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Ha a folyók mentén a töltéseket egy stratégia részeként  
eltávolítják vagy áthelyezik,  

az eredmény az árvizek kockázatának csökkenése,  
ugyanakkor az áruk és szolgáltatások bővülése lehet.  

 
 
Az árvíz az egész világon a legpusztítóbb természeti katasztrófa, és a következő évtizedekben 
az áradásoknak kitett népesség növekedése várható (1). Az árvizek valószínűsége növekedni 
fog az éghajlatváltozás miatt (1) és a földhasználat átalakulása miatt is, amibe beletartozik a 
vizes élőhelyek feltöltődése és a víz számára áthatolhatatlan felszínek növekedése. Ezek azt 
eredményezik, hogy a csapadék gyorsabban éri el a folyókat. Az USA-ban az árvizek miatti 
veszteségek folyamatosan növekednek (2), amit rendkívüli események hangsúlyoznak a 
Közép-Nyugaton (1993, összesen 30 milliárd dollár költség, 2008, 15 milliárd dollár) és a 
kaliforniai Central Valley-ben (1995-ben és 1997-ben egy-egy 4 milliárd dolláros esemény) 
(3). Ugyanakkor nem csökken a nyomás, hogy az árvizeknek kitett területeken új 
lakóterületeket alakítsanak ki (4), annak ellenére, hogy az árvízi töltések rendszerének 
fenntartása krónikusan alulfinanszírozott.  
 
Az árvízvédelmi infrastruktúra (például töltések) megakadályozzák, hogy a nagy vízhozamok 
a védett oldalra behatoljanak, ily módon csökkenik a természetes víztárolási kapacitást és 
gátolják azokat a folyamatokat, amelyek megőrizhetnék az egészséges ártéri erdőket és vizes 
élőhelyeket. Ennek következtében az árterek bolygónk legveszélyeztetettebb ökoszisztémái 
közé tartoznak, miközben a működő ökoszisztémák – azok, amelyek kapcsolatban vannak a 
folyókkal – a biodiverzitás fenntartása és a társadalomnak nyújtott áruk és szolgáltatások 
szempontjából a legértékesebb ökoszisztémák közé tartoznak (6,7) Véleményünk szerint a 
földhasználatban és a szakpolitikában alapvető változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a 
gazdasági és környezetvédelmi szempontból fenntartható ártéri gazdálkodás 
megvalósulhasson. Az árterek természetes funkciói közé tartozik az árvizek tárolása és 
levezetése. Ahhoz, hogy ezt a szerepüket be tudják tölteni, az árterületet növelni kell, oly 
módon, hogy rendszerszerűen eltávolítják vagy a folyóktól távolabbra helyezik a töltéseket.  



 
Az árterek visszacsatolása a folyókhoz három alapvető célt fog megvalósítani: az árvizek 
kockázatának csökkenését, az ártér által nyújtott áruk és szolgáltatások bővülését, és 
rugalmasságot az éghajlatváltozás lehetséges hatásaival szemben. Az erőfeszítéseket a 
jelenleg mezőgazdasági célra használt hatalmas ártéri területek „visszakapcsolására” kell 
összpontosítani, mivel a sűrűn lakott árterek folyóval való kapcsolatának biztosítása sokkal 
költségesebb lenne. Az általunk javasolt változások megvalósítása jelentős társadalmi-
gazdasági és politikai ellenállásra számíthat, de hiszünk benne, hogy ez oly módon 
legyőzhető, hogy azokat a földhasználati módokat támogatjuk, amelyek összehangolhatók a 
magántulajdonnal és az élénk mezőgazdasági tevékenységgel. Bár a konkrét javaslataink az 
Egyesült Államokra vonatkoznak, a koncepció világszerte alkalmazható. Több országban 
hasonló változást szorgalmazó felhívások születtek. (pl. (8)). 
 
Csökkenő kockázat, nagyobb hasznok 
 
Az árterek nagy léptékben történő visszacsatolása a folyókhoz az árvizek kockázatát két 
módon is csökkenti. Először is, az újból ártérré váló területeken a földhasználat olyan 
tevékenységek felé mozdul el, amelyek összeegyeztethetők az időszakos vízborítással. Az 
alábbiakban leírt árvíztűrő földhasználatok sokkal kevésbé érzékenyek az árvízi károkra és 
ezért kisebb a valószínűsége annak, hogy kárenyhítő kifizetésekre kerüljön sor. Másodszor, az 
ártéri rendszerbe történő visszakapcsolás növeli az árvizek tárolására és levezetésére 
rendelkezésre álló területet, ezért a szomszédos területek árvízi kockázatát csökkenti. Az USA 
nagy részén ez az előnyös helyzet csak véletlenül, a töltések átszakadásakor jön létre. 
 
