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A folyók és az ember 

 
A folyók „járása” 

 
Honnan erednek a folyóvizek? 
 
A lehulló csapadék a kőzetek repedéseiben és a talajban összegyűlve a 
forrásokon keresztül tör a felszínre. Közben e közegek meg is szűrik, így a 
források vize sokszor még ma is ivóvíz minőségű. A forrásokból előtörő vékony 
vízfolyásokat ereknek hívjuk, amelyek patakokká szélesednek. A patakok 
összefolyásából jönnek létre a kisebb folyók, majd a folyók vizét gyűjtik össze a 
folyamok. A vízfolyások döntő többsége útját egy tóban vagy valamelyik sós 
tengerben, óceánban fejezik be. 
 
Milyen munkát végez a víz? 
 
A folyómeder esése, a víz sebessége és mélysége alapján a vízfolyásoknál 
megkülönböztetünk felső, középső és alsó szakaszt. A rövidebb folyók lehetnek 
végig azonos jellegűek, de akadnak olyanok is, mint a Duna, amelyen 
mindhárom típust megtalálhatjuk. Jellemzően a folyók felső szakaszukon inkább 
rombolnak, középső szakaszukon egyszerre rombolnak és építenek is, míg az 
alsó szakaszra inkább az építő munkák jellemzőek. Rombolni a meder falát és az 
aljzatot tudják, s az innen lebontott hordalékból aztán zátonyokat, szigeteket, 
homok- és kavicspadokat építenek. 
 
Hogyan alakulnak ki az árvizek? 
 
A folyókban a vízmennyiség természetesen nem állandó. A téli hóolvadások 
után az olvadó hó, míg a tavaszi esők nyomán a lehulló és összegyűlő csapadék 
emeli meg a vízszintet jelentősebb mértékben. Így a tél végi árvizeket jégárnak, a 
tavasz végi, nyár eleji árvizeket zöldárnak hívjuk. Az árvizek akkor válnak 
jelentős mértékűvé, ha ez a plusz vízmennyiség nagyon gyorsan gyűlik össze. 
Ezért volna fontos a folyók vízgyűjtő területein minél több erdőt megtartani, 
hiszen az erdők segítenek visszatartani leghatékonyabban a lehulló csapadékot. 
 
Hogyan védekezik az ember az árvizek ellen? 
 
A magas árvizek ellen a folyók mentén épített gátak védik a mentett területeket, 
melyeket a folyószabályozások korában építettek. Az egykori árterületekből így 
váltak hasznosítható szántóföldek, legelők, s a települések épületeit sem kell 
többé a kitörő víztől félteni. 
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 Hagyományos halászati módszerek 
 
Elődeink is ezekkel a halakkal találkozhattak a folyókban, mint mi? 
 
A Kárpát-medencébe betelepülő első embereknek nem csupán más jellegű, 
kanyargósabb, szétterülő és sűrűn elágazó vízfolyásokkal kellett együtt élniük, 
hanem a folyókban is más volt a halfajok összetétele. Akadtak fajok, amelyek az 
óta eltűntek, és vannak, amelyek csak később települtek be, nem kevesen emberi 
közreműködéssel. A Vaskapu megépítése után nem tudtak többé felúszni 
folyóinkba az óriási, mázsa feletti méretűre megnövő vizák, a kecsegék hatalmas 
rokonai. A folyószabályozások után visszaszorultak a mocsarak és a vízerek az 
Alföldről, így megritkultak a korábban közönséges halak, a réti csík és a 
vágócsík. A betelepítések nyomán terjedtek el folyóinkban az amur, a fehér és a 
pettyes busa, de akadtak hívatlan vendégek is, mint a törpeharcsa és a naphal, 
amelyek véletlenül terjedtek szét vizeinkben. 
 
Milyen eszközöket használtak a halászok? 
 
