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Az antropogén akkumuláció mennyiségi paramétereinek
tanulmányozása a Dél-Baranyai-dombságon

(Módszer tani tanulmány)

LOVÁSZ GYÖRGY I

A társadalmi-gazdasági tevékenység által kiválto tt eróziós és ak kumuláci ós fo
lyamatok tanulmányozása az utó bbi években egyre inkább a geo mor fológiai kutatások
e lőt erébe kerül. A vizsgálatok m ódszer ét ill etően új szerű elj árást a lka lmaztun k, amely
nek e lsőd l ege s cé lja az akkumu láció rnennyis ég ére utaló egyi k paraméteré nek közelítő

meghatározása.
Az alább iakban a völgyeket kere sztező or szágutak által kivá ltott akk umu lációs

folyamatokat igazoló és terepi sz intezése kke l kapott eredményeket közöljük. Ismert
tény, hogya völgy-ors zágút "ke reszteződés" két olda lán esetenként a vö lgyta lpak j elen
tős szintkü lönbségei fi gyelhetők meg. Természetesen az érkező víz fe l ő li a magasabb . A
különbs égekct - mint említettük - szintczésse l határoztuk meg. A kapott értékek tenn é
szetesert nem ab szo lút értékűek , hiszen a vö lgyta lpaknak - e lsősorban a növényzet j e lle
ge követk eztében - mikrodom borzata van . Ez azonban csak ± IO cm különbs égct ad hat.
Vizsgálata inkat a Dé l-Baranya i-dombság néhány vízfo lyását keresztező országutak
szelvényében vége ztük. Mé rése ink he lyszínét az J. ábra mutatj a,

Az akk umuláci ót két paraméterr el igyekszün k bemutatni. Az egyik a völgye ket
keresztező út két olda lán mérhető magasságkuí önbs ég , a másik az utak e l őtti (akkumu
lált), ill. utáni term észetes vö lgytalpak eséskülönhsége %-ban kifejezve . A völgy ta lpak
esését mind en eset ben köze l 100 ru-en állap ítottuk meg a sz intezésscI.

l\1érési pontok és a megfigyelések eredményei

A kisherend i vizsgá latok tapasztalatai

Az első megfigyelési pont Kisherend község ÉK-i szomszédságában volt. A
községnél a völgy két ágból egyesül. A vizsgá lathoz szükscgcs megfigyelések et , ill.
mérésekct a K-i ágon végeztük (2. ábra ).

I Pécsi Tudom ányegyetem, Természetföldrajzi Tan szék 7644 Pécs. Ifjúság út 6.

A szerz ö köszönettel tartozik CZIGÁNY Szabolcs egyetemi tan ársegednek. és ELEKES Tibor PhD

ha llga tó nak a sz intez ési munk éban nyúj tott segítség ükért.
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I. ábra. Mérési pontok a Dél-Buranyai-d omb stigon . - I = Kisherend É K-i szomszédsaga : 2 = Egerág:
3 = Szalánta Ny-i szo mszé dsága ; 4 = Ivánbattyántól Ny-ra; 5 l vanbauy é n t ő t D-re;

6 = Villánykövesdt öl Ny-ra: 7 = Turonyt ól D-re

Measuring point s on So uthern Baranya Hills . - l = Kisherend NE are a: 2 = Ege rág; 3 = Western
vicinity of Szalá nta ; 4 = Western vicinity of Ivánbattyán; 5 = Ivánbattyán S: 6 = Vill ányk övesd W;

7 = T úrony S

A deráziós völgynek az országút feletti szakaszához mindö ssze 0,5 km2 víz
gyűjtő tartozik. A terület kizárólag sz ántóföldi művelésű, alig 10%-a l ej tő s , de ez is
ritkán nagyobb 5%-ná l. A fel színép ítő k özet, amelybe a völgyszakasz bevágódott, lösz.
A 20 . sz. első éveiben épü lt út alatt eredetileg átere sz biztosította a felszín i víz zavarta
lan lefolyását. Az út D-i oldalán az áteresz 4,4 m mélyben fekszik a természetes völgy
talpon. Ez egyben jelzi a töltés egykori magasságát (3. ábra). A sz intezés i adatok szer int
ma az akkumuláll fe lszín ennél 2,2 m-el magasabb. A fe ltöltődésre uta l a vö lgyta lp je
lentö s eséskülönbsége is az út két o lda lán. Az akkum ulálódott völgytalpszakasz esése
1,4% 1100 rn, a természetes szakaszo n pedig 5,6% /I 00 m. Az antropogé n akkumuláció
ra tehát megbí zhatóan utal a két paraméter.
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Az egerági megfigyelések
eredménye i

