakaródás után nőhet, így a sérüléshez 
hasonlóan a hajtás kora a kitakaródás legkésőbbi időpontja (alsó közelítés). 

A vízmosásokban a gyökerek nagyszámú kitakaródását főleg a headcutok hátrálása 
okozza. A headcut korábbi pozícióit behatárolja a gyökerek által megadott kitakaródási 
idő. A headcut a gyökér születésének évében még biztos nem, míg sérülésének évében 
már biztos túlhaladt azon. 
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4. ábra - A gyökerek évgyűrűiből megállapítható koruk. A sérült kambium (az 
évgyűrűt fejlesztő sejtsor) miatt csak részlegesen fejlődő évgyűrűk „felülnövik” a 
sérülést, így annak kora is megállapítható. 

 
A fenti mérések csak olyan gyökereken végezhetők el, melyek máig minden évben 

növesztettek évgyűrűt, tehát élnek. Ennek megállapítása a gyökérben megfigyelhető 
életnedvek, illetve az egészséges kéreg jelenléte  alapján történik. A kéreg fontos azért 
is, hogy bizonyítható legyen, hogy a legkülső évgyűrű idén képződött. A mintavétel 
kisebb gyökerek esetén a gyökér kivágásával, nagyobbaknál fúróminta vételével 
történt.  

A legtöbb vízmosásból több mintát is lehetett venni. A gyökerek évgyűrűi néha 
bizonytalanabbul különülnek el, mint ugyanannak a fának a felszíni testében lévők, így 
körülbelül 5-10% bizonytalansággal lehet számolni a gyökér korának megállapításában. 
Ebből következően a 10 évesnél fiatalabb gyökerek esetén gyakorlatilag évre pontos a 
datálás. 

A kapott alsó- és felső közelítésű adatok egy olyan távolság-idő diagramra 
kerülnek, ahol az abszcissza a gyökér headcuttól való távolsága, az oordináta pedig a 
mérés idejétől számolt korskála. Itt feltüntetjük a headcutnak a mérések által kizárt 
pozícióit. A maradék hely az a tartomány, ahol a lehetséges fejlődéstörténeti görbéket 
meg lehet rajzolni. 
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5. ábra. A felmért területek – Az A jelzésű terület a XVIII-XIX. században 
intenzíven művelt, ma már visszaerdősülő vízgyűjtő, a B jelzésű terület erdővel 
borított, soha fel nem tört völgy, a C terület ma legelő-, és szántóföldi 
gazdálkodás keretében művelt vidék. A pontok az aktív headcutokat jelölik. 

 
A vízmosások térképezése 

 
A vízmosásokat három mintaterületen térképeztük. A vizsgálandó területek 

felszínborítás szempontjából az egész térségre reprezentatívak. Az A jelzésű terület, a 
Köves-patak völgye az egész vidék legfelárkoltabb területe, így a jelenlegi 
vízmosásfejlődési vizsgálataink fókusza. Ez a terület a XVIII. század végén lett 
feltörve (KOLTA, 1999), de ma már csak a tetőket használják legeltetésre, 
kukoricatermesztésre. A hegyoldalban gyakoriak a másodlagos társulások, elvadult 
szőlőindák, hatalmas gyümölcsfák nőnek elszórva, utalva a régebbi művelésre. A B 
jelzésű vízgyűjtő egy stabil kontrolterület, gyakorlatilag száz százalékban klímazonális 
erdőkkel borított (különböző tölgyesek), felszíne hosszú ideje nem bolygatott, amire a 
zárótársulások megléte, illetve a másodlagos társulások hiánya utal. A C jelzésű terület 
a bátaapáti vízgyűjtő torkolati része, az első nagyobb, önálló mellékvölgyek kiágazása 
előtt. Itt az előző területtel ellentétben intenzív művelés, illetve legeltetés folyik, az 
erdős részeken több tarra vágott erdőrészlet is van. Kisebb területeken, főleg a lejtők 
magasabb részein és a vízmosásoknál cserjések terjednek. (5. ábra) 

