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INLAND EXCESS WATER

FOREWORD

Inland excess water is a serious hazard 
in several lowland European countries. 
However, the international scientific 
community considers it as a typical Car
pathian Basin problem both from a nat
ural and a social points of view. The very 
compound ‘inland excess water problem’ 
raises the need for integrated research 
in order to find solutions. In Hungary, 
the average annual damage is approx
imately 100150  M €, however in years 
with exceptionally large inundations the 
financial loss can be up to 500 M €. In 
Vojvodina Pro vince, in Serbia, huge agri
cultural areas and settlements are affected 
by inland excess water floods. In the years 
1999 and 2010 more than 100 000 hectare 
was covered by inland excess water and 
more than 400 000 hectare agricultural 
and settlement areas were endangered. 
The problems of mismanagement and 
possible future climatic changes require 
a joint cross border effort to reveal scien
tifically the dynamics of the phenomenon 
and to model its responses to present and 
future changes.

The formation and effects of inland 
excess water and its hazards can be 
approached from various aspects and sci
entific fields. Both in Serbia and in Hun
gary, the public attention to inland excess 
water hazard has increased and this may 
lead to more resources being concen
trated on the development of a warn
ing and information system. Therefore, 
the MERIEXWA research project in the 
framework of the HungarySerbia IPA 
Crossborder Cooperation Programme 
was primarily motivated to investigate 

the above key issues with the participa
tion of the University of Szeged and the 
Faculty of Sciences and Faculty of Tech
nical Sciences of the University of Novi 
Sad. In the region, the two universities 
have got the largest research potential 
and the MERIEXWA project was a good 
opportunity to create a prosperous scien
tific crossborder relationship in order to 
strengthen environmental and economic 
sustainability in the larger area.

The reader holds the summarized scien
tific results of this twoyear long project in 
his hand. The detailed practical results of 
the project can be found in several pub
lished papers listed on the last pages of 
this volume and on the website of the pro
ject: www.geo.uszeged.hu/meriexwa.

The MERIEXWA project aims to find 
answers to several interrelated questions 
with the means of both fundamental and 
applied research. We examined the forma
tion of the different types of inland excess 
water. We monitored the conditions of 
groundwater seepage using a monitor
ing well system with acoustic sensors. We 
developed and tested novel methodolo
gies for field mapping of the inundations, 
including verification by remotely sensed 
data of the test sites, in order to evalu
ate their use for inland excess water pro
tection works. Satellite images and aerial 
photographs were classified to derive a 
detailed inland excess water model. Trad
itional and new classification methods 
were combined with geographic informa
tion systems to describe the surface water 
movement. We developed an internet 
based monitoring system which consists 
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of a spatial data infrastructure follow
ing INSPIRE guidelines and a WEB based 
map publication system, which supports 
the management of inland excess water. 
The results will significantly assist the 
water management authorities and the 
affected population to take both preven
tive and operational actions. The enor
mous quantity of data, information and 
knowledge, accumulated by the multidis
ciplinary fields, may lead to a longterm 
solution for the yearly returning problem. 
The integration of modern and traditional 
tools and approaches is the key to gener
ating a change in the strategy of inland 
excess water management, and can be 
harmonized with EU directives as well. 

The results of the project are unambigu
ously important in maintaining sustain
able development in the region. One of 
the key objectives of the research program 

is to contribute to the sustainable water 
management of the agricultural areas, 
being one of the most important natural 
resources of the region. 

The research cooperation between the 
two universities stimulated a continu
ous scientific relationship and exchange 
programs. The relationship of public 
and economic actors towards the inland 
excess water problem is very diverse, thus 
the continuous investigation of further 
aspects of the system will certainly be 
ne cessary in the future. It is our hope and 
expectation that the future studies will 
build on the results of present project.

József Szatmári,  
Stevan Savić, 

Miloš Živanov
Szeged – Novi Sad
November 2013
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1. THEORETICAL BACKGROUND OF INLAND EXCESS WATER

1.  THEORETICAL BACKGROUND OF INLAND EXCESS WATER

Due to its geographic position and climate, 
the Carpathian Basin is under continuous 
threat of drought and floods. A  wellbal
anced water management program is essen
tial to maintain and improve the water bal
ance on the landscape. On  one hand, hot 
summers with limited precipitation result 
in severe aridification of the landscape 
(Pálfai 2011, Ladányi et al. 2011, Várallyay et 
al. 1980a), while on the other hand, periods 
of extensive rainfall and snow melting cause 
large areas to be flooded. Apart from flu
vial floods, inland excess water (Fig. 1.1) is 
a reoccurring problem on the Carpathian 
Basin with major economic and environ
mental consequences.

 The amount of inland excess water inun
dations is strongly fluctuating (Fig. 1.2). On 
average, in Hungary, every year 110 000 ha 
of land is covered with inland excess water, 
but since 1935 there have been 10 years 
with less than 10 000 ha, and 13 years with 
more than 200 000 ha of land covered with 
water.

The year 2010 was one of the wet
test years ever in Hungary. In the period 
October 2009 – December 2010, on the 
Great Hungarian Plain, 1 149 mm of pre
cipitation fell, which corresponds to a 
yearly precipitation of 919 mm, while 
the long term average yearly precipita
tion is 489  mm (in Szeged, OMSZ 2012). 

Figure 1.1 Inland excess water within the city (left) and on the countryside (March 2006 in the center, February 2010: on the right)

Figure 1.2 Area covered by inland excess water between 1935 and 2013. Except for the years 1940–1944, the inundations from 
before 1950 are estimates (Source: Vízügy 2011, Pálfai 2000)
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The  extreme precipitation caused excep
tionally large areas to be flooded by inland 
excess water. The maximum total area that 
was inundated reached 355 000 ha (Vízügy 
2011) and the estimated financial damage 
to the agriculture alone exceeded 500 mil
lion Euros. During January and Febru
ary 2011, the area flooded by inland excess 
water increased further to the maximum 
of 380 000 ha on January 15, 2011 (Vízügy 
2011), which is about 11% of the total agri
cultural land in the country.

1.1.  Definitions and types of inland excess 
water

There is no formal or official English word 
to describe the hydrological process that is 
the main topic of this book. Inland excess 
water is a translation of the Hungarian 
word belvíz and will be used throughout 
this book. In literature, both excess water 
and inland water can be found as well, but 
are not used here since inland water may 
cover any type of water that is not sea or 
ocean, while excess water may also describe 
inundations by flooded rivers. Kuti – after 
“consultation with several experts” – uses 
excess water inundation (Kuti 2006). This 
term still seems to cover river flooding 
as well. Ponding, standing water or sitting 
water are terms that are usually used for 
smaller areas, up to about 100 m2 that are 
temporarily covered by water. In German, 
the terms polderwasser and stauwasser are 
used (Kozák 2006). Although inland excess 
water got most scientific attention in Hun
gary, the phenomenon is not limited to this 
geographic region. For example, in China, 
Germany, India, Italy, the Netherlands, 
Romania and Russia, it occurs as well 
(Kuti 2006, Pálfai 2004). In most countries, 
inland excess water is regarded as a specific 

type of flooding and not recognized as a 
separate physical process.

Pálfai collected over 50 different defi
nitions for inland excess water or belvíz 
(Pálfai 2001). This large amount of defini
tions reflects the different scientific fields 
that deal with inland excess water (Kozák 
2011, Vámosi 2002). Every field e.g. water 
management, agriculture, ecology, land
scape planning or economics defines 
inland excess water from its own perspec
tive. Most definitions though have a com
mon base where inland excess water is 
defined as surplus water (from precipita
tion, snow melting or groundwater) that 
does not disappear from the land in a short 
period due to insufficient evaporation, 
infiltration or runoff. From an ecological 
point of view, inland excess water does not 
only occur on the surface but – if it causes 
harm to vegetation – it may also cover 
completely saturated soil (Rakonczai et al. 
2011, Körösparti and Bozán 2008). Many 
other definitions also describe inland 
excess water as a phenomenon that causes 
damage to the anthropogenic and/or natu
ral environment. Although, in most cases 
inundations do cause extensive damage, 
in this work, this is not considered a pre
requisite for inundations to be defined as 
inland excess water. 

Inland excess water is a topic that has 
been studied by many different disciplines. 
Many authors developed methods to esti
mate the risk of flooding (Pálfai 2003, Pál
fai et al. 2004, Bozán et al. 2005, Bozán et 
al. 2009 Thyll & Bíró 1999, Pásztor et al. 
2006, Koncsos & Balogh 2009, Körösparti 
et al. 2009). Others used remote sensing 
data and techniques to identify inunda
tions (Csekő 2003, Csornai et al. 2000, 
Rakonczai et al. 2001, Licskó and Ditzendy 
2003, Licskó 2009, Mucsi and Henits 2011, 
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Szatmári et al. 2011b, Van Leeuwen et al. 
2013a, Van Leeuwen et al. 2013b), Farsang 
(2011), Gál and Farsang (2012) and Gál 
and Farsang (2013) studied the role soil 
characteristics play in the development of 
inland excess water. Miograd et al. (2013) 
developed a ground water monitoring 
system to study the underground water 
movement related to inland excess water. 
Vámosi discussed its influence on land use 
planning (Vámosi 2002). Inland excess 
water has been described from a theoret
ical point of view by among others Pálfai 
(2004) and Rakonczai et al. (2011).

The engineering approach is the most 
common way to look at the problem of 
inland excess water. The main topic of this 
approach is how to calculate the amount 
and the size of channels needed to dis
charge inland excess water. The question 
is handled by calculating the standard dis
charge or the water discharge cap acity. 
Pálfai identified seven methods to calcu
late or estimate these. He compared the 
results of the discharge calculations for 
a test area and found that they vary by 
25–30% from each other (Pálfai 2004). 

Different genetic types of inland excess 
water can be distinguished (Kozák 2006, 
Pálfai 2001, Pásztor et al. 2006, Rakon
czai et al. 2011, Vágás 1989). The most 
common type is the accumulative type of 
inland excess water (Fig. 1.3). In this case 
precipitation accumulates under grav
ity in the lowest areas of the terrain. This 
happens when the precipitation amount is 
larger than the combined infiltration and 
runoff capacity. On flat terrain there is 
no significant runoff, therefore the char
acteristics of the soil are decisive. These 
characteristics can also change with time 
due to changing meteorological condi
tions (soil frost), and due to local relative 

height differences. Inland excess water 
always occurs in the lowest area com
pared to the local environment, and the 
relative height differences are often just 
several decimeters. The very small, often 
hardly visible, height differences are the 
reason that traditional topographic maps 
are not really usable in inland excess 
water modeling (Often tillage causes 
larger relative height differences than the 
natural ones, and therefore strongly influ
ence the spatial distribution of the inun
dations).  The water of this type of inland 
excess water patches is partly originat
ing from the local water surplus (Fig. 
1.3a) and partly from overland flow from 
slightly higher areas (Fig. 1.3b) and accu
mulates in local depressions. The ratio of 
the two areas can greatly affect the dura
bility of the inland excess water.

Figure 1.3 Horizontal or accumulative inland excess water 
(Rakonczai et al. 2011)
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The second type of inland water is the 
upwelling inland excess water. The lay
man’s term for this type of inland excess 
water is “Earth flood”. In reality, this hap
pens when the groundwater arises at the 
surface, due to connected groundwa
ter of the higher surroundings that seeps 
towards the lowest point (Fig. 1.4). Nor
mally, this happens on alluvial fans (where 
the coarser sedimentation of the former 
riverbeds allows for the sidewards perco
lation.

The first two types of inland excess 
water are caused by natural factors, 
while the third type is happening due 
to anthropogenic activities. In this case, 
the channels built for the transportation 
of inland excess water are the cause of 
the inundations. In literature, this type 
is also referred to as “the Vágástype of 
queuing up inland excess water”. The 
floodings are caused by the inland excess 
water that is collected in the channel sys
tem that is built as a defence against the 
water, and which is used to transport 
the water to a river by using pumps. The 
capacity of the channels is not sufficient 
to immediately transport away the large 
discharge that is generated by the flowing 
and accumulating water (due to the lim
ited capacity of the pumping stations). 
For this reason, the large discharge is 
transformed to smaller discharges that 
are transported away in a longer time 
frame. This means that a part of the 
water has to wait according to the “queu
ing up” principle (the drainage capac
ity is not determined by the amount of 
inland excess water, but by the capacity 
of the pumping systems) (Vágás 1989). In 
this case, the water that is supposed to be 
transported away remains temporarily in 
the channels and (when they are full) in 

their surroundings (Fig. 1.5). This type 
of inland excess water often occurs along 
the drainage channels in the NWSE run
ning depressions in the region between 
the Danube and Tisza rivers.

All types of inland excess water cause 
local depressions to be filled with water. 
Depending on the meteorological con
ditions, soil characteristics and human 
interaction, this water can disappear. 
Kozák (2011) presented figures about the 
ratio between these for the 2010–2011 
inland excess water period. In the area of 
the Directorate for Environmental Pro
tection and Water Management of Lower 
Tisza District (ATIVIZIG), the maxi
mum extent of area covered by water 
was 87 850  ha on January 16, 2011. These 
inundations disappeared via evaporation 
(78%), infiltration (8%) and human inter
vention (pumping away) (14%). The degree 

Figure 1.4 Vertical or upwelling inland excess water (Rakon-
czai et al. 2011)
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of infiltration was low because the soil had 
already been saturated with water due to 
earlier inland excess water periods. Also 
normal runoff towards rivers was not pos
sible due to the high water levels in those 
rivers.

Inland excess water usually happens 
from December till April, when lots 
of snow melts and severe precipitation 
occurs. In this period, the largest inun
dations occur, but this does not always 
result in big economic loss because of 
the minimal agricultural activity in this 
period. The summer inland excess water 
– happening from June until August, and 
caused by short periods of very intensive 
rainfall or longer periods of low intensity 
rainfall – often results in larger economic 
damage due to crop losses. The autumn 
inland excess water is caused by high 
intensity rainfall, but is not that common 
since in this period the infiltration and 

storage capacity of the soil are larger due 
to the earlier drier periods.

1.2. Factors influencing inland excess water

The formation of inland excess water can 
be influenced by hydrometeorological 
(frequent precipitation, water accumula
tion, e.g. as snow or ice, reduced evapo
ration, frozen soil), geomorphologic and 
topographic reasons (local depressions, 
edge of alluvial fans), hydrogeological 
agents (positions of impermeable strata 
and aquifers) and soil properties as natu
ral factors. Human factors include water 
management structures (drainage sys
tems, dikes), land use (builtup areas, rail
ways, highways), irresponsible cultivation 
and lack of modern agrotechnics.

In general, several unfavorable natu
ral factors need to occur at the same time 
for inland excess water to develop. The 

Figure 1.5 Inundation due to queuing up of inland excess water transportation (Rakonczai et al. 2011)
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effect of these factors can be reduced or 
increased by human intervention (Baukó 
et al. 1981, Pálfai 2004).

The factors inducing inland excess water 
can be split into natural and anthropo
genic factors. Here, the factors are listed 
and in the following chapters they are 
described in more detail.

Natural factors

Geomorphological and relief causes. Inland 
excess water accumulates in surface 
depressions, for which a few decimeters of 
elevation difference is enough. Since the 
flat plains of the Carpathian Basin were 
– for a large part – formed by river sedi
ments, often inland excess water is devel
oping in former riverbeds. Nature also 
often forms temporary formations (e.g. 
snowhills), which may cause morphologi
cal obstacles in the way of  the accumulat
ing water.
Hydrological factors. The geological cir
cumstances influence the development 
of inland excess water in two ways. First, 
the infiltration ability for the local precip
itation is limited if the surface is impene
trable, or if there are rock formations with 
bad infiltration capacity. Second, the geo
logical situation consists of deposits that 
allow for the underground – horizontal – 
movement of water. In this situation, the 
possibility arises that water appears on 
the terrain due to the groundwater stream 
(see 1.1).
Soil composition and structure. The soil 
infiltration and storage capacity are 
very important factors for the develop
ment of inland excess water. Especially 
after extreme rain showers in summer, 
it is of decisive importance how fast the 
water is capable to infiltrate in the soil. 

Very compact or salty soils often behave 
as being completely waterproof, providing 
favourable circumstances for the forma
tion of inland excess water. An unfavour
able soil structure can also develop due to 
bad agricultural practice.
Hydrometeorological causes. These factors 
can include high precipitation (e.g.  after 
intensive precipitation even on sandy 
terrain water can remain), unfavoura
ble distribution of the precipitation accu
mulation (e.g. as snow) and decreased 
evaporation (low temperature, sunlight 
and wind). A typical cause is the soil 
frost: In spring, when the temperature is 
increasing, the upper part of the soil starts 
to defreeze, while the lower layers are still 
frozen and prevent infiltration of the melt
ing water resulting in inland excess water.

Anthropogenic factors

Water management projects. During high 
water periods in rivers, inland excess water 
is accumulating in front of flood protec
tion embankments (due to upwelling). In 
total, more than 40 000 km channel has 
been built to transport the water surplus 
away from different areas. When these are 
not functioning properly (e.g. due to sed
imentation or overgrowth by vegetation), 
or when their capacity is not large enough, 
they can also cause inland excess water 
(queuing up inland excess water). During 
the large scale agricultural developments 
in the second half of the 20th century in 
many inland excess water regions drain
age systems were built. Due to improper 
maintenance, these were getting clogged 
up and cannot fulfill their water transpor
tation function anymore.
Constructions. In many builtup areas 
inland excess water occurs due to careless 
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construction. During a longer dry period 
construction takes place in areas other
wise susceptible to inundations. These 
depressions are often former river
beds and the houses built here are obsta
cles in the way of the water (Baukó et al. 
1981). In other situations, roads and rail
road were built with too small culverts, 
which obstruct the water from runoff. In 
recent years, in this way, the M5 and M43 
(Hungary) highways caused inland excess 
water in the larger surroundings of Szeged 
(Barta et al. 2011, Kozák 2011).
Agro-technical shortcomings, agricultu ral 
irresponsibility. Due to bad agricultural 
practice, a plough pan can form in the 
soil or large heavy agricultural machines 
can cause severe compaction of the soil 
resulting in an unfavourable soil structure 
with reduced infiltration capacity which 
can cause inland excess water. But also 
overirrigation can cause inland excess 
water directly or indirectly (if the soil is 
saturated with water just before the pre
cipitation season). A bad widespread prac
tice was to split up large agricultural par
cels during the period of privatization. 
New owners built personal access to their 
field by simply filling up former channels. 

This way the water cannot flow further 
down the channel, often causing inland 
excess water.

1.2.1. Relief and geomorphology

The most important static factor in the 
development of inland excess water is 
relief. Only in regions with low relief 
intensity, water will collect in relatively 
small and local depressions. In regions 
with larger height differences, water accu
mulates in gullies, streams and rivers and 
inland excess water does not occur.