Például az USA-ban, Közép-Nyugaton, a 2008-as árvizek idején egy város azért menekült 
meg, mert a közeli szántóföldeket védő töltés átszakadt, ez lehetővé tette, hogy az áradó víz 
elöntse a mezőgazdasági területeket, és ezáltal enyhítette a várost védő töltésekre nehezedő 
nyomást. (9). Ám az árterek átgondolt visszakapcsolása a folyókhoz, amelynek tervezése és 
végrehajtása azt a célt szolgálja, hogy maximalizálja a biztonsági előnyöket, nagy előnyöket 
ígér a regionális és helyi árvízi kockázat csökkentésében (8). Például egy Illinois folyóról 
készített tanulmány megállapította, hogy egy 8000 hektáros ártér folyóval való kapcsolatának 
biztosítása 26 000 ha mezőgazdasági terület védelmét javítaná, ugyanis a nagy vízbőség 
esetén várható elárasztás valószínűségét felére csökkentené (10).  
 
Lehetséges, hogy az árterek nagy léptékű visszacsatolása az árvízvédelmi létesítmények 
rugalmasságát is növeli. Globális léptékben több ezer nagyméretű, többcélú gát biztosítja 
(vagy legalábbis arra tervezték, hogy biztosítsa) az árvízvédelmet, vízellátást és/vagy 
vízienergiát. A részben üres víztárolók iránti igényt (ami a víztároláshoz szükséges) 
egyensúlyba kell hozni a feltöltött tárolókból adódó előnyökkel (vízellátás, vízienergia, 
üdülés, és természetvédelmi célú víz, az egészséges ökoszisztémák fenntartásához). Az 
éghajlatváltozási modellek szerint a világ sok körzetében növekvő gyakorisággal fog 
előfordulni az árvíz és az aszály is, növelve a többféle cél kiegyensúlyozásának nehézségét 
(1) Az árterek nagy léptékű visszacsatolása biztosítja az árvízi tározási és szállítási 
lehetőségeket, csökkenti annak szükségességét, hogy a felvízi víztározók részben üresek 
maradjanak, ezáltal gyarapodnak azok az előnyök, amelyeket a teli víztározók biztosíthatnak. 
A vízgazdálkodási rendszerek rugalmasságának növelése az árterek visszacsatolása 
segítségével jól példázza az éghajlatváltozáshoz való ökoszisztéma-alapú alkalmazkodást. 
 
Az itt felvázolt közelítésmód gazdasági és politikai életképességének kulcsa, hogy a folyóval 
újra kapcsolatban álló árterek nagy részben magántulajdonban maradhatnak, és bevételt 



termelhetnek például a mezőgazdaságból. Az időszakos vízborítással összeegyeztethető 
mezőgazdasági tevékenységek közé tartozik a legeltetés, az erdőgazdálkodás és elárasztás 
tűrő termények (például a biomassza erőművekben használt vesszős köles és fűz) termesztése 
(11). Ahol az áradásokban erős szezonalitás figyelhető meg – mint például az USA nyugati 
részén – ott a száraz időszakban egynyári növényeket lehet termeszteni. Olyan helyeken is 
szóba jön a növénytermesztés, ahol az áradások egybeesnek a tenyészidőszakkal. Többféle 
termény termeszthető a folyóval újra összekapcsolt területek közül azokon, amelyeket ritkán 
áraszt el a víz (pl. évtizedenként legfeljebb egyszer). 
 
Ha a folyókhoz kapcsolt ártereket természetes növénytakaró borítja, akkor nagy a biológiai 
termelékenységük és sokféleségük (7) és számos ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak. A 
hektáronkénti érték tekintetében az ökoszisztémák között a folyótorkolatok növényzete után a 
második helyen állnak (6). Például az évelő növények – akár helyreállított természetes 
élőhelyekről, akár biomassza ültetvényekről van szó – növelik a szén-dioxid megkötést (12) 
és javítják a vízminőséget, azáltal, hogy csökkentik a talajeróziót és növelik a tápanyagok 
visszatartását (11).  
 
A gazdálkodás és a folyóhoz kapcsolás finanszírozása 
 
Az itt felvázolt koncepció azon az előfeltevésen alapul, hogy az olyan új ártéri földhasználati 
minták, amelyek megengedik az árvizek időszakos levezetését és tárolását, jelentős társadalmi 
hasznokat hajtanak majd, amibe beletartozik az árvizek kockázatának csökkenése és a 
többcélú víztárolók hasznainak növekedése. Ám ezeknek a hasznoknak az eléréséhez előbb 
komoly összegeket kell elkölteni a töltések áthelyezésére, a szolgalmi jogokra, a 
földvásárlásra és helyreállításra valamint az időszakos árvízi károk kompenzálására. Az 
állami vagy szövetségi kormányoknak olyan intézményi vagy pénzügyi mechanizmusokat 
kell támogatniuk, amelyek összekötik az ártéri földtulajdonosokat azokkal, akik a csökkenő 
árvízveszély, a felszabaduló víztározó-kapacitás és az ökoszisztéma szolgáltatások 
haszonélvezői. 
 
