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A folyó „keresztmetszete” 

 
Felszíni vizeinkhez kapcsolódó alapfogalmak 

 
Hol található víz a természetben? 
 
Földünk felszínének több mint kétharmad részét víz borítja. Ennek 75 %-a sós 
víz, a világóceán és a tengerek sós vize. A szárazföldeken található édesvíz 
többsége a felszín alatt, a talajban fordul elő, illetve a légkörben, vízgőz 
formájában. A felszínen megjelenő édesvíz egy része a gleccserek, a hótakaró és 
a sarki jégsapkák fagyott állapotban lekötött vize. A felszíni vízkészletek 
legnagyobbika a Bajkál-tó Szibéria déli részén található, amely egyben a 
legmélyebb tómeder is a Földön. A vízkészlet egy töredéke ezen kívül az 
élőlényekben, a szöveteikbe beépülve található meg. Az ember számára 
mindössze az édesvíz készletek 2 %-a elérhető. 
 
Melyek hazánk legnevezetesebb felszíni vizei? 
 
Természetes tavaink közül a legnagyobbak a jól ismert Balaton, a Velencei-tó és 
a Fertő-tó – utóbbi medrét már nagyobbrészt nádas tölti fel. A mesterséges tavak 
közül legnagyobb kiterjedésű a Tisza-tó (Kiskörei víztározó). Folyóink közül 
legnagyobb vízhozammal a Duna rendelkezik, ezután következik a Tisza, a 
Hármas-Körös, a Dráva, a Rába és a Maros, valamint számtalan kisebb 
vízfolyás. Karsztforrásainkat a kőzetek repedéseiben tárolt karsztvíz táplálja, az 
ezekből induló patakok közül legismertebb a Bükkben a Szinva és a Szalajka: 
előbbi Miskolc vízellátásához járul hozzá, utóbbi a Fátyol-vízesésről is ismert 
kirándulóhely látványossága. Termálvizeink felszíni feltöréseire jó néhány 
gyógyfürdő is épült, így Hévíz, Bükfürdő, Egerszalók, Zalakaros – s ilyen 
termálvíz található a Hagymatikum alatt is. 
 
Milyen kölcsönhatásban vannak a felszíni vizek környezetükkel? 
 
A nagy tömegű víznek a hőmérsékletben kiegyenlítő szerepe van, lassabban 
melegszik fel és lassabban is hűl le, mint a talajfelszín, vagy a légrétegek. 
Oldalirányban még a gátakkal határolt folyóknak is hatása van a talajvízre, a 
talajfelszín alatti áramlásokon keresztül. 
 
Hogyan használja az ember az élővizeket? 
 
Az ember a felszíni vizeket napjainkra már nem ivóvíz kinyerésére használja: e 
helyett öntözésre, horgászatra és halászatra, sportolásra, közlekedésre, nem kis 
terhet róva ezzel a vízi környezetre.  
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 A folyók változásai térben és időben 
 
Milyen utat jár be a folyóvíz a forrástól az óceánig? 
 
A folyóvizek összetétele forrásuknál attól függően változik, milyen típusú 
kőzeten, talajon szivárogtak előtte keresztül. A felszín alatt a víz különféle 
alkotóelemeket old ki a talajból, amely szervetlen anyagok, sók formájában 
jelennek meg a patakokban. Később ehhez hozzáadódnak azok az anyagok, 
amelyeket a víz romboló munkájával gyűjt össze a mederben. A hordalék a 
legfinomabb szemcséjű anyagoktól a simára koptatott kavicsokon át a 
nagyobb sziklákig sok mindent sodor magával. A szerves anyagok részben a 
talajból, részben a parti növényzetből kerülnek a vízbe, később pedig már a 
vízinövények részei és a vízben élő állatok maradványai is hozzáadódnak 
ehhez. 
 
Hogyan választja ki medrét a folyó? 
 
A víz a gravitációnak köszönhetően mindig lefelé folyik, ebből következően a 
folyók nyomvonala mindig a terep legmélyebb pontjain vezet keresztül. 
Önmagától a folyóvíz nem tud utat rövidíteni: ezt a feladatot az ember vállalta 
magára, amikor a nagy kanyarulatok átvágásával igyekezett meggyorsítani a 
folyókon a víz levonulását, és lerövidíteni a hajózó utakat. 
 
Állandó-e a folyók nyomvonala? 
 
A folyók nagy esésű felső szakaszain gyorsan fut le a víz, a kőzetekben és a 
talajban jelentős romboló munkát végezve. Az innen származó hordalékot 
részben az alsó, lassú szakaszon épített szigetekben és zátonyokon rakja le. A 
középső jellegű folyószakaszokon ez a két tevékenység összhangban van, a 
víz mindig épít és bont egyszerre. A kanyarulatokat megvizsgálva azt 
láthatjuk, hogy a külső íven, ahol gyorsul a víz folyása, inkább bontja a partot 
a folyó, és egészen magas partfalak alakulnak ki, míg belső oldalán lassabban 
jár a víz, így a kanyar íve belülről fokozatosan feltöltődik. A kanyarok így 
egyre tágabbá válnak, a folyó „oldalazni” kezd. 
 