In flat regions, meandering of rivers is 
a dominant geomorphological process. 
Former meanders are often only sev
eral tens of centimeters lower than the 
surroundings, and are not visible dur
ing dry periods, but when they get inun
dated by inland excess water they can be 
easily identified (Rakonczai et al. 2011) 
(Fig 1.6).

  The geomorphology also determines 
the shape of inland excess water patches. 
Patay and Montvajszki (2011) defined 
five geometrical shapes that are directly 
related to the geomorphological patterns 
in the terrain (Fig. 1.7).

Figure 1.6 RapidEye false color composite satellite images (24 March 2011) showing former meanders with inland excess water; left: 
Tisza-holtág, Mártélyi environmental protection area, and right: Deszk, Hungary
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Figure 1.7 Geometrical shapes of inland excess water (Patay 
and Montvajszki (2011)). a) Ploughing grooves type; due to 
ploughing long and narrow parallel grooves that fill up with 
water, b) Ditch type; long stretched parts that are suddenly 
lower than the surroundings (often filled up trenches, remains 
of channels), c) Pool type; circular or oval shaped depressions, 
with one central deepest point, d) Twin pool type; connected 
pool type depressions, that are separated from each other by a 
levee under water. The depth of the separate pools is usually not 
equal. e) Rosary type; a chain of pool type depressions that nor-
mally result from a former river bed or oxbow.

One of the most important triggering 
factors of inland excess water development 
is relief (Baukó et al. 1981, Rakonczai et al. 
2003), which strongly relates to the geo
morphologic features of an area. The mor
phological background influences the 
development of inland excess water in sev
eral ways:

1.  Geological background and lithological 
structure 

The material and stratification of the 
different geological structures and their 
development history determine the 
groundwater flow, thus the location and 
development of upwelling inland excess 
water. This type of inland excess water 
develops when the intermediate ground
water flow or the groundwater reach an 
impermeable layer. If the impermea
ble layer reaches the surface, the ground
water upwells and appears on the surface 

(Knighton 1998). The most typical exam
ple of this can be found on alluvial fans 
(Fig.  1.8), where due to the sedimentary 
structure of the alluvial fan the water infil
trates at the apex of the fan, then it flows 
between the clayey and silty layers of over
bank sediments toward the edge of the 
alluvial fan (Strahler 1975). Finally, the 
infiltrating groundwater appears as springs 
at the marginal part of the alluvial fan 
(Rachocki 1981, Mukerji 1990, Rakonczai 
and Bódis 2001). The main reason of this 
phenomenon is that the distal parts of the 
alluvial fans are built up of finer sediments 
(Gohain and Parkash 1990), sometimes the 
clay content of the sediments at the mar
ginal parts may be above 60%, therefore 
the groundwater cannot flow towards the 
basin because the impermeable clayey lay
ers impede its movement, thus the ground
water often appears on the surface (Basu 
and Sarkar 1990). At nonalluvial areas 
with similar structure upwelling ground
water can also appear (Knighton 1998), 
especially at the bottom of concave slopes.

 
Figure 1.8 Structure of an alluvial fan and the direction of 
groundwater flow (Stahler 1975)

A similar geological setting is responsi
ble for the appearance of upwelling inland 
water on the margin of the alluvial fan 
of the Danube (at the rim of the Danube 
Tisza Interfluve) and on the western rim 
of the Maros alluvial fan (Fig. 1.9).
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2. Topographical conditions 

In terms of (accumulated) inland excess 
water with rainfall origin, the role of the 
surface can be approached through the 
relative relief (Pásztor et al. 2006). In this 
case, the topography (geomorphology) 
shows the position of depressions that are 
suitable for the collection and retention 
of inland excess water and may reveal 
the connection between them (Patchett 
and Wilhelm 1999, Bach et al. 2000). The 
investigations of Bach et al. (2000) pri
marily stress that first the link must be 
found between the established digital ele
vation model and the geomorphological 
forms at the given resolution. The accu
racy of satellite images with medium res
olution is greatly reduced at areas where 
the surface is diverse due to geomor
phologic reasons (Rakonczai et al. 2003). 
However, Pásztor et al. (2006) points out 
the lack of precise topographical mod
els for improving the accuracy of the 

existing inland excess water hazard map 
of Hungary.  

Along the depressions and barriers with 
natural origin relief differences can be 
influenced by agricultural activities. Agri
culture, as a relief modifying factor should 
be taken into account especially on the 
Great Hungarian Plain, as agricultural 
activities have intensively been forming 
the surface for more than a century. Some 
authors (e.g. Goudie 1990) point out that 
as a result of ploughing, the ridgeandfur
row pattern results in even 1meter relief 
differences. Besides this, the maintenance 
of drainage canals may also result in the 
development of canal berms of significant 
height. In Hungary, the degree of such 
human activities was studied in order to 
find correlations between the runoff mod
ifying role of inland excess water and till
age ridges and canal berms (Benyhe and 
Kiss 2012).

The most dominant surface forms at 
the Lower Tisza region, which is almost 

Figure 1.9 Inland excess water inundation in 1999 along the western margin of the Maros alluvial fan (A: vegetation in water B: open 
inland excess water C: soil heavily saturated by inland excess water) (Rakonczai and Bódis 2001) (based on the SRTM model)
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entirely flat (relief intensity: 0.1–3.8  m/
km), are connected to fluvial activity. 
The area is rich in crevasses, oxbow rem
nants, pointbar systems and scrollbars 
of the former paleochannels of the Maros 
and Tisza Rivers (Kiss and Hernesz 2011; 
Fig. 1.9). The paleochannels of the Tisza 
River are 350–600 m wide and 1.5 m deep 
on average, and artificial drainage canals 
were usually created in their bottom. The 
natural levees and pointbars along the 
paleochannel often create areas with poor 
runoff even on higher surfaces, while fur
ther from the riverbeds the deepest areas 
used to be floodplain marshes. The point
bar systems along the beds are 50–150 m 
wide and 0.4–0.5 m high. Clear run
off directions that could drain the inland 
excess water of larger areas have not devel
oped (Baukó et al. 1981). 

 
Figure 1.10 Satellite image of a surface covered by paleo-chan-
nels and pointbars (NIMA catalogue, SPOT)

Before the flood protection works, large 
areas – except for small floodplain islands 
– functioned as floodplains, thus the 
paleochannel fragments, the crevasses 
and brooks played a significant role in 
draining the floodwater back to the Tisza 
and Maros Rivers. After the construction 
of flood protection levees and drainage 
canals, these natural forms play an impor
tant role in draining off the rainwater and 

upwelling groundwater and in accumu
lating inland excess water. During the 
Holo cene, due to the channel incision of 
the Tisza a clear escarpment was formed, 
which is now the border between the lower 
and higher floodplain areas (Gábris 2007). 
The resulting low floodplain, which is sit
uated 4–5 m lower than the high flood
plain, belongs to the areas that are mod
erately and highly threatened by inland 
excess water (Pálfai et al. 2004), which 
can be explained partly by the microre
lief, and partly by the poor water manage
ment of alluvial and meadow soils (Kev
einé Bárány 1988). Infiltration is further 
impeded by the fact that 90% of the area 
is under intensive agricultural cultivation 
(Deák 2005) and a ploughpan had devel
oped due to the soil compaction effect of 
heavy farmmachinery (see also 1.2.3). The 
ploughpan has very low water permea
bility (K≤106–107 m/s), thus it can prac
tically be considered as an impermea
ble layer (Benyhe 2013), and therefore the 
rainfall is drained off on the surface and 
accumulated in the depressions.

The Danube–Tisza Interfluve was 
form ed by the Danube and its tributar
ies in the Pleistocene, but later the sand 
was mobilised by wind and aeolian forms 
(hummocks, blowouts, deflational depres
sions and plains) were formed. In the 
large, deepest lying deflational areas, par
abolic dunes were formed (Kiss 2002). 
Although the water conductivity of sand is 
high, inland excess water can be found at 
this sandy area too. Due to the clay lenses 
at the bottom of the former Danube river
beds and of former lakes, an impermeable 
layer has developed. These clay layers at 
the bottom of the blowouts and deflational 
forms support the development of inland 
excess water.
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3.  Relation of between runoff  
and topo graphy

If the landscape had not been affected 
by human impact, a significant part of 
the inland excess water would reach the 
Maros and Tisza Rivers directly through 
natural water transportation routes. How
ever, flood protection levees, canal berms 
(see 1.2.6), main roads and railways, and 
ridgeandfurrow patterns on arable lands 
were created directly or indirectly by 
human activity, and now they can be con
sidered as dominant geomorphological 
forms. These forms often form an angle 
with the natural slope (perpendicular in 
extreme cases), thus they block the nat
ural runoff paths. Therefore, these mor
phological elements can be considered as 
disconnecting elements. At a local scale, 
these disconnecting elements separate the 
slope sections (agricultural plots) from 
the drainage canals (Kiss and Benyhe 
2013). In case of disconnected plots the till
age ridges are perpendicular to the slope 
direction preventing runoff (Fig. 1.11). 
In case of crossploughing the furrows 
develop a network of depressions with
out runoff; and prevent the surface runoff 

toward the deeper parts of the plot. In the 
study areas of the Lower Tisza Region 34% 
of the plots are disconnected. Canal berms 
may also cause disconnection (in case of 
85% of the canals and 40% of the plots). In 
case of 12% of the plots, surface runoff was 
prevented both by tillage ridges and canal 
berms, so their negative impact can accu
mulate in these areas. In case of canals 
closed from upslope, the ridges or the canal 
berm significantly prevent the runoff from 
the higher part of the plot. In this way, a 
significant part of the water flowing from 
the upper areas of the disconnected plots 
accumulates on the lower part of the plots 
due to the impeding effect of the canal 
berm, thus large scale inland excess water 
inundations may develop along the canal.

Most of the tillage ridges are paral
lel to the slope of the plot, thus they do 
not block the runoff, so the plot can stay 
connected to its drainage canal. The con
nected status can only remain if the canals 
at the edges of the plots are closed at the 
bottom, so the canal berm can be found 
at the downslope side of the canal. In this 
case the berm does not block the runoff 
from the upper plot to the canal, as it does 
not have a runoff modifying effect nor 

Figure 1.11 Tillage ridges and canal berms may block the runoff into the canal in the middle of the slope (red arrow), while with an 
appropriate direction of ridges and a lack of berms the canal serves its drainage function (blue arrow). The resulting inland excess 
water spots appear in striped pattern across the landscape (infra-red aerial photo). 
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on the upslope neither on the downslope 
plot. The connected status remains even in 
case of canals with no berms (18% of the 
canals) or if the canal berm occurs just 
along shorter canal sections, so the runoff 
is not blocked (open channel). 

It could be concluded, that the canal 
berms and tillage ridges act as buffers 
disconnecting the drainage canals and 
the agricultural plots, while in the nat
ural runoff routes (e.g. in paleochan
nels, crevasses and brooks) there are bar-
riers. These buffers and barriers play an 
important role in the development of 
inland excess water inundations with 
accumulation origin. The runoff modify
ing effect of the two forms slightly differ 
from each other because as canal berms 
always cause inundations along the chan
nels, tillage ridges may impede the runoff 
at the higher parts of the plots, where in 
the furrows inland excess water accumu
lates. In addition, the impermeable plough 

pan layer runs parallel with these micro
forms at approximately 40 cm depth, so 
as a blanket this disconnecting element 
blocks infiltration. Heavy machines gener
ally move on the main canal berms lead
ing to further soil compaction. As the 
direction of the plough pan follows the 
surface topography (Benyhe 2013), it also 
blocks water movement toward the canals, 
as below the canal berms the impermeable 
layer gets higher. This may lead to the phe
nomenon that inland excess water can be 
found next to the canal, as water cannot 
enter the canal neither under the surface 
nor above, which further increase inland 
excess water damages (Fig 1.12).

The function of tillage ridges and canal 
berms as disconnecting element increases 
proportionally with the intensity and 
duration of land use. At a large scale, the 
agricultural activity decreases the natural 
slope due to planation (Erdősi 1987, Szabó 
2006), however at small scale the height of 

Figure 1.12 Plough pan layer can be considered as an impermeable blanket, which blocks infiltration into the canal
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microforms continuously increases (Li et 
al. 2009). This means that as time is pass
ing tillage ridges and furrows may become 
the most important forms which deter
mine the runoff from a plot. At the flood
plain of the Lower Tisza Region arable 
farming appeared just after the flood pro
tection works (1855–1867), so the larg
est part of the plots has been cultivated 
for less than a century. If we consider that 
with the appearance of largescale agricul
ture in the 1960s and privatization in the 
1990s the plot structure changed, it can 
be stated that the recent tillage ridges and 
furrows have existed for hardly more than 
20 years. In contrast, the larger canals 
were established during flood protection 
works, so canal berms are approximately 
120–130 years old. 

Due to lack of modern field and remote 
sensing data the runoff blocking role of 
plough marks (ridges and furrows) and 
canal berms was unknown until the last 
decade. This may be the reason that today 
this still leads to unsolved agronomic and 
water management problems. 

1.2.2. Lithology and groundwater

The lithological causes for inland excess 
water are difficult to separate from the soil 
related factors, since normally the soil sur
face is inheriting the particular character
istics from the parent rock on which it is 
formed. In general, it can be said that the 
particle size distribution and texture of 
the loose sediments on the Great Hungar
ian Plain are primarily determining the 
vulnerability to inland excess water. The 
texture is the most important factor for 
the hydrologic conductivity of the sedi
ments, which is for sand between 50–600 
mm/h, for sediments with a loamy texture 

(e.g. most loess soils) it varies between 
2–45  mm/h, while for clayey sediments 
it is in the range of 0–4  mm/h (Mar
ton 2009, Várallyay et al. 1980b). There
fore from the lithological point of view, 
the least vulnerable areas are found in 
the regions with sandy soils, where there 
is only risk of inland excess water in areas 
where the ground water level is close to 
the surface or where fine sediments can 
be found close to the surface. The risk of 
inland excess water in these regions is fur
ther reduced due to the much lower sen
sitivity to compaction by anthropogenic 
sources of sand than other sediments. 
From a lithological perspective, loamy 
sediments can still be regarded as not 
sensitive, although three factors can sig
nificantly reduce the favourable hydro
physical properties that provide the low 
vulnerability to inland excess water:
a)  situations where the time for water, 

accumulated in large closed depres
sions, needed to infiltrate into the soil is 
beyond several weeks,

b)  situations where a loess layer formed 
on clayey fluvial sediments so that the 
hydrophysical properties of the sub
strata determine the inland excess water 
formation,

c)  even the highest quality chernozem soils 
with sandy loam texture are sensitive to 
compaction caused by agrotechnics, in 
which case the saturated hydraulic con
ductivity is up to 0,01 mm/h (Kun 2011) 
(see 1.2.3. as well).

Most sensitive are the clayey sedi
ments, which by themselves under suffi
cient hydrometeorological conditions – 
without other unfavourable factors – are 
already enough for the development of 
inland excess water. Figure 1.13 summa
rizes the textural properties influencing 
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the development of inland excess water in 
Hungary.

Two practical examples related to the 
significantly divers physical properties of 
the soils and the sediments below them 
are worth mentioning: the first is the 
under the eolic sand layers buried cher
nozem, silty clay or silty sand etcetera, 
found in sandy regions. The second one is 
the already mentioned chernozem formed 
on the loess strata, where the loess par
ent rock is deposited on silty or clayey flu
vial sediments. In both situations, inland 
excess water does not occur due to the 
physical properties of the soil, but because 
of the sediment layer below the soil.

The pedological and lithological ques
tions are similarly difficult to separate 
from the high ground water level, and the 
factors related to the morphology causing 
inland excess water, since a ground water 
level that is close to the surface normally 
only occurs under specific morphological 

circumstances. Typical examples of this 
are the closed depressions, the former 
paleochannels and the – for the Great 
Hungarian Plain – relatively steep edges 
(Fig 1.14). Examples of these can be found 
on the edge of the Holocene flood plain, 
and at the point where the sand back of 
the Danube–Tisza Interfluve meets the 
Solt plain or the Lower Tisza valley.

It is important to study the local hydro
logical regime in relation to the connec
tion between the ground water level and 
the occurrences of inland excess water 
at regional scale. Based on this regime, it 
can be concluded that inland excess water 
occurs significantly more often in discharge 
zones than in recharge zones. This is often 
due to the earlier mentioned steep edges, 
but it also occurs in areas where there are no 
sudden changes in the relief at the bound
ary of the hydrological regime (Fig 1.15).

One of the most typical examples of 
the latter can be found on the edge of 

Figure 1.13 Soil texture in Hungary (made by GIS Laboratory in Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry in 1998 based 
on AGROTOPO, source: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/622)
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the Maros alluvial fan (Baukó et al. 1981, 
Völgyesi 2004, Bozán et al. 2008), where 
areas with a year round high ground
water level are not referred to as inland 
excess water areas, but as wetlands and 
salty areas (Szabadkígyós, Kardoskút, 
Kopáncs pusta). Next to these areas, vul
nerable agricultural and built up areas 
provide typical examples of the complex 
connections between hydrology, morphol
ogy and lithology in inland excess water 
development. Fast movements from the 
higher south, southeast part of the Maros 
alluvial fan, via partly buried paleochan
nels filled by coarser sandy sediment 
are responsible for unexpected occur
rences of inland excess water (Bozán et 
al. 2004). In case of these socalled Earth 

flood phenomena, it is interesting that 
the coarser sediment is not preventing, 
but rather providing the opportunity for 
the development of inland excess water 
(Fig 1.16).

On the northwestsoutheast foot of the 
Transdanubian Mountains, that subsur
face water can play a specific role in the 
formation of inland excess water. In the 
mountains the karst water levels are con
tinuously rising because the coal and 
bauxite mines were closed 20–25 years ago. 
Consequently, during the last 10–20 years, 
the groundwater recharge from the karst 
water was so strong, that areas that have 
been in use for agriculture for decades or 
have been built up for that long, are now 
increasingly suffering from over saturated 
soil or inland excess water (Alföldi  and 
Kapolyi 2007; ÖKODesign 2010). The 
affected area includes the Csákvár, Bokód 
and Tata regions.

1.2.3. Soil

The physical soil parameters and char
acteristics play a major role in the for
mation of inland excess water. First of 
all, the soil’s compactness, physical type 

Figure 1.15 The hydrogeological situation on the Danube–Tisza Interfluve, where the risk for inland excess water increases at the 
edges (Ladányi 2010)

Figure 1.14 Schematic situation of a high ground water level 
and the connection to the terrain (a: surface; b: mean ground 
water level; c: high ground water level; d: location of inland 
excess water danger)
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determines the effect of the soil on the 
development of inland excess water. Com
pact soils are more disadvantageous, than 
loose soil with coarse pores. Soil is consid
ered compact when: a) the ratio of clay and 
silt is larger than 60%, b) when the hygro
scopic value is larger than 3.5%, c) when 
the KA value is larger than 42; or when d) 
the penetration resistance is larger than 
2.50 MPa (Filep 1999).

