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Bevezetés 

A tájban bekövetkező változások egyik legmeghatározóbb indikátora az antropogén  

jelenlét és tevékenység. Alapvető emberi igény, egyben az élet feltétele a víz, akár a fel-

színi, akár a felszín alatti vizekre gondolunk. A tájat természeti folyamatok (pl. éghajlati, 

időjárási tényezők, vízhálózat változásai mennyiségi és minőségi értelemben is) és az eze-

ket befolyásoló vagy felerősítő, illetve kiegészítő mesterséges behatások alakítják. Az ant-

ropogén behatások következtében az egykori természetes felszínborítás jelentős része 

eltűnt a Földről. Az elmúlt 200-250 évben felgyorsultak a változások, melyek közül a 

legjelentősebbek is erre az időintervallumra tehetők. Minden földtörténeti kornak és az 

akkor bekövetkezett változásoknak megvan a maga sajátossága, de az ember megjelenése 

óta minden tájszerkezeti változás oka alapvetően az emberi igényekhez történő alakítás.  

A tájtörténeti elemzések lehetőséget adnak arra, hogy a múltban lezajlott területhaszná-

lat-változások tendenciáját megismerjük, ezáltal pedig a jelenben megfigyelhető folyama-

tok okait megértsük. Magyarország jellemzően agrárország. Éppen emiatt (országos 

léptékben) az elmúlt 200-250 év legjellemzőbb tájváltozása a mezőgazdasági területek – 

különösen a szántók – terjeszkedése volt más tájhasználatok rovására. A 2015-ben elké-

szült komplex belvíz-veszélyeztetettségi térképen kirajzolódnak az ország belvízzel legin-

kább érintett síkvidéki területei, melyek zöme mezőgazdasági művelés alatt áll. (Bozán 

2015) A belvíz időszakos jelenléte többféle módon befolyásolja az adott terület művel-

hetőségét, ökológiai szerepét és vizuális megjelenését. A tájtörténeti elemzések lehető-

séget adnak a belvízzel borított területek vizsgálatának, kezelési javaslatainak megala-

pozásához is. 

Cél, módszer 

Kutatásomban Rába, illetve Kőrös menti mintaterületek elemzésével tártam fel a jellemző 

tájváltozási tendenciákat, a folyószabályozások tájra gyakorolt hatásait, az évszázadok so-

rán felerősödő antropogén jelenlét következményeit. Az elemzések katonai felmérése-

ken, történeti térképeken, légifelvételeken látott felszínborításokon alapulnak, amelyeket 

térinformatikai módszerekkel értékeltem. Az elemzések a felületszerű és a lineáris ele-

mekre egyaránt kiterjedtek. 

Elsődleges célom az ökologikus szemlélet integrálása a műszaki – vízépítési gyakorlatba, 

mely során tájépítészeti eszközök segítségével értékelem a belvízzel erősen veszélyezte-

tett területeket és adaptív, a tájváltozási folyamatokhoz és ökológiai adottságokhoz alkal-

mazkodó belvízkezelési javaslatokat dolgozok ki. Ezen módszertan egyik fontos eleme a 

tájalakulás történeti elemzése, a tájváltozási folyamatok feltérképezése. 
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Eredmények 

A történeti térképeken feltárt területhasználatok mennyiségi aránya, változásai meghatá-

rozóak egy-egy adott térség jellemzésekor. Egy kisalföldi táj domborzati sajátosságaiból 

is adódóan jellemzően agrárdomináns terület, ahol a legtöbb esetben nagytáblás szántó-

területek a meghatározóak. Számos tájhasználati konfliktus forrását is képezhetik ezen 

területhasználatok – az intenzív, nagyüzemi művelés, a túlzott kemikália-használat a talaj-

szerkezet megváltozásához, talajtömörödéshez vezet, melyhez hozzáadódnak a klímavál-

tozás lokális szinten is érzékelhető hatásai. Az egyenlőtlen csapadékeloszlás miatt a sok 

esetben nagy mennyiségű csapadékvizek nem képesek megfelelő mértékben vagy sebes-

séggel elszivárogni a talajban, annak szerkezeti és minőségi megváltozása miatt. Ennek 

következtében egyre nagyobb területeken jelenik meg a belvízi elöntés. (117. ábra)    

A belvíz, mint fogalom kialakulásában számos megközelítés olvasható a szakirodalomban. 