Hogyan változik a vízszint egy éven belül a folyóban? 
 
A legmagasabb vízállásokat tetőzésnek hívjuk. Évente kétszer, hóolvadás után 
a jégárban, a tavaszi esők után pedig nyár elején a zöldárban tetőznek 
folyóink. A nyári szárazságok hozzák meg a legalacsonyabb vízszinteket, 
ekkor néhány folyón akár gyalogszerrel is átkelhetünk. A vízállást 
vízmércékkel követik nyomon, amit a Maros-parton is megtalálni. 
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 A folyószabályozások kora 
 
Miért volt szükség a folyók szabályozására? 
 
Annak idején az áradások az Alföld jelentős részét érintették a folyók két 
oldalán. Különösen érvényes volt ez a rendkívül kanyargós lefolyású Tisza 
vidékére, valamint mellékfolyóira. Az elöntéssel érintett területeken 
egyáltalán nem, vagy csak korlátozott időszakban volt lehetőség 
mezőgazdasági művelésre. A lakosság lélekszámának növekedésével együtt 
egyre nőtt az igény arra is, hogy további termőterületeket vonjanak be a 
termelésbe, valamint szerették volna a fejlődő településeket nagyobb 
biztonságban tudni a víztől. Ezt kétféleképpen érhették el, a kanyarulatok 
átvágásával, és gátak emelésével. 
 
Kik dolgoztak a gátak és csatornák építésén? 
 
A szabályozási munkák több évtizeden keresztül elhúzódtak, hiszen az 1800-
as években gépi munkát még nem tudtak igénybe venni. Egész generációknak 
biztosított megélhetést a rengeteg kézi munkavégzés. Az óriási mennyiségű 
föld megmozgatását a kubikusok végezték, akiket a legszegényebb, saját 
földdel nem rendelkező néprétegekből toboroztak. A kubikusok egyik 
helyszínről a másikra vándorolva követték nyomon a munkákat, 
szerszámaikat, batyujukat talicskájukon tolva maguk előtt. Pihenést csak a 
fagyos téli hónapok hoztak, amikor szüneteltetniük kellett a földmunkákat. 
 
Hol találkozhatunk az egykori építők munkájával? 
 
Az első lépcsőben a folyók kanyarulatainak átvágását tervezték el, széles, a 
folyó nyomvonalának megfelelő méretű mesterséges mederszakaszokkal. A 
folyóról így lefűzött szakaszt holtágnak hívjuk, ami azt jelenti, hogy 
valamennyi U alakú holtág két szára közti részen egy kézi erővel kiásott 
mederben fut a folyó. A második szakaszban a több lépcsős gátak készültek 
el. A kubikosmunkák harmadik szakaszában a kiszárított ártereken csatornák 
létesítését kezdték meg, részben vízelvezetési, részben éppen öntözési céllal. 
 
Szükség van-e napjainkban a folyók mellett védekezési munkákra? 
 
A gátakat gyakran utólag még magasításokkal is kénytelenek ellátni, az egyre 
magasabb árvizekhez alkalmazkodva. A magasabb árhullámok növekvő 
nyomást is gyakorolnak a gátoldalakra, így folyamatos figyelésük, 
megerősítésük elkerülhetetlen. A víz lefolyását a mederkotrásokkal is meg 
tudják könnyíteni, eltávolítva a lerakott hordalék egy részét. 
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Életközösségek a folyók mentén 

 
Mi a különbség az ártér és a hullámtér között? 
 
Azt a területet, ahová a szabályozások előtt a folyók vize a legmagasabb 
vízálláskor kijutott, ártérnek nevezzük. Később, a szabályozások után ez a terület 
a két gátsor közé szorult, így jelenleg ezt hívjuk hullámtérnek. A gátak külső 
oldalán fekvő mezőgazdasági művelésre alkalmassá tett területek a mentett oldal. 
Az egészen magas áradások időnként azzal fenyegetnek, hogy átcsapnak a 
gátakon; az ekkor épített plusz ideiglenes védműveket nyúlgátnak nevezik, míg 
az a víz, amelyik a gátak alatti repedéseken a mentett oldalon tör a felszínre, 
buzgárokban jelenik meg. 
 
Hogyan következnek egymás után a növényzeti típusok? 
 