The particle composition determines the 
permeability and storage capacity of the 

soil. Silt and clay fraction are favorable for 
inland excess water. However, from the 
aspect of the particle composition, a large 
clay fraction is playing a more important 
role in the development of inland excess 
water, since particles in the clay fraction 
range – clay minerals – with their large 
aggregate surface and considerable electri
cal charge, can retain a lot of water. There
fore, in soils with a clayey loam or with 
a fine, compact clayey structure, big wet 
swellings can be found; the water flows 

Figure 1.16 Sections of the Maros alluvial fan (I–XVIII.), which cause inland excess water on the northern edge (Sümeghy et al. 2013)
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not or hardly through the material and a 
layer – impermeable to water – develops.

The clay mineral composition is of great 
influence on the water balance in the soil 
and therefore to the formation of inland 
excess water. Most importantly, the smec
tite and vermiculite content influences 
the ground water transportation capac
ity, because the clay minerals, and between 
them, mostly smectite, show a strong swell
ing capability. Consequently, those soils 
with a large smectite compound expand 
strongly. In this case, the infiltration and 
hydraulic conductivity which are related to 
the humidity of the soil are changing and 
allow for the easier formation of inland 
excess water (Stefanovits 1999).

In practice, it is not possible to change 
the clay content and compactness that 
influence the water transportation. It is 
possible though to decrease the water 
obstructing condition of the soil. Con
tinuous inundations are harmful for the 
chemical and biological characteristics of 
the soil and the inundations damage its 
physical structure (Birkás 2001).

The quantity and quality of organic 
matter are measurements of the quality 
of the soil. The soil organic matter con
sists of plants and animal residuals at var
ious stages of decomposition on the sur
face and in the soil. The soils of arable 
land contain between 1–5% organic mat
ter. This value depends on the genetic type 
of soil and the agricultural methods that 
are practised. Changes in the soil organic 
matter content have their influences on 
the soil structure and stability, its water 
household properties, the biological activ
ity and the nutrition exchange capacity. 
In the long term when the organic matter 
content decreases, the soil becomes more 
vulnerable to other degradation processes, 

like for example soil compaction (Gyuricza 
2001). With a stable humus content and 
porous structure, the soil’s air and water 
transportation capability is improved, and 
its compaction tendency and the break
down of soil aggregates are reduced. Soils 
with low humus content are more suscepti
ble to inland excess water, since a compact 
impermeable layer can easier develop in 
such soils (Füleki and Filep 1999). Unfor
tunately, after the regime change in Hun
gary, organic fertilizing was significantly 
decreased (this is among other reasons, 
due to the separation of stock breeding and 
agriculture). Apart from this, in agricul
ture there is still aversion against the use of 
high quality compost which can be gener
ated as byproduct from modern landfills 
(although this is competitive in price with 
artificial fertilizer, and in the meantime 
would improve the soil structure as well).

The thickness of the soil layers that are 
participating in the water circulation is 
also important. The storage capacity of 
soils with a shallow topsoil gets saturated 
quickly (Pálfai 1988). The soil porosity 
determines the water transportation. In 
the optimal situation this is 50–60% (Filep 
1999). Stagnant water in a layer results in 
a compacted layer below it, where bulk 
density is larger than 1,55 g/cm3, yet the 
porosity is smaller than 36–38%.

The infiltration-, transportation-, and 
storage capacity of the soil play an impor
tant role in the formation of inland excess 
water. The maximum water capacity is 
the amount of water that completely sat
urates the pores of the soil. In this situa
tion, the soil is twophased (and in this 
case inland excess water is forming). 
In the twophased water flow, the soil sat
urated hydraulic conductivity or infiltra
tion coefficient are determined according 
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to Darcy’s law. In threephased, unsatu
rated soils the (capillary) conductivity 
is smaller, than in case of the measured 
hydraulic conductivity of saturated soils. 
The capillary conductivity largely depends 
on the distribution of the pore sizes. Low 
hydraulic conductivity (in for example 
clay soils) increases the possibilities for the 
development of inland excess water, due to 
the large proportion of fine pores (< 3 µm).

The infiltration of the precipitation that 
reaches the surface has two subprocesses. 
First, the water is infiltrating into the soil 
at a relatively high speed (preponded infil
tration). Subsequently, this speed is grad
ually decreasing and finally it stabilizes 
(transient ponded). The infiltration rate 
depends on the soil structure and humid
ity. The drier the soil, the higher the infil
tration rate. The water transportation 
through the pores influences the stabil
ity of the structure. Inland excess water is 
occurring in the heterogeneous (layered) 
soil profiles that are always the least per
meable.

The pedological characteristics play a 
decisive role in the development of accu
mulation inland excess water, and, taking 

the former into account, the following 
practical causes can occur (Fig. 1.17):
(1)  The soil is free of physical or chemi-

cal degradation but the infiltration 
capacity is lower than the precipita
tion intensity. In this situation, inland 
excess water is occurring during the 
winterspring snow melting, intense 
summer rain showers or abundant 
autumn rains when the water cannot 
infiltrate into the soil (Pálfai 2000).

(2)  Saturated (two-phased) soil. The soil is 
already saturated by earlier precipita
tion or spring snow melting.

(3)  Soil frost. At the end of winter, increas
ing temperatures result in melting of  
the soil from the top downwards, and 
in this way the soil frost is preventing 
infiltration.

(4)  A compact impermeable layer has 
formed on the surface or in the upper 
layer of the soil due to continuous 
external pressure on the soil (by agri
cultural vehicles, animals, etcetera). 
Stagnant water causes a compacted 
soil layer where the bulk density, due 
to improper agricultural methods is 
larger than 1,55 g/cm3, yet the porosity 

Figure 1.17 Pedological causes of inland excess water (Rakonczai et al. 2011)
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is smaller than 36 – 38% (Birkás 2005). 
Compaction can occur in any soil 
type, even as a result of small amounts 
of precipitation.

(5)  Soils with a compact impermeable 
soil layer (clayey) near the surface or 
soil degradation (compaction) caused 
by inadequate tillage and plough-
ing (plough pan layer). The infiltration 
capacity of the soil is reduced because 
soil compaction due to of monocul
ture cultivation, irrigation and the use 
of heavy equipment (Pálfai 1988). The 
damaging effect of compaction dete
riorates the permeability for water, 
snow and air (Gyuricza 2001). During 
the wet season, repetitive ploughing at 
the same depth causes an impermea
ble layer at a depth of 25–35 cm, which 
if it is not corrected results in thick
ening of the top and deeper layers as 
well. Due to the strong resistance of the 
plough pan, new ploughing will con
tinuously happen at reduced depths, 
and the storage capacity of the soil will 
gradually reduce. Because of this, the 
soil will get saturated faster and faster, 

and the precipitation will not be able to 
infiltrate. Below the compact layer, the 
humidity and air will be insufficient. 
These processes can occur in any soil 
type, but some soils are more sensitive 
to compaction than others.

(6)  Soils with an extreme moisture 
regime due to an impermeable layer 
(cemented by ironstone, calcium car
bonate or gypsum) in the upper soil 
layer and lower. Among others, the 
compact soils with high clay content 
on the Great Hungarian Plain belong 
to this type. 

(7)  Swelling soils or soils with large sodium 
content in the cultivated layer, where 
an impermeable layer as a result of 
precipitation develops, because the 
large amount of sodium ions increases 
the soil swelling (e.g. in the alkaline 
soils on the Great Hungarian Plain).

The vulnerability of an area to inland 
excess water can be estimated based on the 
pedological conditions and characteristics 
of the micro environment (Table 1.1).

From the preceding, it is clear that soil 
does not only have a passive role in the 

Influencing factor
Vulnerability to inland excess water category

Not Vulnerable Low Moderate High Very high

Infiltration capacity  
(m/day)

> 0,15 0,1–0,15 0,05–0,1 0,01–0,05 < 0,01

Maximum water  
capacity (mm)

400–500 350–400 300–350 250–300 150–250

Convexity < 0 0–0,1 0,1–0,2 0,2–0,3 > 0,3

Size of the micro  
catchments (ha)

< 1 1–5 5–10 10–50 > 50

Land use Forest
Garden,  
orchard

Plough land
Plough land 
(permanent)

Meadow

Table 1.1 Category system for the formation of inland excess water
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development of inland excess water but 
some properties are influenced by human 
activity and when treated properly, the 
amount of inland excess water inunda
tions can be reduced significantly. Hence, 
farmers should pay special attention to the 
water related characteristics of soils, which 
strongly depend on the applied agricul
tural methods. With appropriate treat
ment, it is not only possible to reduce the 
floodings in the area but also to increase 
the infiltration to deeper layers, which has 
a positive effect during dry seasons.

1.2.4.  Meteorology and the relationship between 
global climate change and inland excess water

The meteorological factor is the determin
ing dynamic factor in the formation of 
inland excess water. It consists of several 
components like precipitation, tempera
ture, relative humidity and wind speed. 

Precipitation in the form of snow and 
rain provides the source for inland excess 
water. Apart from the amount of water, 
the intensity and the interval are impor
tant as well. Short rain showers with 
high intensity may cause inland excess 
water because water cannot infiltrate in 
the soil fast enough, and long periods of 
low intensity rainfall can saturate the top 
layer of the soil. Equal amounts of precip
itation may result in different extents of 
inland excess water if they were preceded 
by a dry or a wet period. Also a (partly) 
frozen soil layer, due to a cold period 
ahead of a rainy period results in more 
inland excess water. 

Pálfai analyzed the relation between pre
cipitation and the occurrences of inland 
excess water between 1951 and 2010 in 
the lower Tisza region (Fig 1.18). He found 
that in periods without inundations also 

the yearly precipitation was low. The rela
tionship between the amount of hectares 
covered with inland excess water and the 
wet years is not strong; there were sev
eral occasions when the precipitation was 
well above the average, but no extreme 
inland excess water situation occurred. In 
most cases this was due to a long period of 
severe drought ahead of the precipitation 
period (Pálfai 2011).

The meteorological factor in the form of 
precipitation does not just play an impor
tant role as source of the surplus water; 
solar radiation, air temperature, rela
tive humidity and wind speed determine 
the evapotranspiration rate (Allen et al. 
1998) and as such help to reduce the inun
dations. If there is no natural runoff and 
the infiltration rate of the soil in inland 
excess water areas is very low, evapotran
spiration is the only way the water can 
disappear.

When the air temperature is higher, the 
evapotranspiration rate is higher, but the 
inland excess water itself also warms up. 
Experimental studies have shown that 
warmer water is more harmful to flooded 
plants than cold water (Kreybig 1956, 
Kozák 2006). 

Figure 1.18 Annual precipitation and area flooded by inland 
excess water in Hungary, 1935–2011 (Gál and Farsang (2013): 
After Pálfai 2011 and OMSz 2012)
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When the temperature is below zero, 
water in and on the soil, and in channels 
will freeze. Frozen soil is impermeable 
and even when the temperature is rising, 
first the upper few centimeters of soil will 
defreeze causing extra water, and new pre
cipitation will still not be able to infiltrate. 
Due to vegetation or a low sun angle, ice 
in channels often melts slower than ice on 
the surface, directly exposed to the sun. 
This may result in channels to be stuck 
with ice preventing melted water and/or 
new precipitation from being transported 
away. This may cause new inland excess 
water.

Solar radiation is the energy source for 
the evapotranspiration process. Apart 
from the relative position of the Earth 
towards the sun, the amount of sunlight 
also depends on atmospheric conditions, 
like turbulence and clouds. The relative 
humidity influences the evapotranspira
tion rate in a negative way; the higher the 
relative humidity, the higher the water 
vapour pressure and the lower the evapo
transpiration rate is. Wind influences the 
evapotranspiration rate positively. Higher 
wind velocity increases the water vapour 
removal. The wind continuously removes 
air that is saturated with water vapour by 
the evapotranspiration process to make 
room for drier air that can hold more 
water vapour.

Different methods exist to measure evap
otranspiration. Direct measurement tech
niques, like with a lysimeter (Barta 2013) 
can be applied if the area is relatively small. 
If evapotranspiration estimations over 
larger regions are required, techniques 
based on thermal satellite or airborne data 
can be applied (Meijerink et al. 2005). 

The prediction models of global cli
mate change for the Carpathian Basin 

forecast a warming trend, but no signif
icant change in precipitation. However, 
significantly large and opposite trends 
are expected in different seasons. The 
seasonal precipitation amount is likely 
to increase in winter (and to a smaller 
extent in spring), while it is expected 
to decrease in summer (Bartholy et al. 
2007). The intensity of the precipitation 
will increase, because the same amount 
of precipitation will fall in a shorter 
period. This increases the risk of inland 
excess water, since a larger amount of 
water needs to evaporate or find its way 
to channels and rivers gravitationally 
(Somlyódy et al. 2010).

The above mentioned trends can be 
observed when analyzing data for the 
period 1981–2010 from meteorological sta
tion Palić at the border between Hungary 
and Serbia. Figure 1.19 presents increasing 
trends in all four seasons and on annual 
level for the mean air temperature and fig
ure 1.20 shows increasing trends for pre
cipitation in the same periods.

The data shows an increasing precipita
tion amount of about 30 to 35% in spring 
and summer in the last 30 years, but also 
higher temperature tendencies (spring 
1.6 °C, summer 2.0 °C). The autumn data 
shows a larger increase of precipitation 
(more than 40%) and an increase in tem
perature of less than 1 °C (0.8 °C). Ear
lier results show a general similarity with 
KöppenGeiger climate classification, cat
egorizing the region as a Cf climate (a tem
perate warm climate with a rather uni
form annual distribution of precipitation) 
(Kottek et al. 2006). The uneven annual 
distribution of precipitation can induce 
inland excess water at critical periods dur
ing the year. Also, the minor increase of 
the air temperature in autumn, winter 
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and spring will probably provide a mod
erate increase of the evaporation. This will 
result in a surplus of precipitation water 
that needs to infiltrate due to insufficient 
evaporation. This results in a high risk of 
inland excess water during early spring, 
late autumn and almost the whole winter 
period.

1.2.5. Land use/Land cover 

The land use/land cover is a factor which 
influences the formation of inland excess 
water, but also plays a role when the risk 
of inland excess water is determined. The 
terms land use and land cover should be 
distinguished from each other, since their 

Figure 1.19 Seasonal and annual air temperature at Palić meteorological station in the period 1981–2010
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meanings are quite different. In research 
publications, the land cover is used for 
the description of the physical material 
at the surface of the Earth. Land cover 
includes forests, grass, water surfaces, etc. 
Land use is the human use of land. Land 
use involves the management and mod
ification of the natural environment or 

wilderness into built environment such 
as fields, pastures, and settlements. It has 
also been defined as “the arrangements, 
activities and inputs people undertake in a 
certain land cover type to produce, change 
or maintain it”. For simplification pur
poses, in this study the terms are inter
changeable since the boundary between 

Figure 1.20 Seasonal and annual precipitation at Palić meteorological station in the period 1981–2010



INLAND EXCESS WATER

32

them is often vague, and because they 
have the same influence on the appear
ance of inland excess water. Another rea
son to use the same meaning for these 
expressions is that there are many land 
cover databases (for instance the CORINE 
database) that contain information about 
the land use too. 

In case of urban areas, there is usually 
more paved terrain and infiltration is lim
ited. Furthermore, in these areas runoff 
is faster; therefore the runoff/infiltration 
coefficient is higher and usually via man
made systems. Mainly in suburban and 
urban areas the impact of land cover/land 
use on the infiltration has been investi
gated. (Pauleit and Duhme 2000). Within 
the main land cover types, other land use/
land cover, like built up areas, paved roads 
etcetera can be found. Together, these 
determine the permeability of the total 
surface, and therefore they determine 
the infiltration/runoff ratio. For this rea
son, in studies on the role of impermeable 
artificial surfaces in the reduction of the 

infiltration processes, first the percentage 
of the surface sealing in every land cover 
classes is calculated (Fig. 1.21).

Clearly, the ratio of impermeable arti
ficial surfaces within the main land use 
classes varies, and therefore large standard 
deviations are shown for the surface seal
ing land cover. The ratio of the artificial 
and natural, or semi natural surfaces is 
very diverse within some land use classes 
(for example in case of urban parks). 
Therefore, the expression “surface cover” 
is used and the percentage of the “built up 
area” or the “artificial surface” are calcu
lated. 

Generally, it can be stated, that when 
the proportion of built up area increases, 
the infiltration/runoff ratio decreases. For 
instance, if the class ‘built up area’ cov
ers 0 to 10% of the total, than about 30% 
of the runoff volume is infiltrating into the 
soil. But if the percentage of the built up 
area is between 60–70% than the ratio of 
the rainfall infiltration is only around 6% 
(Pauleit and Duhme, 2000).

Figure 1.21 Mean surface sealing per land cover type (based on Pauleit and Duhme, 2000)
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The percentage of built up area or sur
face sealing land cover does not only have 
a strong impact on the infiltration/run
off ratio (%), but on the speed of storm 
water runoff (l/m2/h) as well. The veloc
ity of storm water runoff is proportional 
to the area of built up area/impermea
ble surfaces. For instance, the storm water 
runoff is around 4 l/m2/h if the percent
age of the built up area is around 0–10%, 
but if the percentage of the built up area 
is between 60–70% than the storm water 
runoff reaches about 34 l/m2/h. (Fig. 1.22) 

 
Figure 1.22 Relation between urban physical and hydrologic 
features in urban and suburban areas (Based on Pauleit and 
Duhme 2000)

In rural areas, the infiltration rate is 
usually higher, but this strongly depends 
on the agrotechnological system in 
use. For example, the type and depth of 
ploughing, the use of fertilizers and chem
ical manures and the use of heavy machin
ery all have their influence on the soil (see 
1.2.3.) and the formation of inland excess 
water. To analyze the connection between 
the land use/land cover characteristics 
and the spatiotemporal characteristics of 
inland excess water inundations, the spa
tial features of the infrastructure (such as 
road and railway network, spatial char
acteristics of the highways, and pipelines 
etc.) should be considered.

The spatial density of the drainage chan
nel network and its water discharge capac
ity also have a strong impact on the spa
tial and temporal features of inland excess 
water. 

Inland excess water inundations often 
appear at the borders of the artificial and 
natural or semi natural surfaces (paved 
roads/forests or built up areas/arable 
lands). Without a good drainage network, 
the runoff water from the paved sur
face can easily flow into the unpaved sur
faces, and accumulate at the borders of the 
paved/non paved surfaces creating tempo
rary or long term inundations. 