Az akkumulálódott sza 
kaszon az útröltés lábánál termé
szetes módon keletkezett eróziós
"akna" fi gyelhető meg (3. ábra).
A nagycsapad ék után érkezett
hordalékos felszíni víz ugyanis
ezen távozott, miután a pangó
v izből az üledék túlnyom ó része
már leülepedett . Az akkumuláei
ótól mentes oldalon viszont az
átereszhez átlagosan 0,5 ro mély
és 0,7 ITI széles eróziós árok
csatlakozik, jelezvén a tova
áramló felszíni víz eróz iós tev é-,
kenys ég ét'<;

\
\

1 kmo
mérési pontok részletes helyszínrajza.
Kisherendnél (I) és Egerágnál (II)
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2. ábra. A

Az újabb megfigyelési,
ill. m ér ési pontunk Egerág kö
zség szo mszédságában volt
(2. ábra) . A keresztező ország út
1936-37-ben épült. A felszíni
víz elveze tését biztosító rnüszaki
megoldás szintén áteresz . Ehhez
a ponth oz 0,8 1 km' vizgyüjtö
tartozik. Felszínét itt is teljes
egészében lösz borítja. Dombor

Deruil s of mesure points on blockplan near Kisherend (I) and
Egerág ( II) zata két é lesen különböző lejtésü

terü letre tagolódi k. Sík nak, ill.
közel siknak i té lhető az összte

rület 83%-a. A további ( 17%-os arányt k itevő) l ej tős fe lszínen nagyesapadék ese tén már
számottevő areális vízfilm lemosás várható.

A vizsgá lt völgy v izgyüj tőjében a szá ntófö ldi müvelés az uralkodó. A kert ará
nya rnind össze 5%. Ez a müvelési ág viszon t a viszonylag legmeredekebb l ejtőkön fek
sz ik, igy nyilvánvaló. hogy ebben a térségben termelőd i k a legtöbb horda lék nagyesa pa
dék eset én. A hordalék völgytalpra j utását kedvezően befolyásolja még az is, hogy a
kertek lej tólábi térségben fekszenek .

A most vázo lt két v lzgyüj tő természet i környezeti saj átossága inak (felsz inlejtés,
rn űve l é s i ág) függvényében Egerág szomsz édságában vár ható jelentöse bb akkumul áci
ús tevéken ység. A sz intezés i m érések ezt az előzetes várakozást igazolni látszanak. Az
akkumuíáci ás fe lszin ugyanis 3,26 m-rel magasabb. mint az ellől men tes természetes

7



3. ábra. Szintez ési eredmények Kisherend térségében (a szaggatott vonalú nyíl a felsz íni víz útját
jel zi). - a = feltéte lezett természetes völgytalp : b = erózi ós akna; c = országút: d = természetes

völgytalp: e = áteresz

Leve lIing resuhs on Kisherend urea (thc jagged ar~s show the direction of water on the surface).
- a =presumcd natural talweg: b =eres ional sh~ft ; c =public road; d =natural talweg: e =culven

völgytalp . A völgytalpak esése közötti különbs égek is jelentősek, amelyek szintén a
feltöltödest igazolják. Az akkumulált tét ségben az esés 1,22% /100 m, a felhalmozó
dástói mentes természetes szakaszon pedig 5,4% /100 m. (Amint már említettük, in is
áteresz biztosította il felsz íni víz tova áramlas át.) Az akkumulác iós oldalon csaknem
telje sen e ltemetett állapotban található az áteresz. Csupán kicsiny, állandóan nedves
ta lajú mélycdés található fe lette. Az akkumulált fe lszín már 0 ,64 ID-re közelítet te Illeg az
országút szintjét.

Ismerve az útép ít és időpontj át ( 1936- 37), azt is megállapithatjuk, hogy az em
lített 3,26 rn-es völgytalp-emelkedés kb. 60 év alatt ment végbe. Ez 0,54 mi lO év fel
töltődés i (felszínemelkedési) ütemnek felel meg.

