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Aszály, árvíz és belvíz által veszélyeztetett térségek



Mai tájhasználat alacsony vízszintnél
(száraz időszakok)

Mai tájhasználat magas vízszintnél
(árvíz)

Ártéri tájgazdálkodás alacsony vízállásnál
(száraz időszakok)

Ártéri tájgazdálkodás magas vízállásnál
(árvíz)
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Az ártéri tájgazdálkodás: régi-új paradigma

� A vizet nem levezeti

� Nem drága, épített 
tározókban

� Nem akkor, amikor már baj 
van

� Nem a folyót szabja az 
elképzelt földhasználati 
formákhoz

� Néhány főtermék (GOFR – €)

� Nem néhány ember 
gazdagodását szolgálja, 
kevés foglalkoztatottal

" hanem szétteríti

" hanem a tájban

" már középvíznél is

" hanem a földhasználatot a 
folyó dinamikájához

" helyett komplex 
tájhasználat, sokféle 
haszonvétel

" hanem, munkát, 
megélhetést ad a 
közösségnek
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Nagykörűi Tájrehabilitációs Program



Távlati terv (2001): 
2500 ha-n ártéri 
tájgazdálkodás





Nagykörűi Tájrehabilitációs Program 
eredményei

• Nagykörűi Önkormányzat – WWF 
Magyarország, LIFE Projekt, 2001-2005

• A legelő szürke marha állomány visszaszorítja 
a gyalogakácot, bozótos → legelő

• Kubikgödör rehabilitáció: a vízvisszatartó 
zsilipek elkészültek, így mintegy 5 km-es 
szakaszon 3 kubikbokor jött létre (50 ha)

• Tóalja: tó, legelő és ártéri gyümölcsös – 50-100 
ha között változik a tó területe, gyalogakác 
visszaszorítás (hal, fa, ökoturizmus) 



Nagykörű – ILD Program

Tájhasználatváltási mintaprojekt
• 400 méter hosszú
• 50 méter széles
• 1 méter mély mederszakasz
• 2 hektáros mederdarab
• 5 helyrajzi szám
• 16 hektár
• 4 tulajdonos



Nagykörű – ILD Program
A tájgazdálkodás néhány főbb akadálya
• Sok tulajdonos
• Osztatlan közös
• Tulajdonos / földhasználó
• Művelési ágak merevsége
• Anyagi érdekeltség hiánya
• Tradíciók, beidegződések
• Termelési eszközök, tudás
• „Gyüttmentek ne szóljanak bele”



Nagykörű – ma



www.videki-elmenyek.hu/helyi-ertekek/arteri-tajrehabilitacio-tiszatarjanban-53.html



Tiszatarján
• 55.000 m3 földgáz kiváltása
• 90 hektár ártér helyreállítása
• 40 szürkemarha, illetve vízibivalyok

legelnek kb. 30 hektáron, a hullámtérben, egy fás legelőn,
• energiaültetvény kb. 30 hektáron, amely korábban felhagyott, 

elgyalogakácosodott szántó volt,
• gyalogakác vágás és kaszálás – vizes élőhely fenntartás
• 8 biomasszával működő kazán négy helyi közintézményben,
• 2014-ig kb. 300 tonna gyalogakác vagy energiafűz hasznosult 

helyi intézményekben,
• kb. 400 tonna gyalogakácot hasznosítottak (erőműben)
• hasonló projektek korábban: Tiszakürt, Tiszajenő



Vizes élőhely rehabilitáció egyéb példái
WWF-TCCC – Mohácsi Szabadság-sziget, 2014

Fotó: Pócza Gábor, interspect.hu



Fotó: oee.hu

Vizes élőhely rehabilitáció egyéb példái
Mártélyi holtág, 2015

Hódmezővásárhely – KNPI – DALERD – ATIVIZIG  (ÚSzT)



Bodrogköz



Karcsa – kistáji vizes élőhely rehabilitáció terve







Cigándi víztározó

• 25 km2 (~ Velencei-tó) 
• 94 millió m3

• Átlagos vízmélység: 
3,8 m

• Beeresztő műtárgy: 
430 m3/s

• Nagyrozvágy, Cigánd, 
Pácin

• 16,5 milliárd Ft





elkészült: 2008

elkészült: 2009

elkészült: 2013

elkészült: 2015

elkészült: 2014

elkészült: 2012

Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése tározók

Tervek: Tisza-Túr, Hany-Jászsági, Inérháti, 
tájgazdálkodási infra a Beregi tározóban, hullámtér r.



Borsodi-Mezőség



A vízvisszatartás 
megvalósított elemei a 
Borsodi Mezőségben

Forrás: LIFE 03/H/000291

• Csapadékvíz 
visszatartás –
belvízrendszer 
átalakítása

• Bükk felől érkező vizek 
(patakok, bányavíz) 
újbóli beengedése 
(Csincse övcsatorna) 
→ több száz ha 
vízfelület

• [Tisza víz – VTT-tározó]



Fotó: Bodnár Mihály
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Következtetések
� A megvalósult ártéri tájgazdálkodási, illetve vizes élőhely 

rehabilitációk kis kiterjedésűek
� Döntően természetvédelmi céllal valósultak meg
� Gazdálkodási célú tájhasználat-váltás lényegében nem 

történt
� Anyagi ellenérdekeltség a gazdák részéről 

(területalapú, AKG)
� Földhasználat-váltás szinte lehetetlen a jogszabályi 

korlátok miatt
� Víz elvezetésének elsődlegessége (lassan változik?)
� Földkoncentráció, a helyiek kiszorulnak a használatból
� Munkaerő hiány
� Közösségek hiánya



Köszönöm a figyelmet!

http://elotiszaert.hu
kajnerp@elotisza.hu

A SZÖVET "Természetközeli vízpótlási módszerek a fenntartható gazdálkodás szolgálatában" 
(NEA-UN-16-SZ-1524) projektjét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. 