Egyes megközelítések a XIX. századi folyószabályozások utáni időkre teszik megjelenésé-

nek kezdetét, míg mások az ezt megelőző időkben is találnak belvízre utaló jeleket. Belvíz 

alatt alapvetően a sík területeken megjelenő időszakos vízborítást értjük, mely váltakozó 

időtartamig (időjárási körülmények erősen befolyásolják a víz párolgását, elszivárgását) 

kiterjedt területeket borít el. (Pálfai 2004) A belvízre szinte minden esetben konfliktus-

forrásként tekintenek. A belvízkár fogalmára is több meghatározás készült az elmúlt év-

tizedekben, melyek szerint akkor beszélhetünk belvízkárról, ha a víztöbblet – 

mezőgazdasági területek esetében – a termesztett növények fejlődésére negatívan hat, 

vagy egyéb használatú – ipari, gazdasági, beépített területek, közlekedési hálózat – terü-

letek rendeltetésszerű hasznosítását korlátozza, ellehetetleníti. (Pálfai 2004) A meghatá-

rozások tehát főként gazdasági, használati szempontból közelítik a belvíz jelenségét.  

A gyakori belvízi elöntések – az okozott károk mellett – ökológiai potenciált is hordoznak: 

időszakos víztározóként funkcionálnak, vizes élőhelyeket teremtenek. Ezt a sajátosságot 

a lehető legkomplexebb eszközökkel érdemes kihasználni úgy, hogy egyben az érintett 

területek - elsősorban szántók – részleges művelhetősége is megmaradjon. A többnyire 

igen költséges totális belvízelvezetés helyett alkalmazkodó belvízkezelés alkalmazása lenne 

indokolt. 

A tájtörténeti elemzések jelentősége nem csupán a felületszerűen megjelenő területhasz-

nálatokra vonatkozóan releváns, hanem a lineáris elemek (a vízhálózat, a zöldinfrastruk-

túra) értelmezése is indokolt. A zöldinfrastruktúra ökológiai és tájtörténeti szerepe 

egyaránt kiemelkedő. A fasorok, zöldsávok, galériaerdők kanyargós vagy éppen szabályos 

volta számos esetben vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok (köztük hajdani, napjainkra 

nem funkcionáló árkok, felhagyott medrek) jelenlétét feltételezi. A felhagyott medrek 

feltárásával megjeleníthetők a potenciális, időszakos víztározásra is alkalmas, mélyebben 

fekvő területek.  
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117. ábra – Belvízjárta és árterületek, belvízlevezető csatornahálózat, árvízi tározó a Rába mentén, 

annak Vas és Győr-Moson-Sopron megyei határán (Internet1)  

 
118. ábra – Belvízjárta és árterületek, belvízlevezető csatornahálózat, árvízi tározó a Berettyó, 

Hortobágy-Berettyó mentén, Körösladány térségében (Internet1) 
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A tájtörténeti elemzések alapján megállapítható, hogy az első katonai felmérésen (1784-

85) (Internet2) még főként gyepek és erdők borították a Rába mentét.  A beépítések 

környezetében megjelent a mezőgazdasági művelés, mind szántóföldek, mind kertgazdál-

kodás formájában. A térségben a Rába volt mindig is a meghatározó vízfolyás, kisebb 

folyók, patakok és erek befogadójaként. A mintaterületen (117. ábra) még nem léteztek 

az 1700-as évek végén árkok, csatornák. A folyókra malmokat telepítettek, mellyel a víz-

energiát hasznosították. A térségben megfigyelhető, hogy bár a Rába erősen kanyargós 

jellege és az erős sodrás a partot építő-romboló tevékenységben is megnyilvánult (és 

megfigyelhető napjainkban is), beépítés indult meg a folyásirány szerinti bal parton, a mai 

Nick területén. Ez lett a település későbbi üdülőtelepe.   

A második katonai felmérés idejére (1846) (Internet2) az országosan máshol is megfi-

gyelhető tendenciák érvényesültek a mintaterületen: csökkent az erdő- és gyepterületek 

aránya, ezzel párhuzamosan növekedett a beépítések mértéke, a települések belterülete 

terjeszkedésnek indult. A térkép jelölésben elkülöníti a nedves és száraz gyepeket, mely-

ből szemléletesen kirajzolódik, hogy a vízfolyások környezetében a vizenyős területek, 

nedves gyepek voltak meghatározóak. Mindezek fontos adatok a később belvízi elöntésre 

hajlamos területek jellemzéshez.  

Az 1800-as évek végére a korábban még gyepek uralta területek is mezőgazdasági mű-

velés alá kerültek. (Internet2) A majorok, a kisüzemi gazdálkodás határozta meg a táj 

képét akkoriban a mintaterületen. Kisebb parcellákon maradtak meg a legeltetésre hasz-

nált gyepek, melyeken a gémeskutak nagy száma – a tartott haszonállatok magas száma 

mellett – utal a térség talajának jó vízgazdálkodási tulajdonságaira is. (A Rába mentén 

vastag kavicsos összlet képezi a barna erdőtalajok és a löszös, homokos talajok alapréte-

gét.) A területen korábban meglévő malmok az 1800-as évek végére eltűntek.  