Sza/án/a környéki tapa sztalatok

Szalánta község Ny-i szomszédságában a Görcsöny felé vezető műút mentén
újabb antropogén akkumuláció tanulmányozható ( l . ábra). Az 199 1-ben épült országút
É- D-i irányú mélyedést keresztez. A térszíni laposként megjelenő forma tulajdonképpen
az útn ál kezdí a völgyformát felvenni. Itt mindössze az 5-7 m m ély, olda ll ej tői alig
haladják meg az 5%-01. A tőle Ny-ra és K-re eme lkedő hátak - amelyek azt a szintet
je lzik, amelybe a völgy bevágódott - I km távolságra fekszenek egymástól. Az útke
reszteződéshez számitott v ízgyűjtő 3,8 km2 Az általános felszínIejtés a 2- 3%-ot csak az
ütközeiben éri el. A vízgyűjtőben tehát csak igen je lentős csapadékhulláskor várható
felszíni lefolyás. A deráziós lapályon átveze tett út alatt még átereszt sem építettek. Az
igen enyhe domborzati viszo nyok - és az ott várható gyenge le folyás e llenére - az ak
kumulálódó v öígyta íp 0,3 1 m-rel magusabb. mint a természetes völgytalp. Figyelembe
véve az útépltés évét ( 199 1), és a méréseink (1999) köz ött eltelt i dőt , afeltöítődés ü/eme

közel O, J I m i/O évnek becsülhető. Az építéssel kapcsolatba n megjegyezzük. hogya
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deráziós lapály Ny-i és K-i 01
dallej töjén az út gyenge bevágó
dásban halad. Az ezekböl kiter
melt anyagot használták re l a
töltés építésénél.

A Villányi-hegység
közvet len É-i előterében az or
szágút nyomvonalának vezetése
következtében több, egymáshoz
közelfekvö völgykapuban lehet
az akkumuláció mértékét tanul
mányozni. Ebben a térségben a
Pogányi-víznek ugyanis több
É-D-i irányú, hosszabb-rövidebb
eróziós-deráziós mell ékvölgye
torkollik (4. ábra).

Az ivánba ttyáni mér ések

eredményei
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.J. . ábra . Ivánbattyán- Villánykövesd térségének geomorfoló
g ia! térképe . - l :;:: löszfennsfk: 2 :;:: völgy köz i hát; 3 :;:: fel
sz ínlépcs ö; 4 :;:: dcr ázi ós völgy ; 5 :;:: derázi6s c irkuszvölgy;
6 :;:: eróziós völgy: 7 :;:: eróziós árok; 8 :;:: löszdolin a.
9 :;:: dcráziós hordal ékkúp: 10 :;:: l ejtő : II :;:: országút; 12 :;:: tó;

l, II. III :;:: mérési pontok

Geomorph ologica l map of Ivánbaltyán- Villánykövesd micro
region. - I = loess plateau; 2 = bnrrange: 3 = slope forrned by
erosion: 4 = valley for rned by derasion: 5 = circus valley
forrned by derasion: 6 =vall ey forrned by erosion: 7 =erosion
graben: 8 = loess doli nessssss: 9 = derusional fan; 10 = slope:

I I = road: 12 = lake: L II. III = measure pcim s

Ivánbattyán DNy-i
szomszédságában tal álhat ó egy
2 km bosszúságú É-D-i futású
völgy, amelyhez 1,08 km' víz
gyűjtö tartozik (4. ábra), amely
csaknem teljes egészében szán
tóföld i m üve l é s ű . A löszfennsik
ba vésödött völgy kezdetben
dcníziós, majd a továbbiakban
legfők éppen eróziós folyamattal
fejlödik. A deráziós völgyfö
közelében az 1950-cs évek ele
jén épű lt út szeli át a völgyet
áteresz nélkul . A völgyfö térsége
rnez őgazdas á g i müvel ésü, és a
felszínIejtés 2,5% alatt marad.
Az akkumulált völgytalp ll Z or
suig ű: közvetlen közelébell 0,53
tn-rel magasabb. mint II termé-
szetes v ölgyta lp . Esésükben is

jól m érhet ő a különbs ég, A feltöltölt felszin lejtése alig 0,8% /I 00 m, az ett ő l rnentes
esése viszont 2% /I 00 m. Figyelembe véve az áteresztöl mentes antropogén gát korát
(45-48 év), akkor afe llw lmozódás üteme O, I m Il Oévnek becsülhető.
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A völgykapuban, azaz a torkolat térségében található mind össze egy kicsiny er
dő, j elezvén, hogy az országút által fe lduzzasztott á llandóa n nedves, pangóvizes térség
nek ez a l egmegfel előbb földhasznosít ási módja (4. ábra). A l őszbe rnélyült völgy víz
gy űj t őj é nek 30%-a sik, azaz max . 2,5%-os l ej t é s ű . A tovább i 70% résza rányú terület
viszont erősen lej tős ( 12% felett) .