A vízmosások elhelyezkedését GPS-el mértük fel, mint WU & HONG (2005), de a 
rendelkezésre álló technológia kisebb pontossága és a felszínborítás miatt a vízmosás 
morfológiája nem, csak a futása lett felmérve. A mérés pontossága kb. 3 m, ahol a 
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növényzet, illetve a mély vízmosások fala vagy a völgyoldalak általi takarás nem 
rontotta le drasztikusan ezt az értéket. 

 

 
 

 1 

2 
 
6. ábra. A felmért vízmosások mért hátravágódási rátái, valamint a mérhető hátravágódási 
ütemű vízmosások sorszáma. A hátravágódás mértékének eloszlásában trend nem figyelhető 
meg. Az viszont megállapítható, hogy tetőszintekhez közel, a völgyoldalak felső régióiban 
fekszik az összes felmért vízmosás. 
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7. ábra. Az 5. számú vízmosás mért hátravágódása és az azt mérő kitakaródott gyökerek és 
gyökérsérülések távolság-idő-koordinátarendszerben ábrázolva. A mérés idejében a headcut a 
koordinátarendszer origójában található. A kitakaródott gyökértől a headcut jobbra (a jelenlegi 
pozíciójához képest távolabb) volt annak születési évében és előtte. Az így kizárt pozíciók 
világosabb sokszöggel vannak jelölve. A sérült gyökértől a headcut balra (a jelenlegi 
pozíciójához közelebb) volt a sérülés időpontjában és utána. Az így kizárt pozíciók sötét 
sokszöggel vannak jelölve. A szaggatott vonalak a headcut néhány lehetséges vándorlási útját 
mutatják. A vonal Y tengellyel bezárt szögéből származtatható az arra az időszakra érvényes 
hátravágódási ráta (itt cm/évben kifejezve). A sötétebb szaggatott vonal az egyszerűbb, állandó 
ütemű hátravágódási modellt jelzi. Mivel a headcut nincs benőve növényzettel, ez a 
hátravágódási modell kizárható. Fel kell tehát tenni, hogy a hátravágódás üteme változott. 
 
 

Eredmények 
 

A területen 250 vízmosásból 92 vágódott aktívan hátra, ebből 32 headcut takart ki 
gyökereket. Összesen 95 mintát vettünk. A legkisebb lehetséges hátravágódási ráták a 
6. ábrán láthatóak. Valószínűleg a mérhető rátájú vízmosások hátravágódási üteme a 
leggyorsabb, mivel a gyors hátravágódás teszi lehetővé, hogy frissen feltárt élő 
gyökereket lehessen találni a felszínen, ami a mérést lehetővé teszi, míg ahol nincs a 
felszínen élő gyökér, ott valószínűleg a régen kitakaródottak már elhaltak és 
elsodródtak. Ennek megfelelően a mért hátravágódású vízmosások mind tetőszintek 
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közelében, a völgyoldalak felsőbb régióiban fekszenek, művelt területek közvetlen 
közelében. A legtöbb aktív vízmosás a Köves-patak völgyében található (71 db), de a 
leggyorsabb hátravágódási ráták a ma is intenzív szántóföldi művelés alatt álló 
mintaterületen vannak (15 db). Az erdővel 100%-ban borított B jelű felmért területen 
pedig összesen egy mérhető rátájú vízmosás található, valószínűleg egy, mostanában a 
környéken mélyített geológiai fúrások miatt intenzívebben használt erdei úthoz 
kapcsolódva. 