A folyószabályozások, vízrendezések eredményeként (az első igazán jelentős vízrendezés 

a mintaterület esetében az 1878-as évektől kezdődött, amikor elkészült a Sárvár-Győr 

közötti szakasz mintegy 48 km-rel történő megrövidítésének terve) (Laczay 1972.) a 

Rába esetében is több kanyarulatot vágtak le, az áradások károkozásának mérséklésére 

töltéseket emeltek. Ezzel együtt növekedett a beépítettség aránya, a korábban említett 

nicki üdülőtelep megközelítette jelenlegi kiterjedését. A szántóterületek zömét a nagy-

táblás művelés határozta meg, kisebb parcellák csupán a lakott területek körül maradtak 

fenn. Ezeken főként kertgazdálkodást folytattak. A gyepek arányának csökkenése a gé-

meskutak fokozatos eltűnését is maga után vonta, egyre kevesebb figyelhető meg a te-

rületen a világháborúk idején készült térképeket vizsgálva.  

A folyószabályozásokat, gátépítéseket követően a mentesített területeken megjelent egy új 

jelenség, az időszakos vizek, vagyis a belvíz jelenléte (bár egyes források a szabályozások 

előtt is értelmezik a belvizet). A szántóföldeken, a parcellák határán csatornákat, vízelvezető 

árkokat hoztak létre, melyek szerepe a felesleges vizek levezetése volt. Országos viszony-

latban az 1960-as évekre tehető a jelenlegi belvízvédelmi rendszer kiépítése, a csatornahá-

lózat kialakítása. Bár a Kisalföld ezen területein jóval csekélyebb mennyiségben hálózzák be 

a mezőgazdasági területeket belvízelvezető árkok, mint az Alföld egyes részein (118. ábra) 

– különösen a Tisza mentén – mégis jellegzetes elemként jelennek meg a tájban.  
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Napjainkra az egyik legfontosabb konfliktust a belvízelvezető árokrendszer fenntartásának 

hiányosságai jelentik. A vízelvezető árkok sok esetben eltűnnek, beszántásra kerülnek, így 

funkciójukat belvízi elöntés esetén nem tudják betölteni. Esztétikai és ökológiai szempontból 

viszont a szabályos, fajszegény gyeptársulással benőtt árkok nem túl kedvezőek. Azon  

területeken, ahol a belvízi veszélyeztetettség mértéke viszonylag alacsony, a vízelvezető mé-

lyedések fasorokkal, cserjesávokkal, mezsgyékkel betelepítve is hasonlóan, vagy még haté-

konyabban be tudják tölteni funkciójukat. Ezen adaptív belvízelvezetési módszer egyesíti a 

belvízi védekezés, az zöldinfrastruktúra-hálózat és a vízvisszatartás, -tározás előnyeit.  

Összefoglalás 

Magyarországon 1,8 millió hektár síkvidéki terület veszélyeztetett belvízi elöntéssel 2015-

ös adatok szerint, melynek mintegy 60%-a mezőgazdasági művelés alatt áll. (Bozán, 2015) 

A klímaváltozás következtében egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek tapasztalhatók 

napjainkban is és várhatóak a jövőre nézve. A vízvisszatartás ezért egyre fokozottabb 

szerepet kap. A területspecifikusan művelt mezőgazdasági területek kevesebb tájhaszná-

lati konfliktust eredményeznek. A belvízre nem csak, mint korlátozó tényezőre, hanem 

potenciálként is kell tekinteni. Egy nagytáblás szántóterületen oázisként megjelenő zöld-

felület – állandó gyepes, illetve fás szárú növényzettel borítva – mind ökológiai, mind 

funkcionális, mind pedig tájesztétikai szempontból értéket képvisel. Azon területeken, 

ahol a belvíz időről-időre visszatérő jelenség, és a belvízkár gazdasági szempontból ki-

emelten negatívan értelmezhető, érdemes lenne elgondolkodni a területhasználat-váltá-

son. Ehhez nyújthat a tájtörténeti kutatás megalapozott segítséget. A 250-200 éve stabil 

tájhasználatok működőképességét bizonyítja fennmaradásuk évszázadokra visszatekintő 

múltja. A történeti térképek, vízügyi atlaszok, statisztikai adatok felhasználásával kijelölhe-

tők azon területek, melyeken az ökologikus szemléletet integrálva az adaptív belvízkezelés 

sikeres értelmezéséhez hozzájárulva a területek belvízi érzékenysége csökkenthető.  

A tájstabilitási elemzések rámutatnak arra, hogy az adott területen már évszázadok óta 

fennálló területhasználati forma nem csupán értéket képvisel, hanem megőrzendő, az 

adott terület leginkább fenntartható módú hasznosítását feltételezi. A tájtörténeti elem-

zésekkel feltárt egykori vízgazdálkodáshoz köthető területhasználatok – ártéri gazdálko-

dás, fokgazdálkodás – elemzése is hozzájárulhat azon területek lehatárolásához, melyeken 

a belvíz konfliktusforrásként jelenik meg.  
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