Road and railway networks also have 
a strong impact on the development of 
inland excess water due to the groundwa
ter padding effect of the road or railway 
basement (see 1.2.6).

In Hungary, in the 1980’s many new 
channels for discharge of inland excess 
water were created. After the land privat
ization (1990’s), many of the new land
owners did not pay too much attention to 
repair works or renovation of this channel 
network, and they sometimes ploughed 
them away. This is the main reason why 
some of these channels disappeared, 
or why their water discharge capac
ity declined strongly. Usually, there is a 
remarkable difference between the spatial 
density of the inland excess water chan
nel network of the rural (mainly agrar
ian) areas and in settlements. Normally, 
the water discharge of the drainage net
work is much higher in case of the built up 
(urban) areas than in agricultural (rural) 
areas. Therefore, there is a higher prob
ability of development of inland excess 
water at those places where the rural and 
urban surface water drainage network sys
tems meet. If the water discharge capacity 
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of the rural surface water channels is less 
than in the built up areas, the water will 
flow back in the channel network and will 
inundate the surrounding areas (see 1.1) 
(Kozák 2011).

The type and extent of vegetation cover 
should be considered if we want to analyze 
the relationship between the land use/land 
cover and the appearance of the inland 
excess water. Vegetation plays a role in the 
prevention of inland excess water. Due 
to the photosynthesis of plants, the veg
etation transpires a lot of water vapour 
into the air. The amount of water vapour 
release due to the transpiration of plants 
strongly depends on the vegetation cover. 
The summed transpiration process and 
the evaporation of the bare ground show 
the total evapotranspiration of the surface. 
As mentioned in 1.1 most surplus water 
in the soil disappears via evapotranspira
tion. The amount of transpiration depends 
on ecological features of the vegetation 
(for instance the age, the type of species, 
vertical and horizontal density, amount 
of total leaf surface, root structure, etc.). 
The transpiration has a seasonal variabil
ity, because the amount of the transpira
tion is changing within the vegetation sea
son, and the amount of evaporation is also 
strongly weather dependent. On the other 
hand, due to shading of the surface by veg
etation, the evaporation rate is negatively 
influenced. When vegetation just starts 
to develop, water is predominately lost by 
soil evaporation, but once it is welldevel
oped and completely covers the soil, tran
spiration becomes the main process (Allen 
et al. 1998). 

It is not possible to represent the rate of 
the annual evapotranspiration of differ
ent land cover/land use classes by just one 
number. Various scientific publications 

provide estimations of annual minimum 
and  maximum evapotranspiration of dif
ferent land use/land cover classes (Skalos 
et al. 2014) (Fig. 1.23) 

 
Figure 1.23 Yearly evapotranspiration of different land cover 
(vegetation cover) units (based on Skalos et al. 2014)

Figure 1.23 shows that there is significant 
variation between the evapotranspiration 
of different land use/land cover classes. 
The swamp areas have the largest varia
tion (yearly evapotranspiration between 
460–1020 mm/year), while built up areas 
have only 100 mm/year difference between 
the annual minimum (50  mm/year) and 
maximum (150 mm/year) evapotranspi
ration. As can be seen in figure 1.23, the 
swamps, bogs and deciduous forests cate
gories have the highest rate of evapotran
spiration (more than 1000  mm/year). On 
those land use/land cover categories where 
the percentage of the vegetation cover is 
the lowest (built up areas, roads, rocks and 
mines), the annual evapotranspiration is 
very low (less than 150 mm/year). 
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Summarizing the effect of land use/land 
cover types to the spatiotemporal char
acteristics of the inundation the inland 
excess water, it can be concluded that land 
cover has two main impacts on the devel
opment of the inland excess water inunda
tions:

•  The permeability of different land use/
land cover classes has a strong impact 
on the infiltration/runoff ratio.

•  The total amount of evapotranspi
ration is strongly depending on the 
structural and physiological charac
teristics of the vegetation cover.

1.2.6. Anthropogenic factors

After the flood protections works in the 
19th–20th century, greater attention was 
paid to the problems of inland excess 
water. There is evidence that flood pre
vention levees along rivers have a posi
tive impact on inland excess water since 
they impede surface runoff. Therefore, 
the appearance of inland excess water 
was strongly connected to anthropogen
icgeomorphologic conditions (Babos 
and Mayer 1939). Flood protection levees 
built on floodplains cut the natural runoff 
directions of seasonal streams (crevasses, 
brooks). Originally, these streams drained 
the floodwater from the floodplains to the 
riverbed at the end of floods or during 
rainy periods. Therefore, as these streams 
lost their drainage function, inunda
tions occurred at the floodplains that had 
not happened before. In the beginning 
inland excess water used to be defined as 
a phenomenon with anthropogenic origin, 
which for a long time referred mainly to 
inundations at floodplains of rivers (Vágás 
1999). However, with the progress of 
research on inland excess water, nowadays 

it is more accepted that inland excess 
water existed even before flood protec
tion works, but it was not possible to dif
ferentiate them from floods and from the 
water of floodplain marshes (Pálfai 2001). 
This approach suggests that inundations 
due to inland excess water could not only 
appear on flood plains but also on areas at 
a higher altitude (e.g. ridges) and with bad 
runoff and/or inadequate soil conditions 
(Salamin 1942). An example of these can 
be observed at the DanubeTisza Inter
fluve or at the Maros alluvial fan.

Before discussing direct anthropogenic 
effects, it should be noted that the funda
mental problem of the relation between 
inland excess water and anthropogenic 
factors is that the land use of areas threat
ened by inland excess water cannot toler
ate periodically appearing water surplus. 
Since the significant expansion of ara
ble farming on the flood protected areas, 
arable farming has greatly suffered from 
inland excess water. However, it needs to 
be mentioned that cultivated areas were 
sometimes inundated by water in the 
past as well. Therefore it is not surprising 
that inundations covering more than 100 
ha have been registered in rainy periods 
at arable lands developed in depressions 
on the flood plains of the Great Hungar
ian Plain covered by clayey soil, with poor 
runoff and hydraulic conductivity. In con
trast to this, earlier traditional manage
ment methods (e.g. meadows and pas
tures area at a lower altitude) were better 
adapted to the natural conditions (Rakon
czai 2012). There are examples that areas 
threatened by inland excess water (for
mer river beds, low floodplain sections) 
are builtin during the expansion of set
tlements. In such cases the topographic 
and soil conditions were often not taken 
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into account during the urban planning, 
thus building permits were often issued 
after long periods of drought. During the 
next inland excess period the buildings 
were found to be flooded with water. The 
studies of inundations in 1979 (Baukó et 
al. 1981) describe this phenomena at sev
eral settlements in Békés County (e.g. 
Almáskamarás, Nagykamarás), where the 
primary problem was that the area of the 
paleochannel was built in. Serious prop
erty damage could be observed in sev
eral areas – even in flood protected former 
flood plains. Also more recently, similar 
situations can be observed where the land 
use is not adapted to natural hydrologi
cal conditions whether it concerns arable 
farming or residential building (Fig. 1.24).

With regard to direct anthropogenic 
effects, the management and study of 
inland excess water can be approached 
in several ways. Engineering works aim
ing at preventing damage caused by 
inland excess water (e.g. building of chan
nels, pump stations, reservoirs) substan
tially decrease the hazard and extent of 
inland excess water inundations at the 
given area (Kozák 2006). The efficiency of 

inland excess water drainage may signifi
cantly influence the extent and the length 
of duration of inland excess water. Due to 
the different conditions and capacities, as 
well as the lack of maintenance of chan
nels and engineering structures under 
different management, often this system 
cannot prevent the appearance of inland 
excess water inundations. It even hap
pens that engineering measures do not 
prevent the appearance of inland excess 
water inundations but only relocates it to 
another area. This phenomenon mostly 
happens at the recipients of the inland 
excess water channels when the recipient 
main canal cannot drain the water sur
plus of the sidechannels and in this way 
the converging water is forced to wait 
(Vágás 1989) (see 1.1). 

In addition to water engineering activ
ities certain anthropogenic effects sup
port the appearance of inland excess water 
instead of draining it away. These effects 
mostly result in the modification of nat
ural runoff routes or in the change of soil 
quality. 

Due to the construction of flood pro
tection dams (as a primary reason) 

Figure 1.24 Arable land in natural depressions like the paleo-channel (left) and building permits  issued for areas which were once 
threatened by excess water (right)
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floodplains prevented from floods became 
the areas most threatened by inland 
excess water. However, several other sur
face forms may prevent or modify the 
surface water runoff, thereby result
ing in inundations in areas where previ
ously they were not typical. With regard 
to the appearance of inland excess water 
inundations, the road and rail network 
is very important, because their tracks 
are often elevated compared to the sur
rounding area. According to Baukó et 
al. (1981) inland excess water inunda
tions registered along the rail and road 
embankments constructed for transporta
tion could be explained by the lack of cul
verts or the obstruction of the culverts. 
Inland excess water inundations in 2010–
2011 were caused by the section of motor
way M43 between Algyő and Maroslele 
(Kun et al. 2012), which divides former 
paleochannels and by this preventing 
natural runoff from the higher elevations 
of the river bed. It should be noted that in 
case of these paleochannels, inundations 
may happen regardless of any anthropo
genic effects, in case there is no runoff at 
the lower end of the river bed. This means 
that similarly to queuing up inland excess 
water, these linear features have a function 
of translocating the inundations instead of 
causing inland excess water. During the 
last decades the road network developed 
rapidly in Hungary, several new roads and 
motorways, bypass roads around settle
ments have opened. Due to the dynamic 
development of the road network in the 
inland excess water periods during the 
past 15 years (e.g. in 2006 and 2010–2011), 
such areas were affected by inundations 
where previously inland excess water had 
not been documented or which had a low 
degree of inland excess water hazard (e.g. 

along highway No. 4, motorways M5, M43 
– Fig. 1.25, Bozán et al. 2008, Kozák 2006, 
Körösparti et al. 2009).

 
Figure 1.25 Inland excess water spots and oversaturated areas 
were present along certain sections of motorway M43 at the 
end of April, 2013

Several studies evaluate the role of these 
linear infrastructures in the development 
of inland excess water (Barta and Szatmári 
2010; Barta et al. 2011). It was proven that 
these objects promote the development of 
inland excess water in two ways. Firstly, 
they impede the direct surface runoff, thus 
inland excess water can develop on soils 
with low water conductivity. Secondly, the 
compacted foundation of the linear infra
structures is a hydrological barrier for 
groundwater flow, therefore the groundwa
ter infiltrates through deeper sandy layers, 
thus the communication of the ground
water at the two sides of the embarkment  
is slowed down. In case of sufficiently 
high groundwater level this results in the 
appearance of inland excess water with 
groundwater origin on the upslope side. 
Inland excess water inundations caused by 
the road network do not necessarily relate 
just to motorways or higher level roads, 
although due to their size the effect of these 
embankments is indisputable. Agricultural 
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(unpaved) dirt roads may have the same 
effect (Benyhe and Kiss 2012), moreover 
these roads are more densely created, there
fore despite of their smaller width, they can 
trigger the development of inland excess 
water effectively.

The most controversial case of inland 
excess water inundations is when they 
appear along drainage canals. Usually 
along one or both sides of the canals there 
is a ridge made of the dragged material of 
the canal (canal berm), which acts as a bar
rier. Thus the runoff is impeded, just like 
in the case of levees and roads (Benyhe 
2013). The effect of canal berms in relation 
to the formation of inland excess water has 
not been studied for a long time, mainly 
because it is difficult to measure these 
forms precisely. Based on a local study by 

Benyhe (2013) the average height of canal 
berms is 0.4 m, but along smaller sideca
nals these forms are only 10–20 cm high, 
while along a main canal (e.g. HódtóKis
Tisza Canal) the average height of the canal 
berms is above 1 m (Fig. 1.26).

The runoff impeding effect of the canal 
berms could be easily solved by cutting 
them through. However, the inland excess 
water inundation periods of recent years 
(2006, 2010 and 2013) reflect that consid
erable areas could be inundated along dry 
drainage canals. The problem of inunda
tions caused by the canal berms culmi
nates in the fact that during the canali
zation of areas with poor runoff further 
closeddrainage areas appeared due to the 
improper disposal of dragged material 
(Fig. 1.27). 

Figure 1.26 Drainage canals and the morphometry of their berms on three study areas (1-3) of the Lower Tisza Region. The colour of 
a line shows the height of a canal berm, the width of the line corresponds with the width of a canal berm, the height-relief ratio refers 
to the height of the canal berm compared to the agricultural plot’s relief
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On several thematic maps it can be 
seen, that inland excess water inundation 
appears on higher parts of the agricultural 
fields, or they have a perpendicular pattern. 
This phenomenon is in connection with 
ploughing and the development of till
age ridges. Although their average height 
is only 10 cm, due to the very gentle slope 

of the area they can create closed drain
age areas (Benyhe 2013). The runoff alter
ing role of the ridge and furrow patterns is 
twofold. The possibility of runoff is worse 
as a result of ploughing, if it is almost per
pendicularly to the slope direction of the 
fields, but ploughing parallel to the slope 
promotes runoff from the field (Fig. 1.28). 

Figure 1.27 Canal berm “under construction” (left) and cut off through it (right)

 Figure 1.28 Ridge pattern and plot directions of the study areas (1–3)  in the Lower Tisza Region
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Therefore, the cultivation of arable lands 
and paradoxically the establishment and 
maintenance of drainage canals promote 
the accumulation of inland excess water, 
or they slow down its drainage from an 
area. Undoubtedly, this is unfavourable at 
areas where a significant part of the fields 
are frequently inundated, however the 
water retention role of forms cannot be 
overlooked in case of droughts, as these 
forms slow down the runoff and assist 
infiltration. 

It can be concluded, that for the devel
opment of inland excess water the most 

important effect of anthropogenic forms 
is the modification of the topography and 
the impediment of runoff conditions of 
the fields. It is obvious, if one considers 
that inland excess water can only occur 
at places where the closed local depres
sions provide opportunities for water 
accumulation (Rakonczai 2012). In addi
tion to the modified topography, impor
tant anthropogenic factors are activities 
related to the alteration of infiltration 
and water conductivity of soils. These are 
described in 1.2.3.
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2.1.  Economic damage caused by inland 
excess water

Since inland excess water is a phenom
enon that occurs irregularly (Fig. 1.2), 
the damage it causes also fluctuates. The 
financial damage to just the agricultural 
sector of the severe inland excess water 
period of 2010–2011 in Hungary exceeded 
500 million Euros according to the Hun
garian Secretary of State for Agriculture, 
but there are also years without almost 
any financial damage. Another aspect 
of inland excess water is its regional var
iation; since the inundations are usu
ally caused by excessive rainfall, there are 
often also areas where this extra rainfall 
causes increased yields. In this way, the 
negative effects on the agricultural out
put in one geographical region are some
times smaller than the positive effects of 
the increased agricultural production in 
another region.

Foremost, inland excess water causes 
damage to the agricultural sector. This 
damage can be split into two types (Thyll 
and Bíró 1999). The first type of dam
age is a decrease in quantity and qual
ity of agricultural goods, which results 
in lower income from agricultural pro
duction in the short term. Further
more, a farmer has extra cost because it 
is more difficult to cultivate the land and 
to harvest, and because of structures that 
have to be built to mitigate the damages 
caused by the inundations, like building 
temporary dikes and channels, or drain
ing the water. This direct damage con
tinues as long as the inland excess water 
period lasts.

Inland excess water can have a positive 
and a negative effect on the crop produc
tion as well. The main reason of the inland 
excess water causing agricultural dam
age is that the plants are not able to get 
enough oxygen because of the long term 
high groundwater level. The length of the 
water inundation plays a key role in this 
process. The duration of the water inun
dation has a strong effect of the qual
ity and also the quantity of crops of the 
affected agricultural areas (arable lands, 
vineyards or orchards). Besides the dura
tion of the inundations, the frequency, and 
the date of inundations also have a strong 
effect on the agricultural damage of the 
inland excess water. The water inundation 
tolerance of different agricultural plants 
strongly depends on its actual physiog
nomic status (phenophase). The damage 
to the crops depends on the type of agri
cultural plants too. For instance, wheat 
can tolerate to be covered by inland excess 
water for a longer period than maize. 
The damage also depends on the actual 
weather conditions, because the physio
logical activity of plants depends on the 
temperature. In case of higher tempera
ture, the metabolism process of plants is 
faster than if it is cold, so during warmer 
days, shorter water inundations are 
enough for the crops to die.

Another negative effect on agricultural 
plants is the increased salt content in the 
upper soil layers due to water inundations. 
High groundwater levels may also satu
rate the soil, reducing the oxygen in the 
soil. This causes leaves to turn yellow due 
to lack of oxygen and insufficient nutrient 
intake (Kuti et al. 2006).
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The appearance of the inland excess 
water can prevent agrotechnical field 
activity such as ploughing or manur
ing etc. Tractors or other agricultural 
machines are not able to move on the wet 
surface after the inundations, and are thus 
not able to spray chemical and organic 
manures or to execute other agricultural 
field activity. 

The inundations of the inland excess 
water can also damage infrastructural 
networks. For instance, long term inun
dations can result in damage of road sur
faces and foundations (Fig. 2.1). 

 
Figure 2.1 The inundation by inland excess water can be haz-
ardous for traffic. This picture was taken in spring 2010 at Móra-
halom, Hungary 

Long term harm is caused to the agri
cultural sector due to damage of the soil 
structure and reduced fertility of the soil 
(also see 1.2.3). These costs are difficult 
to estimate since they are spread over a 
longer period.

Apart from the economic impact of 
inland excess water to the agricultural 
sector and the costs of prevention, protec
tion and remediation, there are also other 
consequences. Environmental problems 
occur due to the inundations, because 
water spreads pollutants, like pesticides 

and fertilizers. In some regions, like at 
Algyő oilfield in the South of Hungary, oil 
wells are situated in areas susceptible to 
inland excess water (Mucsi 2001). Minor 
oil spills can easily pollute a larger area if 
inland excess water transports oil to other 
places. When water covers the land for 
longer periods, it can also cause changes 
in the natural vegetation.

When inland excess water occurs near 
farms or within villages the social impact 
can be large. Houses can become (tempo
rarily) uninhabitable (Fig. 2.2) and roads 
inaccessible (Fig. 2.1). Spatial impact 
might occur because of land use changes; 
agricultural land might be returned to 
wetland if continuous inundations occur, 
or the land might be cultivated with more 
water resistant crops.