Mérni lehetett 5 vízmosás hátravágódásának ütemét (sebességének változásait) is, 
mivel itt több gyökér is rendelkezésre állt (6. ábra). Mindegyiknél az elmúlt 12 évre 
lehet következtetéseket levonni. A headcut bármilyen utat bejárhatott a távolság-idő 
koordinátarendszerben a megengedett tartományokon belül. Ezek közül néhány 
lehetséges fel van tüntetve, köztük mindig ott van a legkisebb rátaváltozással járó 
verzió. Ha a törésvonalat távolítjuk ettől a ponttól, a rátaváltozás gyorsan nő. Az 5. 
vízmosásnál például csak abban az esetben lehetne egyenletes a hátravágódás, ha az 
körülbelül 5 éve megállt volna (A hátravágódási ütemet jeltő szaggatott vonal nem az 
origóban éri el az Y-tengelyt) (7. ábra). De mivel ez esetben a headcutot és környékét 
teljesen benőtte volna a növényzet, illetve alighanem be is omlott volna a függőleges 
fal (OOSTWOUD WIJDENES et al, 2000), ez a lehetőség kizárható. Így kijelenthető, 
hogy a méréshez képest (2005 nyara) 5–8 évvel régebben (1997–2000) a hátravágódás 
lelassult. Így a lehető leglassabb hátravágódási ráta a nevezett időszakban a három év 
alatt átlagosan 523 cm/év (világos szaggatott vonal középső szakasza), míg ebben az 
esetben az utána következő öt évben (2000–2005) 54 cm/év. A lehető legkisebb 
rátaváltozás így jelentős, 479 cm/év az utolsó 5 és az előtte lévő 3 éves periódus 
átlagos hátravágódási sebessége között.  
 

 
 

8. ábra. A 15. és 193. számú vízmosás hátravágódási üteme. 
 
A 15. vízmosásnál 3 éve gyorsulás, 10 éve lassulás mutatható ki (8. ábra). Itt 160 

cm/év rátaváltozás is tapasztalható 10, legfeljebb 12 éve. A 193. vízmosásnál szintén 
látjuk a hátravágódási ráta drasztikus lecsökkenését (legkevesebb 29,4 cm/év) 9–11 
éve, továbbá minimum 16,9 cm/év² gyorsulást 2 éve (8. ábra). A 198. vízmosásnál 
csupán egy gyökér és egy másik sérülése ad plusz információt, ezek egy 3–4 éve 
történt rátaváltozást (49 cm/év² lassulást) jeleznek. A 202. vízmosásnál a 

26 cm/év 
38 cm/év 

186,5 cm/év
32,5 cm/év 

20 cm/év

3,1 cm/év
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hátravágódási sebesség a mérés idejéhez képest 6-9 éve változott, ennek legkisebb 
értéke (6 éve) 23 cm/év (9. ábra). 

 

 
 

9. ábra. A 198. és 202-2. számú vízmosás hátravágódási üteme 
 
Az öt vízmosásból háromnál lassulási tendenciák mutathatók ki, két esetben,  a 

15. (min. +12 cm/év) illetve a 193. (+16,9 cm/év) vízmosásnál gyorsulás 
tapasztalható. A sebességváltozások oka lokális lehet, mivel a felmért 12 éves 
periódusban jól eloszlanak, nem lehet mind az öt vízmosáshoz azonos évben történt 
közös eseményt rendelni. A rátaváltozások igen nagyok (pl. a 70 m hosszú 15. 
vízmosásnál 1,6 m/ év), feltételezhető, hogy a 2 m-nél sekélyebb, kisebb vízmosások 
hátravágódási sebessége évtizedes időtávon is nagyon tág határok között változik. 
Mivel a rátaváltozás ideje legtöbbször akár két évre behatárolható, valószínűleg a 
változás konkrét eseményekhez köthető, melyeknek hatása rövid időn belül le is cseng. 
 