A torkolat köze lében kis területen a felszín iejtés a 25%-ot is eléri . A lejtésvi
szonyokból adódóan a jó vízadó k épess ég ű felszín. amely nek lejtése 12%-nál nagyobb .
a v ízgyüjtő 50%-át teszi ki. A hordalék túlnyomó része tehát itt terme lődik . M ér éseink
szerint a torko/al i szakasz erdővel fedett akkumulációs t érsege 0.52 m-el magasabb.
mint az ellő/ mentes és a mesters éges topart közelében fekvő felszín. Az útépítéskor
átereszt is építettek. Ehhez az erdőben kb. 0,4 m rnély eróziós árok vezet, jelezvén, hogy
az út duzzasztó hatása következtében pangó víz - rniután üledéke túlnyomó részétő l

megszabadult - itt távozott a tó felé.
A völgyeket keresztező ország utak duzzasztó hatása általában negativ befolyást

gyakorol a földhasznos ításra. A pangó vizek ugyanis meglehetősen behatárolják a szá n
tóföldi termelést a belvízhajlam következtében. Ebben az ese tben azonban po zitívan kell
értékelnünk a duzzasztdst, mert a !lordaiékátói megszabadult víz áramlik a tóba. mérsé
kelve annak feltöltódését.

Ennek a völgykapunak a szomszédságában, alig 250 m-re K-re terjedelmes
der ázi ós fülk é b ől származó vize t duzzaszt vissza az országút. ln azo nban áteresz t az út
építésekor nem létesítettek (4. ábra). A 0,36 km' területü, kizárólag szánt óföldi rn űve l é 

sü hatalmas kettős deráziós völgybő l érkező vizeket ill. az onnan származó hordal ékot
teljes egészében az út duzzasztja. A löszbe mélyült v ízgyüj tő 47%-a sik, 15%-a gyengén
(2,5-5%) és 38%-a közepesen, ill. erősen lej t (5- 17%). Az út mint antropogén gát e lőtt

terjede lmes v i zenyős hordalékkúp található, amely nincs mezőgazdasági m űvel é sben,

éppen a pangóvíz-haj lam miatt. Ezen a síkon mindössze 2% /100 m a felszín lejtése. Az
út túlsó oldalán viszont a felszín 0,75 m mélyen fekszik. A f elhalm ozódott anyag vastag 
ság a tehát 0, 75 m-re tehelö. Az akkumulációs fe lszín már az út magasságában van. Ez
azt jelenti, hogy az antropog én gát m ögött a felhalmozódás befejez őd ön. és a nagycsa
padék alatt keletkezett hordalék - némi ülepedés után - a közeli tóba kerül. Az országút
hasonló szerepével még a község (Villánykövesd) K-i szo mszédsá gában is találkozha
tunk (4. ábra ). Minden esetben a pang óvíz. ill. a vizenyős rét i felszin j elzi a felhalmozó
dás kiterjedését.

A Túrony melletti v írsg álatok tapaszta latai

Az antropogén akkumu láció l egj e l entősebb péld ája a Villányi-hegység É-i elő
terében fekvő Túrony község D-; siomse éds ágában található (5. ábra). Az 188 1- 1884
es években már megépíteU Pécs-Harkány- Siklós országút völgyet keresztez, amelyhez
rnind össze 051 km' hegységi dornborzatú vízgyüj tő tartozik . A felszíniejt és rendkivül
meredek. A terü let csaknem teljes egészében (98%) 12%-nál nagyo bb lejt ésü. A rnüve
lési ág-megoszlás is változatos, amennyiben 34%·a erdő , 3 1%-a szö lö és 35%-a szántó
földi hasznosítású. Az országút alatt nagym é retű ovális keresztmetszetü áteresz bizto-
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5. ábra. Túrony-Csarnóta lcjtökutcgória térképe. Általános felszi nlejtés. - O= 0-2.5%; I : 2.5-5%:
2 = S- 12°/r.; 3 = 12- 25%: 4 = 25% felett; 5 = országút: I = mérési pont

