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A Tisza vízgyűjtője

• a Kárpát-medence 
keleti felét 

• a fele hegyvidéki 
terület, a fele alföldi 
jellegű.

• jelenleg 5 ország 
osztozik 

• az alföldi terület: 
Felső-, Közép- és 
Alsó-Tisza-vidék 



Tektonikailag süllyed:

a Tiszai-vízrendszer 
által idehordott 
anyag építi fel.

Tiszai-alföld



 



A táj kialakulása (földtörténet – ősvízrajz)



A Közép-Tiszavidék 
szintvonalas térképe

A felszíni formáit 

a Tiszai-vízrendszer 
alakította, élteti.

Tiszai-alföld



A Közép-Tiszavidék 
morfológiai térképe

A felszíni formáit 

a Tiszai-vízrendszer 
alakította, élteti.

Tiszai-alföld



A nagykörűi ártéri 
öblözet digitális 

domborzati 
modellje

tökéletes síkság

szintek 
mozaikos 
hálózata

tájrészek -
tájfunkciók



A táj eredendő 
működése

tökéletes 
síkság

szintek 
mozaikos 
hálózata

tájrészek -
tájfunkciók



rendszerszerű

csapadékhiány

kimagasló 
napfénytartam



A legszárazabb területek a legnedvesebbek?!

Az árvíz arra való, hogy pótolja a hiányzó csapadékot.



Részek és funkciók 1.

rendszerelem eredendő funkciója
hatása

a jelenlegi 
rendszerben

hidrológiai 
tényezők

téli /nedves félév víztöbblet felhalmozása belvízkár

nyári /száraz 
félév

víztöbblet befogadása aszálykár

árvízi víztöbblet csapadékhiány pótlása árvízi veszély

csapadékhiány kimagasló napfénytartam öntözési 
szükséglet



Részek és funkciók 2.

morfológiai tényezők

különböző szintek a víz egyenletes, de mozaikos elosztása a tájban - figyelmen kívül

- árterek - a víztöbblet befogadása, tartalékolása

- vízhez kötődő élőhelyek és haszonvételek

belvízveszély

- ármentes szint - árasztást nem tűrő tevékenységek, életközösségek 

élettere, refúgiuma árvíz idején

árvízveszély

medrek anyag, információ és energia közvetítése,

a víz, élő és élettelen tájalkotórészek szállítása

- figyelmen kívül, 

illetve helyettük 

külső, mesterséges 

forrásokból 

fenntartott hálózatok
- főmeder (KöV) - artéria és véna 

- fokok - kommunikáció a főmeder és az ártér között

- erek - kommunikáció a távolabbi tájrészletek felé, illetve 

között mint erek a szervezetben



Részek és funkciók 3.

egyéb 
életjelenségek

oldalirányú erózió - morfológiai és ökológiai dinamika 
fenntartása

mederelfajulás

hordalék 
(egyenlőtlenül)

síkság kialakulása,
domborzati változékonyság 

– helyi szinten

hullámtér 
feltöltődés

tektonikus 
süllyedés

(egyenlőtlenül)

alföld kialakulása,
domborzati változékonyság 

– regionális szinten

árvízi küszöb 

bioprodukció gazdag életközösségek árvízi dugó 
(h.téri 
dzsumbuj)



TANULSÁGOK

• Az Alföld nem asztallap simaságú táj,
van eredendő működési rendszere.

• Az árvízi víztöbbletnek VAN HELYE a tájban
és VAN HELYE a vízháztartási mérlegben. 

• Az erek és árterek hálózata arra való, 
hogy terítse és tározza az árvízi vízfelesleget.

• A tájnak nem katasztrófa, hanem áldás az áradás.

• Nem az a dolgunk, hogy levezessük, 
hanem hogy a gazdálkodásunkat igazítsuk 

az eredendő működéséhez.



A gazdálkodásunkat igazítsuk 
az eredendő működéséhez.

• Az árvízi víztöbbletnek VAN HELYE a tájban

és VAN HELYE a vízháztartási mérlegben.

• A víznek NINCS helye 

a modernkori iparszerű tájhasználatban.

A táj kiszárad(t).



A megoldás: ártéri tájgazdálkodás

A meglévő természetadta szinteknek

vissza kell adni a természetadta 

funkcióját,

és azt használni /felhasználni.