A közismert kerítőhálós halászat mellett a víz típusa és a zsákmányolni kívánt 
halfajok szerint a halászok nagyon sokféle eszközt használtak. Ilyen a dobóháló 
és a merítőháló, illetve a különféle fűzvesszőből font eszközök. 
Legáltalánosabban a varsafélék terjedtek el, amelyeknek összeszűkülő, 
visszafelé hajló szája tartja vissza a beleúszó halakat. A vejsze fonott falait a 
mederbe levert karókkal alakították ki úgy, hogy visszahajló oldalaival 
visszatartsa a zsákmányt. A tapogató leginkább egy fenék nélküli kasra 
emlékeztet, amelyet a sekély vízbe borítva kutattak át az iszapba menekülő halak 
után.  
 
Milyen mesterségek kötődtek még a halfogáshoz? 
 
A halászat speciális vállfaját űzték a szigonnyal halászó pákászok, vagy a 
korábban tömegesen előforduló csíkfajokat gyűjtő csíkászok. Utóbbiak olyan 
bőségben voltak jelen a tocsogókban és mocsarakban, hogy még olykor a 
sertések takarmányához is hozzákeverték őket, de belőlük készült a 
főzőkultúránkból mára teljesen eltűnt csíkos káposzta is. 
 
Mi lett a sorsa a kifogott halaknak? 
 
A zsákmányt vagy egyszerű haltartó tarisznyába, szákba, vagy nagy fogásoknál 
lyukacsos haltartó, úgynevezett bödönhajóba helyezték. Szállításhoz egyesével 
lapulevélbe csavarták, vagy fű közé ágyazták őket, így vitték haltartó kasokban a 
környékbeli piacokra. Tartósításhoz a sertéshúshoz hasonlóan sózták, szárították 
vagy füstölték a csíkokra vágott halhúst. 
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 „Vízen járók” – a folyók, mint közlekedési utak 
 
Miért települtek őseink előszeretettel a folyók mellé? 
 
A folyóvizek régen biztos ivóvíz vételi lehetőséget biztosítottak akkor, amikor 
egy-egy ásott kútnak az elkészítése és kiépítése komoly költségekkel járt még 
az uradalmak vagy faluközösségek számára is. A környékbeli jószágtartók is 
a folyóhoz hajtották állataikat, hogy megitassák őket. Mindemellett a folyó 
volt az egyik legolcsóbb, ha nem is a leggyorsabb áruszállító útvonal, s végső 
soron azon korokban, amikor a szekerekkel, vagy akár csak lóval járható, 
kiépített utaknak teljességgel híján voltunk, természetes országutakként is 
szolgáltak az utazók számára. 
 
Hogyan fejlődtek a vízi járművek a magyarországi folyókon? 
 
A legegyszerűbb, s az építőanyagként felhasznált fa úsztatására is használt 
módszer a tutajok összeállítása volt. 6-12 méter hosszú szálfák mozgatását 
végezték ilyen módon. A tutajosok járműveiken is éltek; ott főztek, aludtak, 
amíg otthonaiktól távol voltak. A tutajjá kötözött farönköknél csak egy fokkal 
fejlettebbek az egyetlen óriási törzsből kifaragott rönkcsónakok. A 
csónaképítés következő lépcsőfokát alkották a formára faragott deszkák 
segítségével épített, a Tisza vidékére jellemző lapos fenekű, egyenes végű 
csónakok. Az alföldi folyókat ugyanakkor kisebb bárkákkal is járták, ahol a 
jármű mozgatására három lehetőség is adódott: evezők segítségével, 
vitorlával, vagy árral szemben a legbiztosabb módon, a partról ökrökkel vagy 
emberi erővel vontatva. 
 
Milyen árukat szállítottak vízi úton? 
 
A Maroson az erdélyi vidékek felől a legnagyobb mennyiségben szállított áru 
az építőfa volt, valamint a sokkal értékesebb, bányászott kősó. Makó 
környékéről a hagymát terjesztették ezen az úton. E mellett szinte 
folyamatosan működött a gabonaszállítás a vízi utakon, a termőterületek, a 
gabonapiacot és a malmok közt. 
 
