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A 19. századi folyószabályozást megelőző állapot

• 12.000 km2 a Tisza mentén helyezkedett el, melyből 2200 km2

(közel 20%) állandó vízborítású terület volt

• Az Alföld földhasználata: 39% szántó, 33% láp és mocsár, 20% 

rét és legelő, 4% erdő, 3% szőlő és gyümölcsös, 1% beépített

• Magyarország mai területéből ≈ 22.000-23.000 km2 ártér volt (≈ 

25%)



Folyószabályozás

Tisza szabályozás számokban

•112 mederátvágás

•589 km holtmeder kialakítás, 136 km új meder létesítés

•2940 km védtöltés (országos viszonylatban 4220 km)

Tájléptékű változások, új tájtípusok

•Ármentesített vagy mentett oldali ártér ≈ 20.100 km2

•Hullámtér ≈ 1.280 km2 (36% Tisza, 29% Duna)

•Hagyományos nyílt ártér ≈ 620 km2



HullámtérMentett oldal

Területhasználat

Kisköre és Szolnok közötti szakasz 14 település (Kisköre, Pély, 

Tiszasüly, Nagykörű, Tiszaroff, Szolnok, Tiszabő, Tiszabura, 

Kőtelek, Fegyvernek, Törökszentmiklós, Tiszapüspöki, Szajol, 

Besenyszög) Corine Land Cover [EEA, Koppenhága (2009)

•Szántó ≈ 70%

•Beépített terület ≈ 5%

•Szántó ≈ 25%

•Beépített terület ≈ 1%

• Erdő, ültetvényerdő ≈ 7%

• Gyep ≈ 7%

• Víztér, vizes élőhely ≈ 1% 

• Erdő, ültetvényerdő ≈ 54%

• Gyep ≈ 4%

• Víztér, vizes élőhely ≈ 14%

Ökológia folyosó

Magterület

Ökológiai és természetvédelmi 

szempontból meghatározó szerep az 

ártéri élővilág megőrzésében

Folyóink hullámtereinek jelentős része 

országos jelentőségű védett természeti 

terület és döntő része Natura 2000 

terület
(Tisza 89%, Duna 97%, Rába 98%, Maros 100%)



Hullámtéri területekhez kötődő természeti értékek

Bánáti csiga (Drobacia

banatica)
Magyar színjátszólepke 

(Apatura metis)



Hullámtéri területekhez kötődő természeti értékek

Fekete gólya (Ciconia nigra)
Tavi denevér (Myotis

dasycneme)



Hazai hullámterek zárótársulása – legösszetettebb (szintezettség, 

mintázat), legtagoltabb, legfajgazdagabb 

• Alacsony ártér – fűz-nyár dominanciájú puhafás ligeterdő

• Az elöntés éves időtartama 1-3 hónap közötti

• Száraz időszaki talajvízállás terepszinttől mért távolsága 40-150 cm

Hullámtéri területekhez kötődő természeti értékek

Ártéri ligeterdők

• Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR) – J4

• Natura 2000 élőhelykód – 91E0

• A besorolás alapvető feltétel a rendszeres árvízi elöntés

• Mentett oldalon nem pótolható



Puhafás ligeterdők kiterjedésének alakulása

Közép-Tisza (HUHN20015) kiemelt jelentőségű különleges 

természetmegőrzési terült - 14235 ha (Kisköre-Csongrád)

2004 – 2200 ha

(https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20015)

2015 – 3236 ha (2013-2015-ben a teljes területet érintő élőhelytérképezés)

Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelentőségű különleges 

természetmegőrzési terült – 28681,89 ha (Tiszabecs-Tiszadob)

2004 – 2900 ha

(https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20001)

2015 – 4190 ha (2011-2013-ben a teljes területet érintő élőhelytérképezés)



Tiszaroff, 1962Tiszaroff, 2015

Nagy arányú erdőtelepítések

Pély, 1961Pély, 2015

Spontán erdősülés

Háttér – mezőgazdasági szerkezetátalakulás

• 1980-as években a mezőgazdaságban termelt érték ≈ 60%-át az 

állattenyésztés adta

• 2007-ben ez az érték már csak 33% volt.