 
Figure 2.2 A farm near Szentes, Hungary surrounded by inland 
excess water

A relatively new way of looking at the 
problem of inland excess water is to treat 
water as a valuable commodity. In many 
places, water shortage occurs during dry 
periods, while inland excess water occurs 
in wet periods. With careful water man
agement programs, water can be stored 
during the wet periods, in the ground or 
in reservoirs, and can be used during dry 
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periods (Kozák 2008, Somlyódy et al. 
2010, Rakonczai et al. 2011). This also fits 
with the idea of returning to a more het
erogenic land use (Bartos 2000), com
pared to the monoculture that has been 
in use since the emergence of the cooper
atives during the socialist period. A more 
diverse land use allows for the combina
tion of agricultural land, fallow land, for
est, swamps, ponds etcetera in close prox
imity to each other. In this way, there is 
more space for the land to function as a 
buffer during wet periods.

2.2.  Positive ecological impacts of inland 
excess water inundations

There is no clear connection between the 
annual spatial and temporal character
istics of the inundations and the annual 
crop production. Although only regional 
(county level) statistical data about the 
annual crop production is available, it 
seems that there is only a weak positive 
relationship between the total inundated 
area and the agricultural crop produc
tion of the Hungarian counties. The spa
tial distribution of the inland excess water 
inundations is very diverse within every 
county, so its damages and its benefits also 
have a large spatial variability. In some 
cases after the short period of inundation, 
the wetter upper layer of soils may form a 
benefit to the arable land productivity. 

Another important positive effect of 
the inundations can be observed in case 
of natural or semi natural vegetation. In 
wetlands and swamp areas, which are 
often important for landscape protec
tion and nature conservation, the inun
dations are able to improve the vitality 
and physiognomic conditions for mois
ture dependent vegetation. The natural 

vegetation can develop unique patterns 
that cannot be found in drier regions. 
Strictly speaking, wetlands are inland 
excess water inundations, but they are 
normally not considered harmful, and 
as such are also to be treated differently 
than the inundations that have been dis
cussed so far. 

Frequent inland excess water inunda
tions can be important from landscape 
rehabilitation aspects as well. In natu
ral or seminatural wetlands, the inunda
tions can improve their ecological status, 
and can be helpful for manmade habitat 
reconstruction, revitalization or habitat 
creation.

In case of those agricultural areas, where 
damage caused by the inundation is very 
high year by year, it should be considered 
to transform the land use of these areas 
into semi natural grassland or forests. This 
land use transformations would help to 
improve the landscape diversity (heteroge
neity) and would create new habitats. 

2.3. Social impacts of inland excess water

Since natural hazards related to inland 
excess water are affecting large popula
tions in Hungary and Serbia, the attitude 
and relationship of everyday people to the 
problem on both sides of the border were 
surveyed. The main questions that were 
addressed were the following:

1.  How much do climate change and 
inland excess water affect the Great 
Hungarian Plain and Vojvodina 
according to the residents of the two 
countries?

2.  How significant is the problem of 
inland excess water for local people? 
How does it affect the economic per
formance of their settlements?
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3.  What do people think about the causes 
of inland excess water inundation?

4.  What solutions do they envisage to 
solve the problem in general and 
in the surroundings of their settle
ments?

In Hungary drought, decreasing pre
cipitation and increasing temperature 
were emphasized mostly by the respond
ents as the main consequences of cli
mate change in their life. On the con
trary, the spatial extension of inland 
excess water inundations was claimed to 
be far less dependent on climate change. 
The situation was similar in Serbia, how
ever, descending groundwater level and 
increasing weather extremities were con
sidered to be more obvious outcomes of 
climate change. A key aim of the survey 
was to determine how large the inland 
excess water problem can be for the pop
ulation of the crossborder area. It is 
obvious that most of Hungarian and Ser
bian respondents consider inland excess 
water as a “rather severe” problem con
cerning their settlements, as in both in 
Hungary and Serbia this category was 
marked most frequently (48% and 52%). 
The distribution of responses was very 
similar in the two countries. The cate
gory “very severe” was marked by 26% 
and 28% of the local inhabitants in Hun
gary and Serbia, respectively. In gen
eral, it can be assumed that the problem 
of inland excess water was evaluated as 
slightly more severe by Serbian residents. 
A reason for this can be that the canal 
network in Hungary is denser and it is in 
a better condition than in Serbia.

An important aim was to reveal the 
opinion of people about the reasons of 
the development of inland excess water 

inundations. The respondents had to eval
uate the significance of different natural 
and human factors related to the develop
ment of the inundations on a four point 
rating scale (Fig. 2.3).

 
Figure 2.3 The importance of different factors in the devel-
opment of inland excess water. (a) abundant precipitation, (b) 
clayey soils, (c) relief, (d) long term cultivation, (e) bad state of 
canels, (f) lack of canals, (g) dams, levees, highway

According to the local inhabitants, the 
key natural and human factors behind the 
inundations are the high amount of pre
cipitation, the lack of necessary canals and 
the bad state of existing canals. 

In the framework of the survey, local 
residents could also suggest what prac
tices should be applied to decrease the 
inundation hazard. The most frequent 
suggestion, on both sides of the border, 
was the maintenance of the canal system, 
43% of respondents voted for this option. 
The second most popular answer was 
the construction of new canals and res
ervoirs. Only a few respondents claimed 
that nothing can be done to improve the 
situation.

It is a very important question who 
should be responsible for manag
ing the protection of agricultural land 
from inland excess water inundations 
(Fig. 2.4).
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 According to both Hungarian and Ser
bian respondents, in the first place the 
national governments of the two coun
tries should tackle inundation hazard. In 
both countries 30% of the surveyed people 
thought that the problem should be man
aged by local governments. Interestingly, 
Serbians considered the responsibility of 
taking measures against inundation by the 
national government slightly higher. This 
difference can be explained by the differ
ences in the structure of public adminis
tration and the institutional tasks of water 
management authorities. In Hungary 
water management associations coor
dinate the tasks related to canal mainte
nance, but there is no such organization in 
Serbia.

Concerning the actual tasks, Hungarian 
respondents emphasized the maintenance 
of the existing canal system (39.7%) and 
the construction of new canals and reser
voirs (Fig. 2.5). 

In the third place they mentioned pump
ing. Meanwhile, land use change, e.g. a 
shift from crop production to forestry or 

grazing, on frequently inundated areas 
was considered by a very small number of 
respondents. The most obvious explanation 
for this is that they hardly want to change 
from the traditional, and in the short term 
more profitable agriculture to other land 
use types offers a lower but more steady 
income. This is true even if damages caused 
by inundations would be much lower in the 
latter case. In Serbia, the order of tasks was 
practically the same, and the maintenance 
of the existing canal system was ranked to 
the first place here as well.

The results indicate that although inland 
excess water is a severe problem for most 
of the local inhabitants, they do not per
ceive an increase in the frequency of inun
dations and they do not consider it as a 
direct consequence of climate change. On 
average, no significant deviations were 
shown between the answers on the two 
sides of the border concerning the degree 
and the causes of the inundations, as the 
problem by its nature is governed by phys
ical geographical factors, affecting farmers 

Figure 2.4 Responsibility for the prevention of inland excess 
water inundation. (a) country level governments, (b) local gov-
ernments of the settlements, (c) local companies and institu-
tions, (d) local civil organizations, (e) local families and local 
farmers, (f) National Hydrological Services, (g) other

Figure 2.5 The importance of different actions that could 
be applied for decreasing the inundation hazard. (a) main-
tenance of the canal network, (b) construction of new canals 
and reservoirs, (c) land use change on areas of inundation haz-
ard, (d) leaving behind buildings on areas of inundation hazard, 
(e) pumping, (f) more frequent deep ploughing, (g) other
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equally on both sides of the border. Nev
ertheless, the damage caused by inland 
excess water shows a great territorial 
diversity which can be explained by the 
different geomorphological and geograph
ical character of the surveyed settlements. 
In terms of mitigating and the losses 
related to inundations residents do not 

favour land use change, but rather empha
size the necessity of the development and 
maintenance of the canal network. A sig
nificant proportion of the farmers would 
however be willing to pay for these meas
ures, though they consider prevention 
and protection basically the task of the 
national government.
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3.  MANAGEMENT OF INLAND EXCESS WATER:  
PREVENTION, PROTECTION AND REMEDIATION 

Disaster management describes the com
plete spectrum of disasters from preven
tion, preparation to response and recovery 
after a disastrous event. Geographic Infor
mation Systems (GIS) can join and pro
vide a scientific tool to manage this chal
lenge in every phase of the disaster cycle  
(Fig. 3.1).

Figure 3.1 Disaster management cycle

The definition of a disaster by Hungar
ian Law is quite static and cannot handle 
the dynamics of processes that can cause 
a disaster. Usually geography creates dif
ferent definitions for itself because geogra
phers cannot disregard the fact that these 
processes are dynamic and can vary in 
space and time. Dormány (2001) and Szabó 
(2001) point at the fact that the geographic 
definitions of a disaster are not standard
ized – there are differences both in usage 
and conception. Hazard, risk and disaster 
can be defined as processes in nature’s con
text, while in the matter of society they can 
be described more like a state. 

The United Nations Office for Disas
ter Risk Reduction defines disaster man
agement (emergency management) as the 
organization and management of resources 

and responsibilities for addressing all 
aspects of emergencies, in particular pre
paredness, response and initial recovery 
steps. Disaster management involves plans 
and institutional arrangements to engage 
and guide the efforts of governmental, 
nongovernmental, voluntary and private 
agencies in comprehensive and coordinated 
ways to respond to the entire spectrum of 
emergency needs (UNISDR 2007).

 As shown in figure 3.1, the conventional 
view is that disaster management is a con
tinual cycle of prevention (if prevention is 
not possible then mitigation), prepared
ness, and – after a discrete disaster event 
– response and recovery phases. In order 
to be effective, modelling of natural pro
cesses that can lead to a natural disaster 
should be done before the event happens. 
From this view, it can be stated that unlike 
the judicial definition disaster manage
ment contains dynamics due to its system
atic approach. Antecedent conditions and 
effects cannot be omitted from this system 
due to its cyclic nature.

Supporting disaster management with 
GIS methods is reasonable due to the geo
graphic aspects of natural disasters. From 
the early years of GIS until the 2000s 
GIS was rather primitive and it was more 
research orientated and experimental 
than operational (Zerger and Smith 2003). 
By now, most of the barriers have been 
removed and countless operational appli
cations and adaptations of GIS exist all over 
the world. Examples show a wide usage of 
mobile GIS as an effective, fast (and also 
cheap) data acquisition technique (Montoya 
2003, Chen et al. 2010), but applications 
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cover much wider areas than just data col
lection and simple GIS functions. Sev
eral applications can be found in literature, 
which use complex modeling methods. 
A typical example of such a method was 
designed to mitigate the harms of earth
quakes in Bolu Provence, Turkey by the use 
of a complex suitability model (Alparslan 
et al. 2008). Most of these models lack the 
dynamics and are designed to a wellde
fined specific case.

Due to the development and spread of 
GIS standards and software components, 
it is much easier to develop such an appli
cation that can assist in each phase of the 
disaster management cycle as it was ear
lier. The aims can cover a wide range from 
disaster prevention to recovery.

3.1.  The role of the inland excess water chan-
nel system in the mitigation of the inun-
dations

Prevention against and mitigation of 
inland excess water can be executed in 
many ways. Technical/engineering solu
tions consist of building open channel sys
tems or field drainage systems combined 
with pumping stations (Fig. 3.2). 

Since the initial costs to build under
ground drainage systems are very high, and 
the costs of maintenance are also consider
ably high, in many regions this type of pre
vention is not feasible. In these cases, the 
economic balance between the costs of a 
drainage system and the costs due to inland 
excess water is unfavorable. For this rea
son, in many regions, open channel systems 
are the only engineering solution to prevent 
inland excess water, although these systems 
also need considerable maintenance. 

Building extra channels alone does not 
solve the inland excess water problem. 

Kozák (2006) showed that there is no rela
tionship between the total length of drain
age channels and the area covered by 
inland excess water. During the last half 
century, the capacity of the channel sys
tem had been doubled but the amount 
of land covered by inland excess water 
remained very fluctuating (Fig. 3.3). 

 Figure 3.3 Relationship between drainage channel length in 
Hungary and inland excess water (Kozák 2006)

Channels can also result in shifting 
the problem of inland excess water from 
its original location, where there are bad 
physical conditions, towards the pumping 
station, where there is not enough capac
ity. In this case, the queuing up type of 
inland excess water happens (see 1.1).

Figure 3.2 Schema of a region drained using underground 
drains and open drainage channels (after Ritzema 1994)
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Other solutions consist of biological 
drainage, where increased vegetation sur
faces, like forests result in increased tran
spiration to reduce the amount of surface 
water. The construction of reservoirs also 
helps to store surplus water, and has the 
advantage that the water can be used in 
drier periods for irrigation purposes. 

3.2.  Spatial plans as tools for inland excess 
water prevention

In Hungary, the socalled spatial plans 
have a significant role as tools in land
scape planning and spatial planning. The 
role of spatial plans for a given planning 
area is to determine and plan the spatial 
use of the country (i.e. NUTS 1 statistical 
unit), county (i.e. NUTS 3 statistical unit) 
or settlement (i.e. NUTS 5 statistical unit), 
and to determine and plan the infrastruc
ture (e.g. roads, utilities). 

During the planning of ideal land use 
the landscape potential, landscape sensi
tivity and carrying capacity of the land
scape need to be assessed. Factors restrict
ing the natural land use need to be taken 
into account, such as areas threatened 
by inland excess water. It is important to 
identify the areas affected by inland excess 
water, especially with regards to the desig
nation of new built up areas.

According to the provisions of the 
National Spatial Plan of Hungary, fre
quently inundated areas shall be delimited 
in all spatial plans of featured areas and in 
the county regulation plans. Within fre
quently inundated areas the law differen
tiates between active floodplain and fre
quently inundated areas by inland excess 
water. According to the law, areas that 
may be inundated by inland excess water 
shall be delimited in the spatial plans 

of featured areas and county regulation 
plans. The “areas frequently inundated by 
inland excess water” delimited in regional 
plans occur only in those county regula
tion plans where inland excess water may 
appear within the administrative bounda
ries of the county.

The National Spatial Plan deter
mines important provisions for the set
tlements that may be affected by “areas 
frequently inundated by inland excess 
water” as delimited in the county level 
regional regulation plans. In case of set
tlements affected by this regulatory zone, 
a socalled inland excess water chapter 
shall be prepared based on the data of the 
regional water directorate. Thus at these 
settlements, planning of the inland excess 
water regulation plan is a compulsory 
background element of the local (settle
ment level) spatial plans. According to the 
provisions of the National Spatial Plan, in 
the county level regional regulation plans 
“areas for the purpose of building can 
only be designated in exceptional cases, 
in compliance with the provisions of the 
chapter on inland excess water regulation 
plan” at areas determined as “areas fre
quently inundated by inland excess water” 
(Körmendy 2011).

During the development of county level 
spatial plans the areas frequently inun
dated by inland excess water are delimited 
by planners with the technical involve
ment of the regional water directorate. The 
county regulation plans shall be reviewed 
and modified every few years and there
fore the boundaries of the regulation 
zones and the areas frequently inundated 
by inland excess water often change. Prob
lems related to the delineation of areas fre
quently inundated by inland excess water 
as well as the differences of regulatory 
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specifications between the spatial plans 
are described below. 

The delineation of inland excess water 
areas is shown by the comparison of the 
regulation plans of two counties in the 
southern part of the Great Hungarian 
Plain. First, the regulation plan of Bács
Kiskun County was examined (Faragó 
and Devecseri 2011). BácsKiskun County 
has a special situation within the counties 
of the Southern Great Hungarian Plain 
because it is the county most affected by 
aridification and drought as well as by 
inland excess water. The previous regula
tion plan of the county was reviewed in 
2011. 

The boundaries of areas frequently 
inundated by inland excess water have 
been substantially amended in the new 
regional regulation plan – referring 
partly to legislative changes and partly to 
extreme conditions of natural elements 
(precipitation). The extension of areas 
frequently inundated by inland excess 
water is several times larger than the area 

referred to in the county regulation plan 
of 2005 (Figure 3.4)

Based on the comparison of the inland 
excess water hazard map made by Pálfai 
(2000) (Fig. 3.4a) and the maps made of 
the spatial regulation zones of “areas fre
quently inundated by inland excess water” 
(Fig. 3.4b, c) the newest plan has used the 
Pálfaitype map for the presented zonal 
delineation. Among the four categories 
of the inland excess water hazard map 
(Pálfai 2000, Pálfai et al. 2004) the areas 
highly and fairy threatened by inland 
excess water (categories 1 and 2) have been 
aggregated, and these areas have been 
indicated as “areas frequently inundated 
by inland excess water” in the county level 
regional regulation plans in 2011 (Fig. 3.4a 
and 3.4c). 

According to the master plans, the 
change in delimitation was necessary 
compared to the spatial plan of the year 
2005 because because “the magnitudes 
of threatened areas have multiplied com
pared to the previous regulation plan 

Figure 3.4 (a) First (dark) and second (light) inland excess water vulnerability categories in Bács-Kiskun county (Hungary), and 
(b) the change in spatial extent of  “frequently inundated areas” between 2005 and 2011, and (c)  the spatial extent of  “frequently 
inundated areas” in 2011 (Faragó and Devecseri 2011)
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(2005) due to extremely wet weather con
ditions”. Here the increase in areas threat
ened by inland excess water is justified by 
the more extreme (wetter) weather. This 
reasoning is questionable as – although 
the year 2010 was extremely wet – analy
sis of the longterm data shows a decreas
ing rainfall trend on the Great Hungarian 
Plain and thus in BácsKiskun County as 
well. 

Csongrád County is situated in the 
Southern Great Plain Region (NUTS 2 
statistical unit). The county level regional 
regulation plan was also amended in 
2011. However, in contrast to BácsKiskun 
County here the planners have signif
icantly reduced the size of “areas fre
quently inundated by inland excess water” 
compared to the plan in 2005 (Fig. 3.5). 

The spatial plan of Csongrád County and 
the inland excess water hazard map made 
by Pálfai have been the basis of the delin
eation of “areas frequently inundated by 
inland excess water”. However, we can see 
that out of the four categories, the county 
regulation plan of the year 2011 consid
ered only category 1 as “highly threat
ened by inland excess water” (Fig. 3.5c). In 
contrast to the regional regulation plan of 

BácsKiskun County, the delineation was 
not made by aggregating categories 1 and 
2 but it was based on the areas belonging to 
category 1 (Fig. 3.5c).

After comparison of different county 
level spatial plans of Hungary, it can be 
concluded that the inland excess water 
hazard map by Pálfai appears in the spa
tial plans of Hungarian counties (NUTS 
3 statistical units); and the latest spatial 
plans (from year 2011) delineate the reg
ulation zones of “areas frequently inun
dated by inland excess water” of the 
county level plans on the basis of the 
above mentioned maps. The methods of 
delineation differ significantly in case of 
counties (NUTS 3 statistical units). While 
in case of Csongrád County the map by 
Pálfai lists only the areas highly threat
ened by inland excess water, in case of 
the other studied county the areas mod
erately threatened by inland excess water 
are also listed in the “areas frequently 
inundated by inland excess water”. There
fore, it would be necessary to develop a 
new national inland excess water haz
ard map using GIS data sets on the basis 
of timeseries analysis of uptodate 
advanced remote sensing data.