Slope-category map of Túrony- Csarnóta. - O = 0-2.5%: I = 2.5-5%; 2 = 5-12%; 3 = 12-25%:
4 = morc than 25%: 5 = road: I = measore point

sűj a a felszíni víz továbbáram lását. Az áteresz alsó pontja 9 tn -re l feksz ik az országút
alatt (6. áb ra ). Az ép ítők figye lembe vették a hegység felöl é rkező víz eróz iój át is. Ezért
az áteresz után 6, I lll-cn köveze tt a víz útja. Ennek végén azonban 2 111 mélyen fekszik a
term észete s völgy ta lp. Kézenfekvő, hogy ez a szi ntkü lönbség a kövezett meder építése
után kelerkezen a felsz íni eróz ió hatására .

Az út álta l akkumulált és a term észetes völgy talp közöui különbség - a szinte
zésünk tükrében - 7,8 m-nek adód ik. Az akk umulá lt vö lgyta lp esés e az út e lölt 170 m
hosszúságba n 1,6% /100 m, a Lennészeles völgytalpé pedig 12,5% /10 0 lll . A részleles
mérési eredményeke l a 6. ábra mutatja. Az áteresz hez érkező víz azo nban itt is az ak
kumulálódás kezdetétő l biztos ította tovaáramlásának lehet ös ég ét, és e cé lbó l ún. eróziós
aknál m élyúeu.

A felhalmoz ódás kezdeté nek meghatározása, ill . becslése rendkívül bi zonyta 
lan. Az utat minden bizonnyal a törté nelem folyamán több szakasz ban építették. ill.
tölt ésezt ék. Kezde tben va lószínű leg tölt és nélkül vez~tett át a vö lgyön . Feltehetöen
éppen a felszín i víz késztette a társad almal az út fokozatos, egészen a mai mag asságig
történő emelésére .
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1,6%
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/ 12.5%
6. ábra: Sz intezés i eredménye k Túronytól D-re (a szagg aten vona lú nyíl a felszí ni víz útját jelzi ).

- a-e::: a jelmagyarézatot l. a 3. ábrán áí; f::: köveze u meder

LevelIing rcsults to the South of Túrony (the jagged UITOW S show the way of the water on the surfuce).
- a-e e for expl anation sec Fig 3.; f::: paved streambed

Történelmi dokumentum ok és müszaki leírás hiányában csupán azt lehet meg
állapítan i, hogy már I783-84-ben közelítöen ezen a nyomvonalon haladt az út, valószí
nüleg töltés nélkül. Feltehető, hogy szin te az út keletkezésével egy időben kezdődhetett a
tö ltésezés. Biztosra vehető ugyanis, hogy a tö ltés nélkü li úton gyakori volt az eróziós
kár , azaz nagycsapadék után az utat keresztező eróziós árok miatt sz inte lehetetlen volt
kőzlekedni .

Feltételezve azt, hogy a magasítás az ezt követő években kezdődött, és ez lé
nyegében követte az akkumulációt, akkor hozzávetőlegesen 220 év alatt érte el o fe l
halmozódás II ma; szintet. Ha a gondola tmenetet elfogadj uk. akkor a 0.39 mi/O év fe/
töltődés; ütem számítható.

QUANTITATl YE ANA LYSIS OF THE ANTHROPOGEN ACCUMULATION ON THE AREA OF
SOUTHERN BARANYA HILLS

by Gy. Lov ásr

Summa r y

The authörs studied the Tran sdanubian Hills between the Mecsek and Vill ány Mountains.
This area is buill up of Pannoninn layers covered by thick loess deposits.

The authors analysed the acc umulation near the road and valley junction werk ing wít h geo
deric levelfing-system. Th e valley Iloor level everywhere is higher near the roads than the other parts of
the val ley. due to Ihe uccumula tion ca uscd by the rai nwat er . The Ihrough flow is tra nsported by co n
crete pipe under the roads. The localisatie n of the contro l points arc shown on fi gures I and 2. Th e
most important results show the differences between the "natural and martmade valley Il oor-levels
(Figures 3 and 6 ).

Trunslatcd by the aut ha r
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