• Technológiai átalakulás történt az állattenyésztésben, intenzív 

takarmányozási és tartási technológia terjedése

• Legeltetés és réti széna takarmányozás egyre inkább háttérbe szorult 



Puhafás ligeterdők természetességének alakulása
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Természetességi-degradáltsági érték (1-5 skála, Németh és Seregélyes 1989)

1 – teljesen leromlott, tönkrement állapot 

5 – természetes, illetve annak tekinthető állapot 



Gyepszint – magas (Solidago gigantea) és kanadai aranyvessző (S. 

canadensis), a bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera) és a japán 

óriáskeserűfüvek (Fallopia japonica s. l.)

Puhafás ligeterdők természetességének alakulása

Az esetek döntő többségében a közepes vagy gyenge természetesség oka az 

idegenhonos, inváziósan terjedő növényfajok okozta fertőzöttség.

Lombkoronaszint: fák – amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), zöld 

juhar (Acer negundo)

Liánnövények – parti szőlő (Vitis riparia), közönséges vadszőlő 

(Parthenocissus inserta), süntök (Echinocystis lobata)

Cserjeszint – gyalogakác (Amorpha fruticosa)



Érdességi tényező, n = 0,12 (Chow 1959 in 

Németh 1959) 

Természetességi-degradáltsági érték: 4, 5

Puhafás ligeterdők természetességének alakulása

Természetességi-degradáltsági érték: 2, 3

Érdességi tényező, n = 0,2 (Chow 1959 in 

Németh 1959) 

A természetvédelmi és vízügyi ágazat közös érdeke a 

ligeterdők természetességének növelés, az inváziós 

fajok visszaszorítása az erdőkben! 



Hullámtéri területekhez kötődő természeti értékek

Ártéri mocsárrétek

• Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR) – D34

• Natura 2000 élőhelykód – 6440

• Hullámtereken a vízhiány nem akadályozza a szukcessziót

• Ahol 3 hónapnál nem nagyobb az éves vízborítás tartóssága és 

30-40 cm vastag 3 fázisú talajréteg áll rendelkezésre ott ligeterdő 

jellegű társulás a zárótársulás

• Ökológiai folyosó funkció – inváziós lágyszárúak és cserjék 

gyors terjedése

A mocsárrétek csak rétgazdálkodással, rendszeres kaszálással, 

legeltetéssel tarthatók fenn.



Ártéri mocsárrétek kiterjedésének alakulása

Közép-Tisza (HUHN20015) kiemelt jelentőségű különleges 

természetmegőrzési terült - 14235 ha (Kisköre-Csongrád)

2004 – 2600 ha

(https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20015)

2015 – 412 ha (2013-2015-ben a teljes területet érintő élőhelytérképezés)

Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelentőségű különleges 

természetmegőrzési terült – 28681,89 ha (Tiszabecs-Tiszadob)

2004 – 2300 ha

(https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20001)

2015 – 1556 ha (2011-2013-ben a teljes területet érintő élőhelytérképezés)
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Érdességi tényező, n = 0,03 (Chow 1959 in 

Németh 1959) 

Természetességi-degradáltsági érték: 5

Ártéri mocsárrétek természetességének alakulása

Természetességi-degradáltsági érték: 1

Érdességi tényező, n = 0,2 (Chow 1959 in 

Németh 1959) 

A természetvédelmi és vízügyi ágazat közös érdeke az 

ártéri mocsárrétek fenntartása, rehabilitációja, 

rekonstrukciója természetességének növelés, az 

inváziós fajok visszaszorítása az ártéri gyepeken! 



Konklúzió

Az árvizek biztonságos levezetése  szempontjából a hullámterek 

levezetőképességének megőrzése, ill. javítása megkerülhetetlen.  A 

kockázatkezelés intézkedéstípusai közül a műszaki, szerkezeti típusú 

intézkedések többségének célterülete a nagyvízi meder, ill. a hullámtér.

Sok konfliktuspont az árvízvédelem és a természetvédelem között.

Eltérő feladatok, eltérő célok, különböző érdekek.Mi a megoldás?

• Állandó harc az ágazat 

szempontjából optimális célok 

eléréséért.

• Érdekérvényesítés mindenáron, 

jogszabályokra és irányelvekre 

hivatkozva.

Konfliktuspontok azonosítása

Feladat és érdekegyeztetés

Célállapot közös meghatározása, tervezése

Kompromisszumos megoldások keresése, 

közös kutatás, mintaprojektek



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