Figure 3.5 (a) First (dark) and second (light) inland excess water vulnerability categories in Csongrád county (Hungary), and (b) the 
change in spatial extent of  “frequently inundated areas” between 2005 and 2011, and (c)  the spatial extent of  “frequently inundated 
areas” in 2011 (CSMTRT 2005, Koszorú and Lázár 2011a, Koszorú and Lázár 2011b)
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ELŐSZÓ

Európa számos országának alacsonyab
ban fekvő területein súlyos természeti 
veszélyhelyzeteket okoz a belvíz. A nem
zetközi tudományos és közgondolkodás
ban azonban ez a jelenség továbbra is úgy 
él mint tipikus “Kárpátmedencei prob
léma”. Magyarországon a belvíz által oko
zott kár éves átlaga 100150 millió euró, 
míg a néhány évenként visszavisszatérő 
nagy elöntések idején ez az összeg akár az 
500 millió eurót is elérheti. Szerbiában, a 
Vajdaságban az 1999 és 2013 közötti fel
mérések szerint a belvízzel rendszeresen 
elöntött és további veszélyeztetett mező
gazdaságilag művelt területek, valamint 
települési belterületek nagysága 100400 
ezer hektár között volt. A rendkívül össze
tett jelenség kutatásához interdiszcipliná
ris tudományos megközelítésre van szük
ség, hogy válaszokat találjunk a felmerülő 
kérdésekre. A belvíz által felvetett problé
mákra adott nem minden esetben meg
felelő válaszok, valamint a klímaváltozás 
várható hatásai arra ösztönöztek bennün
ket, hogy e komplex rendszer dinamiká
jának feltárására és térbeli modellezésére 
tudományos kutatási programot tervez
zünk.

A belvíz jelenség kialakulásának folya
mata és hatásai többféle tudományos 
aspektusból is megközelíthetőek, vizsgál
hatóak. A belvízre, mint potenciális ter
mészeti veszélyre egyre nagyobb figyelem 
irányul Magyarországon és Szerbiában 
is, melynek következtében számottevő 
erőforrások állnak rendelkezésre, pél
dául informatikai monitoringrendsze
rek fejlesztésére. MagyarországSzerbia 
IPA Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében indítottuk a Meriexwa 
kutatási projektet a Szegedi Tudomány
egyetem, az Újvidéki Egyetem Termé
szettudományi Kara és Mérnöki Kara 
részvételével. Egyetemeink a régió legna
gyobb tudományos és műszaki kutatási 
potenciáljával rendelkező intézményei és 
ez a program kitűnő lehetőséget biztosí
tott olyan sikeres határmenti tudományos 
együttműködésre, amellyel a régió fenn
tartható környezeti és gazdasági fejlődésé
hez hozzájárulhatunk. 

Most az olvasó azt a kötetet tartja a 
kezében, amelyben összefoglaltuk a két 
éves kutatási projekt tudományos ered
ményeit. A további részletes tudományos 
publikációk és a műszaki fejlesztéseket 
leíró tanulmányok listáját a kötet végén 
közöljük, valamint ezeket elérhetővé tet
tük a projekt honlapján is: www.geo.usze
ged.hu/meriexwa.

A Meriexwa projekt során a belvíz 
jelenség kialakulására vonatkozó alap
vető kérdések megválaszolásán túl több 
alkalmazott, gyakorlati célkitűzésünk 
és megvalósítandó feladatunk is volt. A 
különböző típusú belvizek geomorfoló
giai és antropogén okokra visszavezet
hető kialakulásának magyarázata mel
lett kiépítettünk egy talajvíz monitoring 
rendszert, amelyeket egyedi fejlesz
tésű szenzorokkal láttunk el. Az elönté
sek hagyományos terepi térképezési mód
szereinek értékelésén túl a felmérésekben 
és az operatív védekezésben is bevethető 
legmodernebb távérzékelési technoló
giák módszertanát kidolgoztuk. Műhold 
és légifelvételek adatain alapuló elön
tési modellezési eljárást hoztunk létre, 

BELVÍZ
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amelyben a hagyományos és legújabb 
képfeldolgozási eljárásokat a térinforma
tikai rendszerek funkcióival kombinál
tuk. Többek között a belvízgazdálkodás 
minél hatékonyabb támogatására eredmé
nyeinket az Európai Unió adatpolitikájá
nak megfelelő INSPIRE irányelvek alapján 
szerveztük internet alapú térbeli adatinf
rastruktúrába, amelyhez térképi kiszol
gálót kapcsoltunk. Szándékaink szerint 
az általunk létrehozott és nyilvánossá tett 
rendszer a szakmai szervezetek munkájá
nak támogatása mellett a térségben érin
tett lakosság számára is hasznos eszközzé 
válhat a belvízmegelőzési, védekezési és 
gazdálkodási tevékenységekben. A létre
hozott adatbázisok, az operatív informá
ciószolgáltatás és mind az a multidisz
ciplináris tudás, tapasztalat, amelyet a 
projekt megvalósítása során a két ország 
szakemberei felhalmoztak, reményeink 
szerint hozzájárul a térség fenntartható 

fejlődéséhez. Az egyik legfontosabb ter
mészeti erőforrásunk a víz, amellyel már a 
közeljövőben is meg kell tanulnunk taka
rékosan gazdálkodni és az aszály sújtotta 
mezőgazdasági területeinken sokkal haté
konyabb vízvisszatartási stratégiákat kell 
kidolgoznunk.

Egyetemeink közötti együttműködés 
olyan folyamatos és interaktív tudomá
nyos kapcsolatot generált, amelyet a régió 
további szakmai és gazdasági szereplőinek 
bevonásával a jővőben is folytatni szeret
nénk és bízunk benne, hogy eddigi ered
ményeink jó alapot adnak a reményteli 
továbblépéshez a belvízkutatás terén.

Szatmári József,  
Stevan Savić, 

Miloš Živanov

Szeged – Újvidék
2013. november
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Földrajzi helyzetének és klímájának követ
keztében a Kárpátmedence az aszály és a 
belvíz elöntés folytonos veszélyének van 
kitéve. A kiegyensúlyozott vízgazdálko
dási program ezért elengedhetetlen a táj 
vízkészleteinek kezeléséhez és fejleszté
séhez. Miközben az alacsony csapadékú, 
forró nyári időszakok szárazodási folya
matot eredményeznek a tájban (Pálfai 
2011, Ladányi et al. 2011, Várallyay et al. 
1980a), a csapadékos időszakok és a hóol
vadás hatására nagy területek kerülnek 

elöntés alá. A folyók áradásai mellett a bel
vízelöntések (1.1. ábra) is olyan visszatérő 
problémaként jelentkeznek a Kárpátme
dencében, melyek gazdasági és környezeti 
következményei jelentősek.

A belvízelöntések kiterjedése évrőlévre 
nagy változatosságot mutat (1.2. ábra). 
Magyarországon átlagosan évi 110 000 ha 
területet borít belvíz, de 1935 óta 10 olyan 
évet is feljegyeztek, amikor ez kevesebb 
volt, mint 10 000 ha, illetve 13 évben meg
haladta a 200 000 hat.

A 2010es év a valaha mért egyik leg
csapadékosabb év volt Magyarországon. 
A 2009. októberétől 2010. decemberig ter
jedő időszakban az Alföldön 1149  mm 
csapadék hullott, ami 919 mmes éves 

csapadékösszeget jelent, miközben az átla
gos mennyiség ezen a területen 489 mm 
(Szeged, OMSz 2012). Az extrém csapa
dékmennyiség rendkívüli méretű belvízzel 
elöntött területet eredményezett, amelynek 

1.1 ábra Belvízelöntés településen (balra) és külterületen (2006. március középen, 2010. február jobbra) 

1.2. ábra Belvízzel borított területek (hektárban) 1935 és 2011 között. 1950 előtt – az 1940–44-es időszak kivételével – becsült 
értékek (Forrás: Vízügy 2011, Pálfai 2000)
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maximális kiterjedése 355 000  ha volt 
(Vízügy 2011), és csak a mezőgazdasá
got érintő gazdasági kár meghaladta az 
500 millió eurót. 2011es év január és feb
ruár hónapjai során az elöntött terüle
tek kiterjedése tovább nőtt, maximu
mát (380 000 ha) 2011. január 15én érte el 
(Vízügy 2011), ami az ország teljes mező
gazdasági területének körülbelül 11%a.

1.1. A belvíz definíciói és típusai

A jelen kötet központi témájául szolgáló 
hidrológiai jelenség leírására nem létezik 
szaknyelvi vagy hivatalos angol kifejezés. 
Az inland excess water kifejezés a magyar 
belvíz szó fordítása, melyet ebben a kiad
ványban is használunk. Az irodalom
ban az excess water és az inland water is 
előfordul, mi azonban ezeket nem hasz
náljuk, ugyanis az inland water az óceá
nokon és tengereken kívüli minden víz
borításra vonatkozik, míg az excess water 
a folyóvizi elöntéseket is magában fog
lalja. Kuti – számos szakértővel folytatott 
konzultációja alapján – az excess water 
inundation kifejezést használja (Kuti 
2006). Ez azonban úgy tűnik, még min
dig lefedi a folyók áradását is. A standing 
water vagy sitting water kifejezést általá
ban kisebb – 100 m2t nem meghaladó – 
területek esetében alkalmazzák, melyeket 
időszakosan víz borít. Német nyelvterü
leten a polderwasser és stauwasser sza
vakkal írják le a jelenséget (Kozák 2006). 
Jóllehet Magyarországon a legnagyobb 
a belvízre irányuló tudományos figye
lem, a jelenség nem korlátozódik erre a 
földrajzi régióra. Előfordul például Kíná
ban, Németországban, Indiában, Olasz
országban, Hollandiában, Romániában 
és Oroszországban is (Kuti 2006, Pálfai 
2004). A legtöbb országban csak mint az 

áradások egy speciális típusát különböz
tetik meg, nem tekintenek rá különálló 
földrajzi jelenségként.

Pálfai több mint 50 belvíz definíciót gyűj
tött össze (Pálfai 2001). Ez a nagy szám is 
azt mutatja, hogy milyen sok különböző 
tudományterület foglalkozik a belvízzel 
(Kozák 2011, Vámosi 2002). Minden terület 
– legyen az a vízgazdálkodás, a mezőgaz
daság, az ökológia, a tájtervezés vagy a gaz
daságtan – saját nézőponttal rendelkezik. 
A legtöbb meghatározásban közös azon
ban, hogy a belvizet csapadékból, hóolva
dásból vagy talajvízből származó víztöblet
ként értelmezi, amely az elégtelen párolgás, 
beszivárgás vagy lefolyás miatt nem tűnik 
el hosszabbrövidebb ideig a felszínről. 
Ökológiai szempontból a belvíz nemcsak a 
felszínen jelenik meg, de – amennyiben az 
károsítja a vegetációt – a teljesen átnedve
sedett talaj is részét képezi (Rakonczai et 
al. 2011, Körösparti és Bozán 2008). Szá
mos definíció kiemeli a belvíz antropogén 
és/vagy természetes környezetre gyakorolt 
káros hatását. Jóllehet a legtöbb esetben az 
elöntések jelentős károkat okoznak, jelen 
kötetben ezt nem tekintjük előfeltételként a 
belvíz meghatározásakor.

A belvíz témakörét számos tudomány
terület kutatja. Az elöntés kockázatá
nak becslésére a szerzők különböző mód
szereket dolgoztak ki (Pálfai 2003, Pálfai 
et al. 2004, Bozán et al. 2005, Bozán et 
al. 2009 Thyll és Bíró 1999, Pásztor et al. 
2006, Koncsos és Balogh 2009, Körösparti 
et al. 2009). Mások távérzékeléses adato
kat és technológiákat alkalmaztak a bel
víz azonosítására (Csekő 2003, Csornai 
et al. 2000, Rakonczai et al. 2001, Licskó 
és Ditzendy 2003, Licskó 2009, Mucsi 
és Henits 2011, Szatmári et al. 2011b, 
Van  Leeuwen et al. 2013a, Van Leeuwen 
et al. 2013b). Farsang (2011), illetve Gál 



59

1. A BELVÍZKÉPZŐDÉS ELMÉLETI HÁTTERE

és Farsang (2012, 2013) a talajtulajdonsá
gok belvízképződésben betöltött szerepét 
kutatta. Brkić et al. (2013) a felszín alatti 
vizek és a talajvíz kapcsolatának elemzé
sére talajvízmonitoring rendszert fejlesz
tett ki. Vámosi (2002) a területhasználat 
tervezésére gyakorolt hatásokat vizsgálta. 
A jelenség elméleti szempontú leírását töb
bek között Pálfai (2004), illetve Rakonczai 
és kollégái (2011) végezték el.

A belvíz problémával kapcsolatban a 
mérnöki megközelítés az egyik legáltalá
nosabb. Középpontjában a belvíz elveze
téséhez szükséges csatornák számának és 
méretének meghatározása áll. Erre a kér
désre a választ a vízszállítási kapacitás szá
mítása adja. Pálfai hét különböző módszert 
ír le ennek számítására vagy becslésére. 
A  számítások eredményeit egy mintaterü
leten összevetette, és közöttük 25–30%os 
eltéréseket tárt fel (Pálfai 2004).

A belvíz több genetikai típusát külön
böztethetjük meg (Kozák 2006, Pálfai 
2001, Pásztor et al. 2006, Rakonczai et al. 
2011, Vágás 1989). A legismertebbek az 
összegyülekezési típusú belvizek (1.3. ábra). 
Ilyenkor a felszín mélyedéseiben gravi
tációsan összegyűlik a csapadék, ami
nek fő oka, hogy a felszínen „megjelenő” 
csapadék mennyisége meghaladja a fel
színi beszivárgás és lefolyás összegét. Sík 
területeken számottevő felszíni lefolyás 
nincs, így döntően a talajtulajdonságok 
(lásd később), az azokat átmenetileg befo
lyásoló időjárási viszonyok (pl. talajfagy), 
illetve a relatív domborzati helyzet idézik 
elő a  belvízképződést. A belvíz mindig a 
környezetéhez képest mélyebb részeken 
alakul ki – bár ez a domborzati különb
ség gyakran legfeljebb néhány tíz cen
timéter. Ez a kis, gyakran szabad szem
mel nem vagy alig észrevehető különbség 
az oka, hogy a hagyományos topográfiai 

térképek csak korlátozottan használha
tók a belvízborítottság modellezésekor 
(sokszor a talajművelés nagyobb dombor
zati különbségeket okoz, mint ami termé
szetes körülmények között volt, és így az 
jelentősen befolyásolhatja a belvízborítás 
területi eloszlását). Az  ilyen típusú belvi
zek vize részben a helyi átmeneti víztöbb
letből (1.3a. ábra), másik része viszont a 
kissé magasabb területekről felszíni lefo
lyással (1.3b. ábra) kerül a területre, azaz 
összegyűlik a relatív mélyedésekben. 
A  két terület aránya nagyban befolyásol
hatja a belvíz tartósságát.

Feltörő, felszivárgó belvizek. A népnyelv 
az ilyen típusú belvízre a „föld árja” meg
nevezést használja. Ilyenkor valójában a 
talajvíz emelkedik a felszín fölé, aminek 
hátterében az áll, hogy a talajvíz kapcso
latban van a környező magasabb területek 

1.3. ábra Az összegyülekezési belvíz elvi vázlata (Rakonczai et 
al. 2011)
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talajvizeivel, és ez szivárog a felszínre 
(1.4. ábra). Ilyen típusú belvizek általában 
a hordalékkúpokon jelennek meg (ahol 
az eltemetett egykori folyómedrek dur
vább szemcséjű üledékei lehetővé teszik az 
oldalirányú szivárgást).

 Elvezetés által generált belvizek. Amíg 
az előző két típus zömmel természeti 
tényezők által meghatározott, itt szinte 
teljesen az emberi tevékenység a jelen
ség okozója. Ebben az esetben maguk a 
belvizek elvezetésére kialakított csator
nák okozzák az elöntéseket, és a szakiro
dalom „Vágásféle sorban állási elmélet” 
néven említi a jelenséget. A belvízelönté
sek hátterében az áll, hogy a belvízvédeke
zés során a csatornarendszerek összegyűj
tik a feleslegesnek tartott vizeket, majd 
ezt általában a folyóba kell átemelni szi
vattyúkkal. A csatornák a rövid idő alatt 
érkező vagy keletkező nagy vízhozamokat 
nem tudják azonnal elvezetni (a szivaty
tyúk korlátozott kapacitása miatt), ezért 
azokat hosszabb idő alatt elszállítandó 
kisebb vízhozamokká transzformálják, 
azaz mintegy a „sorban állás” elve szerint 
várakozásra késztetik a vízmennyiség egy 
részét, vagyis a vízelvezetés ütemét nem 
a belvíz keletkezésének üteme határozza 
meg, hanem a szivattyúzás teljesítőképes
sége (Vágás 1989). Ebben az esetben tehát 
az elvezetni szándékozott vizek átmene
tileg a csatornákban és – ha megtelnek 
akkor – azok környezetében tározódnak 
(1.5. ábra). Az ilyen jellegű belvizek gyako
riak a Duna–Tisza köze ÉNy–DK irányú 
mélyedéseiben futó csatornák mentén.

A belvíz minden típusa a lokális 
depressziók vízzel történő feltöltését ered
ményezi. A meteorológiai helyzet, a talaj 
tulajdonságok és az emberi beavatkozás 
függvényében ez a víz eltűnhet. Kozák 
(2011) a 2010–2011es belvizes időszakban 

ábrázolta a beszivárgás, elpárolgás és elve
zetés arányát. Az AlsóTiszavidéki Víz
ügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) területén 
az elöntött területek maximuma 87 850 ha 
volt 2011. január 1én. Ezek a párolgás 
(78%), a beszivárgás (8%) és az emberi 
beavatkozás, szivattyúzás (14%) eredmé
nyeként tűntek el. A beszivárgás alacsony 
arányát a már telített talaj okozta. A folyók 
felé irányuló természetes lefolyás sem volt 
lehetséges a folyók magas vízszintje miatt.

