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Célkitűzés 

 Eleink tudástárának hasznosíthatósága a 

környezetvédelem területén 

 Az ártéri gazdálkodás összetett rendszerének 

bemutatása 

- Árvízvédelem 

- A fokrendszer és az erre épülő ártéri 

haszonvételek ismertetése 

 Tudásuk használata az építészet és a környezeti 

nevelés területén 



A Kárpát-medence vízrajza 

 A terület medence jellegű (330-340ezer km2) 

 Dunába: Morva, Vág, Nyitra, Garam, Ipoly,Lajta, Rábca-Répce, Rába, 

Dráva (Mura), Száva, valamint a Zala-Balaton-Sió-Kapos-Sárvíz 

rendszere 

 Tiszába: Tarac, Talabor, Nagy-Ág, Borzsa, Visó, Iza, Sajó, Bodrog, Túr, 

Szamos, Kraszna, Zagyva, Körösök, maros, Béga 

 Érkezik: 112 km3  

 Hazai lefolyás: 6 km3 

 Vízhasználat: 1 km3  

 Átfolyik: 117 km3  

 

 

 



A Kárpát-medence vízrajza a folyószabályozások előtt 



Árvízvédelem 

 Cél: A víz szétárasztása és visszatartása az épített 

fokrendszer segítségével 

 Eredmény: pusztítás minimalizálása, folyóvölgyek 

víz- és tápanyagellátása 

 Víz lassítása: fásítással 



A fokrendszer 

Víz szétárasztása, visszatartása 

Elsődleges fok, másodlagos fok, közfok, tóság 

Gát: eszteruk, holod, pősölés 
 





Az ártéri gazdálkodás 

 Halászat: Az elárasztott területek ívóhelyként 

szolgáltak.  

 Rekesztés 

 Módszerek sokszínűsége, sokféleség 

 Tárolás (kopolyák, gödrök) 

 Tartósítás 

 



Erdőhasználat 

 Faizás: tüzelőnek, szerszámkészítéshez 

 Magról szaporított szálfa: épületfa 

 Eresztvény (sarjerdő): bányafának 

 Csonkolás: alatta legelő 

 Makkos erdő: makkoltatás 

 Legelőerdő, fás felegelő 

 Erózió, defláció 

 Biodiverzitás, mozaikosság 

 Klímaszabályozás (várható:+1,3ºC, -66mm) 

 CO2 megkötés (2,4±0,4*Gt/év) 

 



Ártéri gyümölcsös 

 Ártéri erdőkben, árokrendszerrel, szabályozott 

elárasztás, vízvisszatartás 

 Klíma és a gyümölcsös igényei 

 Fajtagazdagság 

 Tájfajták: esztétikum, vagy ellenállóság 

 Kemikáliák 

 Tartósítás 



Állattartás 

 Alapja az áradásoknak köszönhető nagymennyiségű 
biomasszaprodukció 

 Rideg tartás, igénytelen fajták 

 Szürkemarha 

 Szalontai, kárpáti, hegyi, bakonyi, szt.gotthárdi, mocsári 
disznóhús. Mangalica (kondorszőrű)zsír 

 Racka, cikta juhok 

 Baromfi: vízi szárnyasok, parlagi tyúk félék  

 Környezetvédelmi szempontok: energiafelhasználás és 
területhasználat 

 Feldolgozás, és tárolás 



Földművelés 

 Ma a probléma: túlhasználat, helytelen használat 
(eketalp réteg), talajdegráció, árvíz, belvíz, aszály 

 

 Szántó: kétszeres búza (búza és rozs), köles, árpa, 
kukorica 

 Veteményes: káposzta, bab, tök, lencse, len, kender, 
paprika 

 Kistermelői gazdálkodásmód feltámasztása, rövid 
élelmiszer ellátási láncok, online bevásárló 
közösségek, zöldségdoboz rendszerek 



Gyűjtögetés 

 Erdei bogyós gyümölcsök, gombák, gyógynövények 

ismerete 

 Szedd magad mozgalom 



Népi építészet 

 Építőanyag: fa, föld, kő, szalma, nád 

 Energiahatékonyság, beépülő energia 

 Természetes szigetelőanyagok, hőtároló képesség, 

páragazdálkodási képesség 

 Építésökológia, építésbiológia 

 Tájolás (világítás, fűtés) 

 Környezeti hatás 



Környezeti nevelés 

 Közvetlen kapcsolat megteremtése a természettel 

 Mértékletesség, szilárd erkölcsi alapok 

 Korosztályok közti szakadék áthidalása 

 Nyugdíjasok és óvodások 



Köszönöm a figyelmet! 