 

Következtetések 
 

A vízmosások hátravágódásának mérése kitakaródott gyökerek vizsgálatával 
alkalmas arra, hogy a hátravágódási ráta egy időszakra vonatkozó értékét felülről és 
alulról behatároljuk. Területünkön a legkisebb ilyen mérhető időszak 1–30 év között 
változik, átlagosan 7,33 év. A mérés pontossága (a legkisebb és a legnagyobb 
lehetséges hátravágódási rátáé) cm/év pontosságú, a köztük lévő lehetséges 
sebességtartomány a gyökerektől függően változatos. A módszer fő erénye, hogy 
bizonyítani tudjuk vele a sebességváltozások tényét, és annak idejét is 2–10 éves 
pontossággal be tudjuk határolni. 

Az eddigi mérések bizonyították, hogy a vízmosások túlnyomó részére jellemző az 
időben és térben is változatos hátravágódási sebesség. Ezt a XVIII. század végétől 
gyorsan fejlődő mozaikos kultúrtáj szerkezeti változásai magyarázzák. Ez az oka 
annak, hogy jó matematikai kapcsolatot egyelőre nem sikerült kimutatni a 
hátravágódás, felárkoltság és a vízmosások morfológiai tulajdonságai, valamint a 
környezeti tényezők között (KÓRÓDY, 2006). 

24 cm/év 

73 cm/év

19 cm/év

42 cm/év 
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A legaktívabbnak a már nagyrészt a nem művelt, de a tetőszinteken még 
mindenhol szántókkal és legelőkkel borított Köves-patak völgye bizonyult. Ehhez 
képest kevés, de jóval gyorsabban hátravágódó vízmosás van a Hutai-patak alsó 
szakaszának oldallejtőin. A vízmosások megjelenése tehát a szántóföldi műveléshez, az 
eredeti növénytakaró elbontásához köthető, de az erózió folytatódik a visszaerdősülés 
után is, amennyiben a vízgyűjtők felső részéről továbbra is elegendő víz folyik le a 
növénytakaró hiánya miatt. 

 A dendrokronológiai mérésekkel a vízmosásokra jellemző kis vízgyűjtőkön 
könnyebben meg tudjuk találni a sebességváltozások okát, ha az adott területen a 
környezeti tényezők változását (időjárás, felszínborítás, stb.) az adott időszakban 
megvizsgáljuk különböző területi mérések alapján, mint pl. a terület kezelőjének 
dokumentumai, meteorológiai mérések, stb. 
 
 

Összegzés 
 

Munkánk a dendrokronológia alkalmazhatóságát vizsgálja a vízmosások 
hátravágódásának mérésében a bátaapáti Hutai-patak vízgyűjtőjén. A terület a XVIII. 
század óta változó mértékben van művelés alatt. Felmértük a XIX. században sűrűn 
lakott, ma már a művelés alól jórészt kivont Köves-patak völgyét, a Hutai-patak alsó 
szakaszának már ebben a században feltört, legelőkkel és a tetőszinteken szántókkal 
borított térségét, valamint egy erdőművelés alatt álló, soha fel nem tört részvízgyűjtőt. 
Térképeztük az összes aktívan hátráló vízmosást, és a headcutnál kitakaródó gyökerek 
helyzetének és korának segítségével mértük a hátravágódás sebességét és annak 
változását. 

A sebességek és azok változása nagyon heterogén, következésképp lokális, a 
vízmosás vízgyűjtőjére jellemző hatásokat követhet. Általában jellemző, hogy a később 
feltört, ma intenzívebben használt területeken kevés, de gyorsan fejlődő vízmosás van, 
míg a már használatból kivonódó, de régebben használt vízgyűjtőn sok, de már 
lassabban hátráló horhost találunk. A felárkolt területeken tehát az erózió 
lelassításának egyetlen módja a természetközeli felszínborítás (esetünkben cseres- és 
molyhos-tölgyes társulások) visszaállítása a vízgyűjtő teljes területén. A még fel nem 
árkolt részeken elegendő a művelés során az erózióvédelmi szempontok figyelembe 
vétele (meredek lejtők fel nem törése, a lefolyásviszonyok ellenőrzése). 
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