A növényi élet ott jelenik meg a vízben is ahová megfelelő mennyiségű fény jut 
el. A sötét, mély részeken nemigen találunk belőlük. A hínárok nagy tömegben a 
sekélyebb részeken jelennek meg. A lebegő életmódot folytató algák is inkább a 
felszín közelében fordulnak elő nagy tömegben. A part felé haladva 
találkozhatunk azokkal a növényekkel, amelyek levelei ugyan a felszínen 
úsznak, de gyökérzetük az aljzatba rögzül. Ilyenek a tündérrózsa, a vízitök és a 
sulyom. A vizek szegélyére jellemzőek a vízben gyökerező sásfélék és a 
nádasok, majd az olyan növények, amelyek „kétlakiak”, elviselik az időszakos 
vízborítást is, mint a keserűfűfélék. A víztől távolodva egyre kevésbé kötődnek a 
társulások a nedves élőhelyhez. A parton puhafás ligeterdőket találunk, bokor és 
fa méretű füzekkel, nyárfajokkal. A fentebbi részeken keményfás ligeterdőket 
találunk, égerrel, szillel, juharral, tölggyel. 
 
Milyen hatással vannak az árvizek az élőlényekre? 
 
A növények mellett az állatok elterjedését is befolyásolja a vízzel való borítás. 
Legkönnyebben azok tudják elkerülni, amelyek képesek a növényekre 
menekülni, vagy elhagyni a hullámteret. Mások számára az árvizek lehetőséget 
jelentenek: a halak számára ívóhelyeket teremtenek, sok faj esetében pedig az 
elterjedést segítik. 
 
Milyen hatással van az ember a természetes életközösségekre a 
folyóvölgyben? 
 
Sok évszázados tevékenységünknek hála, az eredeti életközösségek szinte sehol 
nem maradtak érintetlenül; természetes helyett ezért természetközeli 
élőhelyekről beszélhetünk. 
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 1. Vaktérkép 
A vaktérképbe jelöld be hazánk legnevezetesebb felszíni vizeit!  
A Balaton, B Velencei-tó, C Fertő-tó, D Kiskörei víztározó, E Hármas-Körös, 
F Tisza, G Maros, H Rába, I Duna, J Dráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Döntsd el az alábbiakról, melyik a kisebb, és melyik a nagyobb! 
Használd a >, <, és = jeleket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 1.  Földünk édesvíz-készlete ……  Földünk sósvíz-készlete 
 
 2.    Bajkál-tó ……  Balaton 
 
 3. a Duna magyarországi szakasza ……  Tisza magyarországi szakasza 
 
 4.  talajban megkötött víz ……  élőlényekben megkötött víz 
 
 5.   karsztvíz hőfoka ……  termálvíz hőfoka 
 
 6.   a folyó tetőzése ……  legmagasabb vízállás a folyón 
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3. Tanulmányi sétátokon keresd meg a vízmércét a Maros-híd mellett!  
Vázold fel, hogyan néz ki a vízmérce beosztása! Milyen jelölések vannak 
rajta? A hídláb és a parti növényzet őrzik a vízállások emlékeit. A mércéhez 
képes hol figyelhető meg a legutóbbi magas vízállás nyoma? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tervezd meg egy folyó szabályozását! 
Az alábbi nyomvonal egy még szabályozatlan folyóé. Kétoldalt szaggatott 
vonal jelöli, meddig terjed az ártere. Jelöld be, hol és milyen munkákat 
javasolnál a kubikusoknak! Választásodat mutasd be a többieknek, és 
indokold! 
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5. Állapítsd meg az alábbi állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! 
A folyószabályozások kapcsán jó néhány fogalmat megismerhettünk. De 
vajon elég alaposan-e? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Képzeld el, hogy egy kubikos család tagjaként élsz! 
Meséld el a többieknek, hogy mivel foglalkoztok, hogy éltek, milyen 
eszközöket használtok a munkátokhoz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. A nyúlgáttal az árvizeknél tartják távol a veszélytől az állatokat. …… 
 
2. A mentett oldal mindig a folyó két gátja közt található.   …… 
 
3. A folyószabályozásokkor a holtágak hosszával rövidebb lett a folyó. …… 
 
4. A holtágakban nem található víz.      …… 
 
5. A hullámtér nagyobb, mint az ártér.     …… 
 
6. Minden gátakkal körülvett folyó állandó mederben folyik.  …… 
 
7. A folyó magas partfalai a gyorsabb sodrású résznél alakulnak ki. …… 
 
8. A zátonyok építése a középső folyószakaszra nem jellemző.  …… 
 
9. A folyók szabályozása után már nem voltak árvizek.   …… 
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 7. Eszközfelismerés -saroglya 
Az ábrán egy, a kubikosok által is használt eszközt lehet látni. Anélkül, hogy 
a biztosat tudnánk, kinézete alapján próbáld meg bemutatni társaidnak, mire 
használták ezt az eszközt, hogyan készítették, melyik a legfejlettebb 
változata! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Oknyomozás 
Sajnos az árhullámok rendkívül sok emberi eredetű hulladékot is magukkal 
hoznak. Sétátok során készíts feljegyzést a terepen látott hulladékokról! Ha 
van rajtuk címke, sokszor a hulladék eredetére is fény derül, hol állították elő, 
melyik országból érkezik. Készíts hozzá listát a talált hulladéktípusokból! 
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