Mire kell ügyelnünk napjainkban a vízi járművek használatánál? 
 
Napjaink modern, fém és műanyag vízi járműveinek úszóteste kizárja, hogy 
normális esetben olaj vagy egyéb szennyeződés kerüljön az élővizekbe. Ebből 
következően ilyen esetek csak szándékosan vagy gondatlanságból, netalán 
baleset következtében fordulhatnak elő. Sokkal nagyobb gond a motoros 
járművek zajszennyezése, ráadásul a vízben a hanghatások is intenzívebbek. 
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 Vízből energiát 
 
Milyen eszközökkel fogták munkavégzésre a vizet egykor? 
 
A víz erejének kihasználására a különféle vízikerekeket használták fel. A partra 
épített vízimalmok inkább a folyók felső folyására voltak jellemzők, de akadt 
ahol, a kerékkel nem malmot működtettek, hanem a fémek megmunkálásához 
használt kalapácsot mozgatták vele. A Maros és a Tisza alsó folyására sokkal 
jellemzőbbek voltak a hajómalmok. Ezek a parthoz kikötve álltak, belső, 
sodorvonal felőli oldalukon egy alsó hajtású vízikerékkel látták el feladatukat. 
 
Mit őröltek a vízimalmok? 
 
A hajómalmok eleinte a gabonafélék őrlésére terjedtek el, egyes időszakokban 
egyszerre több tucatnyi is működött belőlük a környéken. A búza, rozs és 
zabliszt előállításához használt malmok köveit aztán később cserélték le sokkal 
finomabb szerkezetűekre, amikor a fűszerek egyre könnyebben hozzáférhetővé 
váltak a kereskedelem számára, és egyre nagyobb mennyiségben szállították be 
őket feldolgozatlanul is az országba. A bors őrlésére külön malom működött. 
Ugyanígy indultak hódító útjukra a térségben elterjedté váló fűszerpaprika-
termesztési kedv nyomán a paprikamalmok is. Virágzásuk egészen az 
elektromosság széles körű elterjedéséig tartott. 
 
Hogyan használhatjuk ki napjainkban a víz erejét? 
 
A víz energiájának hasznosítására napjainkban a villamosáram-termelésre képes, 
turbinarendszerű vízerőművek szolgálnak. A legjobb hatásfokkal a hegyi 
patakokra telepített törpe erőművek működnek, ezek azonban csak néhány ház 
szükségletét tudják helyben kielégíteni. A folyókra épített keresztgátakkal már 
nagyobb léptékű vízerőműveket működtethetnek, viszont ehhez csak a folyók 
felső, vagy középső szakszán elegendő a meder esése és a víz sebessége. Az alsó 
folyószakaszokon aránytalanul nagy költségekkel és rossz megtérülési aránnyal 
jár az építésük. 
 
Milyen veszélyei vannak a vízerőművek építésének? 
 
Sajnos a nagy vízerőművek építéséhez emelt keresztgátak létesítése túlságosan 
nagy környezeti átalakítással jár együtt. A duzzasztóművel jelentős területeket 
árasztanak el vízzel, ami az alsó folyás menti és a távolabbi területeken a talajvíz 
szintjének lecsökkenését okozza. Ugyanakkor a vízerőművek hatásfoka a többi 
erőműtípushoz képest nagyon alacsony. 
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1. Figyeld meg a víz munkáját! 
Készíts kísérleti terepet a folyóparton! Válasszatok ki egy megfelelő 
partszakaszt, és egy üres palack vagy vödör segítségével modellezzétek a 
vizek munkáját! Válasszatok többféle lejtésű partszakaszt, esetleg más-más 
típusú talajokkal! Megfigyeléseidről készíts vázlatot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A kísérlet folytatásaképpen modellezzétek a folyószabályozások elvét! 
Készítsetek a partoldalban háromféle miniatűr csatornát! Egy széles 
kanyarokkal kialakítottat, egy enyhén kanyargósat, és egy egyenest! Mit 
tapasztaltatok? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogyan változott a lefolyó víz sebessége? 
 