A belvíz általában decembertől áprili
sig jelentkezik, amikor a hóolvadás mellett 
jelentős a csapadékmennyiség is. Ebben 
az időszakban nagy területek kerülnek 
elöntés alá, de ez nem minden esetben 
jár jelentős gazdasági károkkal, ugyanis 
ilyenkor minimális a mezőgazdasági akti
vitás. A nyári belvizek – júniustól augusz
tusig – rövid idejű, nagy intenzitású vagy 
hosszan tartó csendes esők következtében 
alakulnak ki, és jelentős gazdasági károkat 

1.4. ábra A feltörő belvíz elvi vázlata (Rakonczai et al. 2011)
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okoznak a terméscsökkenés által. Ősszel a 
nagy intenzitású esők járulhatnak hozzá a 
belvíz kialakulásához. Ilyenkor azonban 
a korábbi száraz időszak miatt nagyobb a 
beszivárgás és a talaj víztároló kapacitása 
is, így csak ritkán okoz problémákat az 
elöntés.

1.2. A belvízképződést befolyásoló tényezők

A belvízképződést természetes faktor
ként hidrometeorológiai (gyakori csapa
dék, víztárolás hó vagy jég formájában, 
alacsony párolgás, fagyott talaj), geomor
fológiai és topográfiai (helyi mélyedé
sek, hordalékkúp szegélye), hidrogeológiai 
(vízzáró és víztározó rétegek elhelyezke
dése), illetve talajtulajdonságok befolyá
solják. Mesterséges tényezők között a víz
kezelés infrastruktúráját (csatornahálózat, 
gátak), a területhasználatot (beépített 
területek, vasutak, autópályák), a felelőtlen 

művelést és a megfelelő agrotechnika hiá
nyát kell megemlíteni.

A belvizek kialakulásához általában több 
kedvezőtlen természeti tényező együt
tes megjelenése szükséges, melyek hatását 
azonban az emberi beavatkozások fokoz
hatják vagy mérsékelhetik (Baukó et al. 
1981, Pálfai 2004).

A belvizek kialakulását befolyásoló ténye
zőket természeti és antropogén csoportba 
oszthatjuk. A következőkben ezeket mutat
juk be részletesebben.

Természeti tényezők

Geomorfológiai és domborzati okok. A bel
víz a felszíni mélyedésekben gyűlik össze, 
s ehhez már néhány tíz centiméteres dom
borzati különbség is elegendő. Miután sík
sági területeink jelentős része folyók által 
feltöltött terület, gyakori, hogy a belvizek 
egykori medervonulatokban gyűlnek össze. 

1.5. ábra A „sorban állási” típusú belvíz kialakulása (Rakonczai et al. 2011)
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A természet gyakran formál időszakos kép
ződményeket is (pl. hódombok), amelyek 
időszakosan szintén okozhatnak morfoló
giai akadályt az összegyűlő vizek útjában 
(ráadásul ezekkel a digitális domborzati 
modellekben szinte lehetetlen számolni).
Hidrogeológiai tényezők. A geológiai 
adottságok két irányban befolyásolhat
ják a belvízképződést. Ha felszín közelé
ben vízzáró, vagy rossz beszivárgási tulaj
donságú kőzetek vannak, akkor a helyben 
képződött csapadék beszivárgása korláto
zott, és ott már egy nagyobb csapadék is 
belvizet eredményezhet. Másik esetben a 
felszín alatt a vízmozgást horizontálisan 
lehetővé tevő üledékek rendszere helyez
kedik el. Ilyenkor lehetőség van az érintett 
területen kívülről jövő vízkészletek megje
lenésére, ami általában felszín alatti talaj
vízáramlás formájában történik (ld. 1.1).
A talaj összetétele, szerkezete. A belvízkép
ződés során fontos tényező a talaj víz
áteresztő (infiltráció), illetve tározóké
pessége. Különösen nyári heves záporok 
esetén meghatározó, hogy egyegy talaj 
milyen gyorsan képes befogadni a csapa
dékot. Erősen kötött vagy szikes talajok 
sokszor szinte vízzáróként is tudnak visel
kedni, így teremtve kedvező feltételeket a 
vízborítás számára. A kedvezőtlen talaj
szerkezet rossz mezőgazdasági művelés 
hatására is kialakulhat.
Hidrometeorológiai okok. Ilyen lehet a 
nagy csapadék (pl. egy intenzív csapadék 
után még homokos területeken is kelet
kezhet vízborítás), a csapadék kedvezőt
len eloszlása, halmozódása (pl. hó for
májában), a párolgás lecsökkenése (kellő 
hőmérséklet, napfény és szél hiányában). 
Egyik legtipikusabb ok a talajfagy: tavasz
szal ugyanis a hőmérséklet emelkedése a 
fagyott talajokat a felszín felől kezdi kiol
vasztani, így egy ideig az átfagyott alsóbb 

talajrétegek megakadályozzák a beszivár
gást, s a felszínen gyakran alakulnak ki 
vízborítások.

Antropogén tényezők

Vízrendezési létesítmények. Gyakran ke
letkeznek belvizek magas folyóvízállá
soknál az árvízvédelmi töltések előteré
ben (fakadóvízként). A legkülönbözőbb 
helyeken megjelenő többletvizek elveze
tésére országosan több mint 40 ezer km 
csatorna létesült. Ezek működésének hiá
nyosságai (feliszapolódás, a növényzet túl
burjánzása), vagy a vízszállító kapacitásu
kat meghaladó vízmennyiség is okozhat 
belvizet (elvezetés által generált belvizek). 
A nagyüzemi mezőgazdasági fejlesztések 
nyomán sok belvizes területen hajtottak 
végre alagcsövezést, azonban megfelelő 
karbantartás hiányában ezek eltömődnek, 
és nem tudják betölteni vízelvezető funk
ciójukat.
Beépítések. Sokszor a belterületen jelent
kező belvizek kiváltója a nem körültekin
tően végzett beépítés. Egyegy hosszabb 
szárazabb időszakban beépítenek olyan 
mélyebb területeket, amelyek egyébként 
belvizesek. Ezek a mélyedések gyakran 
egykori folyómedrek, és az itt épült házak 
szinte gátként állnak a víz útjában (Baukó 
et al. 1981). Más esetekben nem megfele
lően méretezett átereszekkel épített utak, 
vasúti pályák is visszatarthatják a vizet. 
Az utóbbi években például az M5ös és 
M43as autópályák okoztak ily módon 
belvizeket Szeged tágabb környezetében 
(Barta et al. 2011, Kozák 2011).
Agrotechnikai hiányosságok, gazdálkodási 
felelőtlenségek. A nem megfelelő gazdál
kodással kialakuló eketalpréteg, illetve az 
óriási súlyú mezőgazdasági gépek jelentős 
talajtömörítő hatása során a beszivárgást 
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korlátozó kedvezőtlen talajszerkezet is 
lehet a belvizek kiváltó oka. Ugyancsak 
belvizeket generálhat a túlöntözés akár 
közvetlenül, de közvetetten is, ha a talaj 
telítetté válik a csapadékos időszak előtt. 
Elterjedt, rossz gyakorlattá vált, hogy a 
nagy mezőgazdasági táblák privatizáci
ója során szinte minden tulajdonos önálló 
bejárót épített ki a földjéhez úgy, hogy az 
út menti vízelvezető árkot egyszerűen 
betemette. Ezzel sikerült a vizek továbbfo
lyását megakadályozni, ami szintén gyak
ran oka a belvizeknek.

1.2.1.  Domborzat és geomorfológia

Belvízképződésben a legfontosabb statikus 
tényező a domborzat. Csak azokon a terü
leteken gyűlik össze a belvíz a viszonylag 
kis méretű, lokális mélyedésekben, ahol 
kicsi a relief. A nagy magasságkülönbsé
gekkel jellemzett régiókban a csapadékot 
vízmosások, patakok és folyók vezetik el, 
így nem alakul ki belvíz.

Sík területeken a folyók meandere
zése a jellemző geomorfológiai folyamat. 
A  korábbi, elhagyott meanderek sokszor 
csak néhány 10 cmrel alacsonyabbak kör
nyezetüknél, és száraz periódusokban 

nem is láthatóak. Belvízelöntéskor azon
ban könnyen azonosíthatóvá válnak 
(Rakonczai et al 2011) (1.6. ábra).

A geomorfológiai tényezők a belvízfol
tok alakját is befolyásolják. Patay és Mont
vajszki (2010) öt olyan geometriai alakot 
különített el, melyek a felszín geomorfo
lógiájával vannak közvetlen kapcsolatban 
(1.7. ábra).

1.7. ábra Belvízfoltok geometriai típusai (Patay and Montvaj-
szki (2011)). a) Barázda-típusú: a szántás következtében kiala-
kuló hosszú, keskeny és párhuzamos mélyedések, melyeket 
víz tölt ki, b) Árok-típusú: hosszú, elnyúlt, hirtelen lealacso-
nyodó területek (gyakran feltöltött árkok, csatornák helyén), 
c)  Medence-típusú: kör vagy ovális alakú mélyedések egy köz-
ponti legmélyebb ponttal, d) Ikermedence-típusú: egymáshoz 
kapcsolódó medencék, melyeket víz alatti gát választ el egy-
mástól, mélységük általában nem egyforma, e) Füzér-típusú: 
medencék láncolata, mely általában régi folyómedrekben vagy 
holtágakban alakul ki.

1.6. ábra RapidEye hamis színes kompozit műholdkép (2011. március 24) a belvízzel kitöltött korábbi meanderekkel. Tisza-holtág, 
Mártélyi Tájvédelmi Körzet (balra), Deszk (jobbra).
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Az egyik legfontosabb tényező a bel
víz kialakulásában a domborzat (Baukó et 
al. 1981, Rakonczai et al. 2003), ami szoros 
összefüggésben van a terület geomorfológi
ájával. A morfológiai háttér számos módon 
képes befolyásolni a belvízképződést:

1. Fejlődéstörténet, kőzettani felépítés

A feltörő (talajvíz) eredetű belvizeknél 
a különböző formák anyaga, rétegzett
sége, a forma fejlődéstörténete határozza 
meg a talajvíz áramlásának útját, tehát 
felszínre kerülésének, azaz kialakulásá
nak helyét. Ugyanis ahol a köztes lefolyás 
vagy a talajvíz elér egy felszínt metsző víz
záró réteget, ott az áramló víz a felszínre 
bukkan (Knighton 1998). Ennek legjelleg
zetesebb példája a hordalékkúpokon ala
kul ki (1.8.  ábra), ahol a hordalékkúpok 
belső szerkezéből következően a csúcson 
beszivárgó víz a sárfolyások agyagosisza
pos rétegei között a hordalékkúp peremei 
felé halad (Strahler 1975), majd a beszi
várgó víz források formájában megjelenik 
a hordalékkúp középső és peremi részein 
(Rachocki 1981, Mukerji 1990, Rakonczai 
és Bódis 2001). 

 
1.8. ábra Egy hordalékkúp felépítése és a benne áramló víz 
útja (Stahler 1975)

Ennek oka, hogy a hordalékkúpok disz
tális részei finomabb üledékekből áll
nak (Gohain és Parkash 1990), esetenként 

a  peremi részeken az üledékek agyagtar
talma 60% feletti is lehet, így ott gyakori a 
talajvíz felszínre kerülése (Basu és Sarkar 
1990). Hasonló felépítésű, nem hordalék
kúpi területeken lejtők lábánál is megje
lenhetnek a feltörő vizek, Knighton (1998) 
szerint erre különösen a konkáv lejtők ese
tében lehet számítani.

Hasonló geológiai helyzet tehető felelőssé 
a feltörő belvizek kialakulásáért a Duna 
hordalékkúpjának szegélyén (a DunaTisza
köze peremén) és a Maros hordalékkúp 
nyugati előterében (1.9. ábra).

 
2. Domborzati viszonyok

A csapadék eredetű (összegyülekezési) bel
víz szempontjából a felszín szerepe a relatív 
reliefen keresztül közelítendő meg (Pász
tor et al. 2006). Ebben az esetben a dom
borzat (geomorfológia) azoknak a mélye
déseknek a helyzetét mutatja meg, amelyek 
alkalmasak a belvíz összegyűjtésére és 
megtartására, illetve a közöttük lévő kap
csolatot tárhatják fel (Patchett és Wilhelm 
1999, Bach et al. 2000). Bach et al. (2000) 
vizsgálataiban mindenekelőtt arra hívja fel 
a figyelmet, hogy először meg kell keresni 
azt a kapcsolatot, ami a létrehozott DDM 
és az adott felbontásban a geomorfológiai 
formák között van. A közepes felbontású 
műholdfelvételek pontossága is jelentősen 
romlik azokon a területeken, ahol a fel
szín geomorfológiai okok miatt változatos 
(Rakonczai et al. 2003). Ugyanakkor Pász
tor et al. (2006) rámutat, hogy Magyaror
szágon a meglévő belvízveszélyeztetettségi 
térképek pontosításához a pontos dombor
zatmodellek még hiányoznak. 

A természetes eredetű mélyedések, illetve 
akadályok mellett az Alföldön figyelembe 
kell venni az agrogén tevékenység során 
kialakuló szintkülönbségeket is, hiszen 
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a mezőgazdasági tevékenység már több 
száz éve formálja a felszínt. Egyes szer
zők (pl. Goudie 1990) rámutatnak arra, 
hogy össze illetve szétszántás következ
tében akár 1 méteres szintkülönbségek is 
kialakulhatnak, de jelentős szintkülönb
ségeket eredményezhet a csatornák fenn
tartása és kialakítása is. Magyarországon 
ennek a felszínformálásnak a mértékét vizs
gálta Benyhe és Kiss (2012), összefüggéseket 
keresve a belvíz és a bakhátak, illetve csator
nasáncok lefolyásmódosító szerepe között. 

A közel teljesen sík, kis reliefű (0,1–
3,8 m/km) DélTisza vidéken a legmegha
tározóbb felszínformák a fluviális felszín
formáláshoz köthetők. A vizsgált területek 
bővelkednek a Maros és a Tisza egykori 
árterének lecsapoló medreiben és morot
varoncsaiban, a medrekhez tartozó övzá
tonysorokban és sarlólaposokban (Kiss 
és Hernesz 2011) (1.10. ábra). A  Tiszá
hoz tartozó paleomedrek szélessége 350–
600 m lehet, mélységük átlagosan 1,5  m, 
rendszerint a közepükön belvízelvezető 

csatornákat alakítottak ki. A medreket 
kísérő övzátonyok 50–150 m szélesek és 
0,4–0,6  m magasak lehetnek. A  felszín
fejlődésnek köszönhetően nem alakul
tak ki határozott lefolyási irányok, ame
lyek nagyobb területek belvizeit el tudnák 
vezetni (Baukó et al. 1981). A mederhálózat 
mentén elhelyezkedő folyóhátak egy része 
feldarabolódott és az övzátonyokkal együtt 
egyes területeket rossz lefolyásúvá vagy tel
jesen lefolyástalanná tettek. A medrektől 
távolabb a legmélyebb fekvésű területek 
egykor ártéri mocsarak voltak.

 
1.10. ábra Paleomedrekkel és övzátonyokkal tagolt felszín 
mintázata műholdképen (NIMA catalogue, SPOT)

1.9. ábra Belvízi elöntés 1999-ben a Maros hordalékkúp peremén (A: vízben álló növényzet B: nyílt belvíz C: belvízzel erősen átitatott 
talaj) (Rakonczai és  Bódis 2001 és SRTM modell alapján)
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Az ármentesítések előtt a terület – a kis 
kiterjedésű ártéri szigeteket kivéve – 
a  folyók árterét képezte, így a mederma
radványok és fokok jelentős szerepet ját
szottak az árvíz Tiszába illetve Marosba 
való visszavezetésében. Az ármentesí
tések és belvízrendezési munkák után 
ezeknek a formáknak a jelentősége a csa
padékvíz elvezetésében és a víz összegyü
lekezésében juthat érvényre. A holocén 
elején a Tisza bevágódásával markáns 
tereplépcső alakult ki, amely az egykori 
alacsony és magas ártéri területek hatá
rát képezi (Gábris 2007), s az így létrejött, 
a magas ártérnél 4–5 méterrel mélyeb
ben fekvő alacsony ártér a belvízzel köze
pesen és erősen veszélyeztetett terüle
tek közé tartozik (Pálfai et al. 2004), ami 
részben a mikrodomborzattal, részben 
pedig az itt kialakult öntéstalajok és réti 
talajok rossz vízgazdálkodásával magya
rázható (Keveiné Bárány 1988). A beszi
várgást tovább gátolja, hogy a terület 
90%án intenzív mezőgazdasági terme
lés folyik (Deák 2005), és a mezőgazda
sági gépek talajtömörítő hatására eketalp 
réteg alakult ki. Ennek vízáteresztő kapa
citása minimális (K≤106–107 m/s), tehát 
gyakorlatilag vízzáró rétegnek tekinthe
tők (Benyhe 2013), így a felszínre hulló 
csapadék a felszínen vezetődik el és gyű
lik össze a mélyedésekben.

A mintaterület nyugati fele benyúlik a 
DunaTisza köze hordalékkúpi területére. 
Itt a felszín anyagát a Duna és mellékfo
lyói rakták le a pleisztocénban, de később 
a szél a homokot áttelepítette létrehozva 
garmadákat és garmada mezőket, deflá
ciós mélyedéseket és laposokat. Ezen lapo
sokban néhány helyen parabolabuckák is 
kialakultak (Kiss 2002). Bár a homok vízá
teresztő képessége nagy, mégis találunk 
belvízfoltokat ezen a homokos területen 

is. Itt az egykori Dunamedrek alján lévő 
agyaglencsék, illetve az egykori tavakban 
kialakult mésziszap hatására létrejött víz
záró rétegek alakultak ki, ami lehetővé 
teszi a belvizek összegyülekezését a nega
tív eolikus formákban.

3. Lefolyás és domborzat kapcsolata

Amennyiben a tájat nem érte volna 
emberi formaátalakító hatás, a ma belvíz
ként értelmezett víz jelentős része a ter
mészetes vízszállítási útvonalakon keresz
tül eljuthatna a Marosba vagy a Tiszába. 
Azonban a tájban domináns felszínfor
mának tekinthetők az árvízvédelmi töl
tések, a nagy sűrűségben előforduló 
csatornák és a mellettük lévő csatorna
sáncok (ld. 1.2.6), a kiemelt utak és vasu
tak, illetve szántókon megjelenő bakhá
tak (1.11. ábra). Ezek a formák gyakran 
a természetes lejtéssel szöget zárnak be 
(szélsőséges esetben merőlegesek), illetve 
elzárják a természetes lefolyási útvonala
kat. Tehát ezek a morfológiai elemek fel
foghatók szétkapcsoló elemekként is. 
Nagy méretarányban megvizsgáltuk azt, 
hogy ezek a szétkapcsoló elemek hogyan 
választják el a lejtőrészleteket (mező
gazdasági parcellákat) a hozzájuk tar
tozó vízelvezető formáktól (csatornáktól), 
hiszen elvileg a lefolyó vizek a csatornába 
gyülekeznének (Kiss és Benyhe 2013). 
A  szétkapcsolt parcellák esetében a bak
hátak a lejtésirányra merőlegesen helyez
kednek el (1.11.  ábra), illetve keresztbe
szántás esetén lefolyástalan mélyedések 
hálózatát hozzák létre, megakadályozva a 
felszíni lefolyást a parcella mélyebb részei 
felé (ilyen a parcellák 34%a). A szétkap
csoltságot okozhatják a csatornasáncok 
is (ilyen a csatornák 85%a, és a parcel
lák 40%a). A parcellák 12%án a felszíni 
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lefolyást a bakhátak és a csatornasán
cok együttesen akadályozzák, így ezeken 
a területeken kedvezőtlen hatásuk össze
adódhat. A felülről zárt csatornák eseté
ben a lefolyást jobban gátló (magasabb) 
csatornasánc a csatorna magasabban lévő 
oldalán található, így gátolja a mögötte 
lévő parcelláról lefolyó víz csatornába 
jutását. A szétkapcsolt parcellák terüle
téről lefolyó víz jelentős része a csatorna
sánc akadályozó hatása miatt összegyű
lik a parcella alacsonyabb részein, így itt 
nagy kiterjedésű belvízi elöntések alakul
hatnak ki a csatornák mentén.