Például a haszonélvezők (vagy megbízásukból a kormány) kártérítést fizethetnének a 
földtulajdonosoknak a folyókkal összekötött területeken jelentkező megnövekedett 
árvízveszélyért vagy kieső gazdasági eredményért. Erre példa a Sacramento Körzet 
Árvízvédelmi Ügynökségének arra vonatkozó javaslata, hogy fizessenek kártérítést azoknak a 
farmereknek, akiknek földje a nagy viharok idején víz alá kerül, és „enyhítő szelep”-ként 
szolgálva enyhíti a beépített területekre nehezedő nyomást (13). Az ökoszisztéma 
szolgáltatások elvileg bevételeket termelhetnek a most formálódó szén-dioxid piacon. Más 
szolgáltatásokat – mint a vadon élő állatoknak élőhelyek, az embereknek kirándulóhelyek  
biztosítása, talajvíz újratermelése – közösségi pénzforrások finanszírozhatnak (például a 
Vizes Élőhelyek Védelmének Programja). Bevételeket jelenthetnek a vadászati bérleti díjak, 
vagy azok a „bankok”, amelyeket azért hoznak létre, hogy megvédjék a vizes élőhelyeket, a 
veszélyeztetett fajok élőhelyeit vagy a talajvizet (14,15). 
 
Az árterek folyókhoz történő visszakapcsolása iránti potenciális igényt mutatja, hogy amíg az 
USA Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) az Amerikai Visszavásárlási és Beruházási 
Törvény alapján 145 millió dollárt kapott arra, hogy ártéri jogokat vásároljon, több mint 10-
szer akkora területre (192 000 ha) kapott pályázatot, mint amennyit képes volt jegyzékbe 
venni (14 000 ha) (16). A vízügyekben jelenleg zajló törvénykezési és szakpolitikai 
folyamatok (például a vízügyi fejlesztés szövetségi alapelveinek közelgő felülvizsgálata (17), 
de emellett az energetikával, mezőgazdasággal és éghajlatváltozással kapcsolatos döntések is, 



lehetőséget adnak arra, hogy az árvízi kockázat csökkentésének eszközeként az árterek 
folyókhoz kapcsolását elősegítsék. 
 
Egy sikeres projekt: a Yolo megyei árvízi tartalék terület 
Habár napjainkban ritkán valósítanak meg hasonlót, az árterek visszakapcsolásának itt leírt 
nagyszabású módszere nem példa nélkül álló. Kaliforniában a Yolo megyei árvízi tartalék 
ártér rendkívüli események esetén a Sacramento folyó árvízi vízhozamának 80 %-át vezeti le, 
és ily módon távol tartja a vizet Sacramento városától (lásd a képet az 1487. oldalon) (18). A 
tartalék árteret 24 000 ha bevonásával az 1930-as években hozták létre, amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy a „csak töltéses” közelítésmód nem csökkentené megfelelő mértékben az árvízi 
károkat (19). Azáltal, hogy nagy mennyiségű vizet vezet le, az árvízi tartalékterület növeli 
Kalifornia vízgazdálkodási infrastruktúrájának rugalmasságát. Az 1986 márciusi áradás idején 
az árvízi tartalék ártér kb. 12,5 milliárd köbméter vizet vezetett le, ami több mint 
háromszorosa a Sacramento-völgy összes árvízi víztároló kapacitásának (3,5 md köbméter). 
Ez egy olyan időszakban történt, mikor az árvízvédelmi rendszer csaknem teljes kapacitáson 
működött (20). Ha nem állna rendelkezésre a tartalék ártér, Kaliforniának további komoly 
árvízvédelmi infrastruktúrát kellene kiépítenie, vagy amúgy is szűkös árvízvédelmi 
kapacitásából többet tartalékolni erre a célra. 
 
A tartalék árterület kétharmada magántulajdonban lévő termékeny mezőgazdasági terület. 
Elárasztás idején a tartalék ártér élőhelyet biztosít a madaraknak és az őshonos halaknak (18).  
A terület egyéb ökoszisztéma szolgáltatásokat is biztosít, például kirándulóterületet egy 
gyorsan növekvő régió számára, rekreációt (beleértve a bevételeket termelő kacsavadász 
klubbokat), és a talajvíz feltöltődését (amely az aszályok idején nagyon értékes 
víztartalékként szolgál) (14). 
 
Összefoglaló 
 
A fenntarthatatlan ártéri földhasználat gyakori az iparosodott világban, és a fejlődő országok 
ugyanezt a pályát követik (7). Az itt felvázolt koncepció nem arra hív fel, hogy az árterekről 
takarítsák ki az emberi tevékenységeket. Inkább egy olyan szemléletről van szó, amely 
csökkentené a fenntarthatatlan földhasználatokat, miközben maximalizálja az ártéren elérhető 
hasznokat a társadalom és a magántulajdonosok számára.  
 