 
 
 
Milyen mennyiségű hordalék képződött? 
 
 
 
 
Mely tényezők befolyásolták a lefolyás irányát? 
 
 
 

1.  
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
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 3. Készíts keresztrejtvényt! 
A vízszintes sorokba beírandó megfejtések egy-egy halfajra vonatkoznak. 
Kiindulásul először praktikus a függőleges megfejtésként kialakuló halfogó 
eszközt beírni. Például: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Keress a vízpart közelében egy halpikkelyt! 
Vizsgáld meg nagyítóval vagy mikroszkóppal, és rajzold le a szerkezetét! 
Milyen mintázat figyelhető meg rajta? Miből adódhat? Hol találkozhatunk 
még ilyennel a természetben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Legnagyobb testű halunk volt. 
2. Pikkelyezett, növényevő hal. 
3. Jelenlegi legnagyobb ragadozónk. 
4. A „kutyafogú hal”. 
5. Egy égitestről kapta a nevét. 
 

  1. V I Z A  
  2. A M U R  
3. H A R C S A  
 4. C S U K A  
 5. N A P H A L 
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5. Készíts torpedót pillepalackból! 
A pillepalackból egyszerű torpedómodellt is készíthetsz. Szükséged lesz 2 db 
pillepalackra, 1 db erős befőttesgumira, 1 db hurkapálcára, hegyes ollóra, vízálló 
ragasztóra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kísérletek a víz hangvezető képességével 
Nemcsak a felszín alatt, hanem a visszaverődés következtében a víz felszínéhez 
közel is remekül vezeti a hangot. Egy társaddal hajoljatok óvatosan a folyó 
felszínéhez közel, egymástól kb. 100 m-es távolságra, úgy hogy lássátok 
egymást. Készítsetek hangpróba sorozatot! Különböző szavakat és hangzókat 
ismételjetek egyre csökkenő hangerővel! Melyik hangok maradtak legtovább 
hallhatók? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Az egyik pillepalack alját fúrd ki két, egymáshoz közeli ponton a közepén, 
valamint a kupakját is a középpontjában! 

2. A hurkapálca végére erősen kösd oda a befőttes gumit, told át a palack alján, majd 
húzd bele a gumit is a nyílásba, és a pálca egy darabjával tűzd bele a szabad végét 
a másik lyukba! 

3. Csavard vissza az üvegre a kupakot úgy, hogy a hurkapálca másik vége kilógjon a 
kupakon keresztül! 

4. Készíts a másik pillepalack egyenes oldalfalából 3 db 2 x 8 cm-es műanyag csíkot, 
közepükön fúrj lyukat a hurkapálcának! 

5. Minden műanyag csík egymással átellenes sarkait harmadukig hajlítsd meg enyhe 
szögben! 

6. Helyezd őket egymásra úgy, hogy minden behajtás azonos forgásirányba álljon, és 
egy hatágú csillagot alkossanak. Rögzítsd a beállított állapotot a ragasztóval – 
ezzel elkészült a hajócsavar! 

7. A torpedó akkor fog úszni, ha kétharmadáig megtöltöd vízzel, mielőtt a 
forgásiránnyal ellentétesen hajtva felhúzod a járművet meghajtó gumit. 
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7. A liszt és a só 
Két fontos anyag, amit a folyónak köszönhettek az emberek. A sót Erdélyből 
tutajon szállították, a lisztet hajómalmokkal is őrölték. 1-1 arányú 
keverékéből kevés vízzel só-liszt gyurmát készíthetsz, amiből például 
elkészítheted saját vízimalmod makettjét! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Készíts terveket! 
Te hogyan építenéd be egy családi házba a víz, a szél, vagy a napenergiát? 
Terveidet rajzban is megfogalmazhatod, de lásd el őket magyarázattal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kész makett vázlata: 
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