A legtöbb bakhát a parcella lejtésé
vel párhuzamos, tehát nem akadályoz
zák a lefolyást, így a parcella részvíz
gyűjtői kapcsolt állapotban maradnak. 
A  kapcsolt állapot akkor maradhat fent, 
ha a parcellák határán lévő csatornák 
alulról zártak, azaz a (magasabb) csator
nasánc a csatorna alacsonyabban lévő 
oldalán található, így nem gátolja a felső 
parcelláról lefolyó víz csatornába jutását, 
illetve a lejtő alsó szakaszán lévő parcel
lára nem fejt ki lefolyásmódosító hatást. 
A kapcsolt állapot akkor is fennáll, ha a 
csatornák sánc nélküliek (ilyen a csator
nák 18%a), vagy a csatornasáncok csak 

szakaszosan fordulnak elő a csatornák 
mentén, tehát a lefolyás nem gátolt (nyi
tott csatorna).

A csatornasáncok és a bakhátak puffer
ként szétkapcsolják a mezőgazdasági par
cellákat és a vízelvezető csatornákat, 
illetve akadályozzák a természetes lefo
lyási útvonalakat is (pl. fattyúágakban, 
paleomedrekben). Összességében együtt 
fontos szerepet játszanak az összegyüle
kezési eredetű belvízi elöntések kialaku
lásában. A  két forma lefolyásmódosító 
szerepe némileg eltér, hiszen míg a csa
tornasáncok minden esetben a csatornák 
mentén okoznak elöntést, a bakhátak akár 
a parcellák magasabb részeit is lefolyásta
lanná tehetik, úgy hogy a köztük húzódó 
ekebarázdákban gyűlik össze a víz. Ehhez 
hozzáadódik, hogy a vizet át nem eresztő 
eketalp réteg is ezekkel a mikoformákkal 
párhuzamosan, ca. 40 cm mélységben fut, 
tehát a beszivárgást ez a takaróként fel
fogható szétkapcsoló elem gátolja. Mivel 
a kiemelt csatornasáncokon haladnak 
általában a nehéz munkagépek, ez a talaj 
további tömörödéséhez vezethet. Mivel az 
eketalp réteg futása követi a felszín dom
borzatát (Benyhe 2013) a felszín alatti 
vízáramlást is akadályozzák a csatornák 

1.11. ábra A lejtő közepén vezetett csatornába a lefolyó víz bejutását gátolhatják a bakhátak és a csatornasáncok (piros nyíl), miköz-
ben megfelelő sánc vagy bakhát iránnyal a formák vízelvezető funkciójúak lehetnek (kék nyíl). Az így létrejött belvízfoltok keresztben 
csíkos mintázatban jelennek meg a tájban (infravörös légifelvétel).
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felé, hiszen a csatornasáncok alatt a víz
záró réteg is magasabbra kerül. Ez ered
ményezheti azt a jelenséget, hogy belvíz 
csillog az üres csatorna mellett, hiszen 
abba sem a felszínen, sem a felszín alatt 
nem képes bejutni a víz, ami tovább növeli 
a belvízkárokat (1.12. ábra).

A bakhátak és csatornasáncok szétkap
csoló elemként való funkciója a terület 
használatának intenzitásával és időtarta
mával arányosan növekszik, hiszen míg 
kis mértarányban a planáció során a par
cellák természetes szintkülönbségei egyre 
csökkennek (Erdősi 1987, Szabó 2006), a 
mikroformák magassága hozzájuk viszo
nyítva egyre nő (Li et al. 2009), vagyis az 
idő előrehaladtával a bakhátak és az eke
barázdák a parcellák lefolyását egyre 
inkább meghatározó formákká válhatnak. 
Az AlsóTisza menti ártereken a szántó
földi művelés csak a terület ármentesítését 

(1855–1867) követően jelenhetett meg, 
vagyis a parcellák legnagyobb része leg
feljebb egy évszázad óta van művelés alatt. 
Ha figyelembe vesszük, hogy az 1960as 
években a nagyüzemi mezőgazdaság meg
jelenésével, majd az 1990es évek privati
zációjával a parcellaszerkezet is átalakult, 
elmondható, hogy a bakhátak és ekeba
rázdák kora 20 évnél aligha több. Ezzel 
szemben a nagyobb csatornákat már az 
ármentesítések során létrehozták, vagyis a 
mellettük húzódó csatornasáncok megkö
zelítőleg 120–130 évesek.

A szántásnyomok, valamint az egy
kori medrek, illetve a csatornák men
tén húzódó kiemelkedések lefolyás gátló 
szerepe a modern terepi, illetve távérzé
kelt adatok hiányában az elmúlt évtizedig 
ismeretlen volt, és ez lehet az oka annak, 
hogy napjainkra is megoldatlan agronó
miai és vízügyi problémákhoz vezet.

1.12. ábra Az eketalpréteg felfogható takaróként is, ami az impermeabilitása miatt megakadályozza a víz átszivárgását a csator-
nákba
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1.2.2.  Geológia és talajvíz

A belvíz kialakulásában szerepet ját
szó litológiai okok nehezen választhatók 
szét a talajtani tényezőktől, hiszen általá
ban az alapkőzet sajátosságai öröklődnek 
át a rajta kialakult talajtakaróra is. Álta
lánosságban elmondható, hogy az alföldi 
területeket felépítő laza üledékeknek első
sorban a szemcseösszetétele, fizikai féle
sége határozza meg a belvízi veszélyez
tetettséget. A fizikai féleség alapvetően 
befolyásolja az üledékek vízvezető képes
ségét, amely homoknál 50–600 mm/h, 
vályog fizikai féleségnél (pl. a löszök több
sége) 2–45 mm/h, míg agyagos üledékek
nél 0–4 mm/h között változhat (Marton 
2009, Várallyay et al. 1980). Tehát litoló
giai szempontból a legkedvezőbb hely
zetben homokvidékeink vannak (Nyír
ség, DunaTisza köze), ahol belvízveszély 
csak azokon a területeken jelentkezik, ahol 
közel van a felszínhez a talajvíztükör, vagy 
ahol finomabb szemcseösszetételű üle
dékréteg van a felszín közelében. Tovább 
csökkenti a belvízveszélyt ezeken a terüle
teken az is, hogy a homok általában sokkal 
kevésbé érzékeny az antropogén eredetű 
tömörödésre, mint más üledékek. Litoló
giai szempontból még mindig kedvező
nek mondhatók a vályog fizikai féleségű 
üledékek, bár ezekkel kapcsolatban három 
tényező már lényegesen le tudja rontani a 
kedvező vízgazdálkodási tulajdonságok
ból adódó alacsony belvízveszélyeztetett
séget:
a)  nagy kiterjedésű, zárt depressziók ese

tén az összegyülekezés által biztosított 
víztömeg beszivárgásához szükséges 
idő már elérheti a több hetet,

b)  agyagos folyóvízi üledékekre települt 
lösztakaró esetén a belvízképződést 
a fekü vízgazdálkodási tulajdonságai 
fogják meghatározni,

c)  még a legjobb minőségű homo
kos vályog fizikai féleségű csernoz
jomok is igen érzékenyek a művelés 
okozta tömörödésre, mely következté
ben a vízáteresztő képességük akár 0,01 
mm/hra is lecsökkenhet (Kun 2011), 
(ld. 1.2.3.).

Legkedvezőtlenebb helyzetben az agya
gos üledékek vannak, melyek felett a meg
felelő hidrometeorológiai feltételek fenn
állása – egyéb belvízképződést segítő 
tényezők nélkül is – önmagában elég a 
nyílt belvízfoltok kialakulásához.

Magyarországon a belvízképződést be
folyásoló fizikai féleségeket az 1.13. ábra 
foglalja össze.

Két gyakori példát érdemes megem
líteni a talaj és az alatta található üledé
kek lényegesen eltérő fizikai tulajdonsága
ira: az egyik homokvidékeinkre jellemző, 
amikor is a szél által lerakott homok alatt 
eltemetett csernozjomot, vagy iszapos 
agyagot, iszapos homokot stb. találunk. 
A  másik pedig az előzőekben említett 
lösztakarókon kialakult csernozjomokra 
jellemző, ahol a löszös alapkőzet iszapo
sabb vagy agyagosabb folyóvízi üledé
kekre rakódott. Mindkét esetben a belvíz 
előfordulását alapvetően nem a talaj fizikai 
tulajdonságai, hanem az alatta található 
üledékréteg fogja meghatározni.

A talajtani és a litológiai kérdések össze
fonódásához hasonlóan szintén nehe
zen választhatók el a magas talajvíztü
körrel, illetve a morfológiával összefüggő 
okok, mivel a felszínhez közeli talajvíz
szint általában csak megfelelő morfológiai 
körülmények között tud kialakulni. Tipi
kus példák erre a környezetükhöz képest 
mélyebben fekvő térszínek, egykori med
rek, alföldi viszonylatban meredek pere
mek (1.14. ábra). Ez utóbbira jó példa a 
Tisza óholocén árterének pereme, vagy a 
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DunaTisza közi homokhátság találkozása 
akár a Soltisíksággal, akár az AlsóTi
szavölggyel.

1.14. ábra A magas talajvíztükör és a domborzat összefüg-
gésének sematikus vázlata a: felszín; b: átlagos talajvízszint; 
c: magas talajvízszint; d: belvízveszélyes hely

Regionális léptékbe helyezve a talajvíz
tükör és a belvízgyakoriság összefüggé
seit, érdemes hazánk hidrológiai rezsimeit 
is megvizsgálni. Ezek alapján elmondható, 
hogy a feláramlási zónákban lényegesen 
nagyobb belvízgyakoriságot tapasztalha
tunk, mint a beszivárgási területeken. Ezek 
gyakran az előzőekben tárgyalt meredek 
peremekhez kötődnek (1.15. ábra), de olyan 

szituációval is találkozhatunk, amikor 
lényeges domborzati változás nem mutatja 
az adott hidrológiai rezsim határát.

Ez utóbbira az egyik legtipikusabb példa 
a Maroshordalékkúp elvégződése (Baukó 
et al. 1981, Völgyesi 2004, Bozán et al. 
2008), ahol az egész évben magas talajvíz
szintű területek már nem is belvizes terü
letekként, hanem vizes élőhelyek és szikes 
puszták értékes mozaikjaként kerülnek 
említésre (Szabadkígyós, Kardos kút, 
Kopán csi puszták). Mellettük a mezőgaz
dasági művelésbe vont, vagy éppen beépí
tett veszélyeztetett területek tipikus példát 
szolgáltatnak a hidrogeológia, a morfoló
gia és a litológia belvízképződésben betöl
tött bonyolult összefüggésrendszerére. Itt a 
belvíz kialakulásáért, sőt általában várat
lan megjelenéséért a Maroshordalék
kúp magasabb, DDKi részén beszivárgó 
vizek részben eltemetett egykori medrek 
durvább homokos anyagában való gyors 
áramlása a felelős (Bozán et al. 2004). 

1.13. ábra A talaj fizikai félesége Magyarországon (Forrás: MTA TAKI, http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/622)
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A  „földárjának” nevezett jelenség érde
kessége, hogy itt a durvább fizikai féleségű 
üledék nem gátja, hanem elősegítője a bel
vízfoltok megjelenésének (1.16. ábra).

A felszín alatti vizek belvízképződésben 
játszott sajátos szerepére láthatunk pél
dát a Dunántúliközéphegység ÉNyi és 
DKi előterében: itt a ’90es évek bánya
bezárásaihoz kötődő karsztvízvisszatöl
tődés következményeként a karsztvízből 
is táplálkozó talajvízszintek olyan mér
tékben megemelkedtek az utóbbi 10–20 
évben, hogy az évtizedek óta művelés alatt 
álló területeken – vagy éppen az azóta 
beépített területeken – egyre gyakrabban 
okoznak túlnedvesedést vagy belvízborí
tást (Alföldi – Kapolyi 2007; ÖKODesign 
2010). Az érintett területek közül Csákvár, 
Bokod és Tata térségét lehet kiemelni.

1.2.3. Talaj

A talaj fizikai paraméterei és jellegze
tességei nagy szerepet játszanak a bel
víz kialakulásában. A talajoknak elsősor
ban kötöttsége, fizikai félesége határozza 
meg a belvizekkel szembeni viselkedé
sét. A kötött talajok minden szempont
ból hátrányosabbak, mint a laza, nagy 

szabad hézagtérfogattal rendelkező tala
jok. Kötöttnek tekintjük a talajt, ha: a) 
60%nál nagyobb a leiszapolható rész
arány; b) 3,5%nál nagyobb a higrosz
kópossági érték; c) 42nél nagyobb a KA 
(kötöttségi) érték; vagy d) penetrációs 
ellenállása nagyobb, mint 2,50 MPa (Filep 
1999).

A szemcseösszetétel alapjában véve meg
határozza a talaj vízáteresztő és vízvissza
tartó képességét. A belvízképződésnek ked
vez az iszap és agyagfrakció nagy aránya. 
Azonban szemcseösszetétel tekintetében az 
agyagfrakció túlsúlya játszik fontosabb sze
repet a belvíz kialakulásában, hiszen főleg 
az agyagfrakció tartományba eső szem
csék, agyagásványok azok, amelyek nagy 
fajlagos felületükön, valamint számottevő 
elektromos töltésükkel sok vizet tudnak 
megkötni. Ezért az agyagos vályog, illetve 
agyag (finom, kötött) textúrájú talajoknak, 
talajrétegeknek nagy a nedves duzzadásuk; 
a vizet rosszul, vagy egyáltalán nem veze
tik, vízzáró réteget képeznek.

A talaj vízháztartására, ezáltal a belvíz
képződésre is nagy hatással van a talaj 
agyagásvány-tartalma. Az agyagásványok 
közül elsősorban a szmektit, illetve ver
mikulitcsoportba tartozó agyagásványok 

1.15. ábra A Duna-Tisza köze sajátos hidrogeológiai helyzete, mely a peremeken növeli a belvízgyakoriságot (Ladányi 2010)
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befolyásolják a talaj nedvességforgalmát, 
mivel a háromrétegű agyagásványok – és 
azok közül is főleg a szmektitek – vízzel 
szemben nagy duzzadóképességet mutat
nak. Így azok a talajok, amelyek nagy 
arányban tartalmaznak szmektites ásvány
társulásokat, jól duzzadnak. Ezzel a bel
víz kialakulásának szempontjából kedvező 
irányba változik a talaj nedvességállapottól 
függő víznyelő, illetve vízvezető képessége 
(Stefanovits 1999).

A talajok vízforgalmát befolyásoló 
agyagtartalom és kötöttség gyakorlatilag 
nem változtatható. Változtatható, javít
ható azonban a víz befogadását korlá
tozó talajállapot. A tartós vízállás káro
san befolyásolja a talaj kémiai és biológiai 
sajátosságait, és tovább rontja annak fizi
kai állapotát (Birkás 2001).

A talajminőség a talajban található 
szervesanyag mennyiségével és minősé-
gével fejezhető ki. A talaj szerves anyaga 

1.16. ábra A Maros-hordalékkúp paleomeder-pásztái (I–XVIII.), melyek az északi peremen kialakuló belvizekért is felelősek  
(Sümeghy et al. 2013)
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magába foglalja a felszínen és a talajban 
található valamennyi elhalt növényi és 
állati eredetű anyagot, valamint annak 
szerves átalakulási termékeit. A szántó
földi talajok szervesanyagtartalma 1–5% 
között van. Értékét a genetikai talajtí
pus és a talajhasználat módja befolyá
solja leginkább. A szervesanyag-tartalom 
változása befolyásolja a talaj szerkezetét 
és stabilitását, a vízgazdálkodási tulaj
donságait, a biológiai tevékenységét, a 
tápanyagkicserélő képességét. Ha csök
ken a szervesanyag mennyisége, hosszú
távon a talaj védtelenebbé válik más deg
radációs folyamatokkal szemben, mint 
pl. a talajtömörödés (Gyuricza 2001). 
A talajban lévő humuszanyagok stabil, 
porózus szerkezet biztosításával javít
ják a talaj levegő, illetve vízgazdálko
dását, csökkentik a talaj tömörödési haj
lamát, a felület elporosodását. Ennél 
fogva a humuszban szegény talajok ese
tében nagyobb a belvíz kialakulásának 
lehetősége, mivel könnyebben alakul ki 
tömör, a víz beszivárgását akadályozó 
réteg (Füleki és Filep 1999). Kedvezőt
len, hogy a rendszerváltást követően 
jelentősen visszaesett a szervestrágyá
zás (aminek hátterében egyebek mellett 
az állattartó és szántóföldi művelést foly
tató gazdaságok tulajdonosi elkülönült
sége áll). Emellett tapasztalat az is, hogy 
a mezőgazdaság egyelőre idegenkedik 
a korszerű hulladéklerakók mellékter
mékeként keletkező, jó minőségű kom
poszt felhasználásától is (pedig ez árban 
versenyképes a műtrágyákkal, miköz
ben szervesanyagtartalmával javítaná a 
talajszerkezetet).

Lényeges a vízforgalomban résztvevő 
talajrétegek vastagsága is. A sekély ter
mőrétegű talajok víztároló kapacitása 
hamar kimerül (Pálfai 1988). Alapvetően 

befolyásolja a vízgazdálkodást a talaj össz-
porozitása. Kedvező esetben ez 50–60% 
(Filep 1999). Réteg feletti vízpangást okoz 
az a tömörödött talajréteg, amelynek tér
fogattömege 1,55 g/cm3-nél nagyobb, poro-
zitása pedig 36–38%-nál kisebb.

Belvízképződés szempontjából nagy 
jelentősége van a talajok vízvezető, víz-
nyelő képességének és vízkapacitásának. 
A maximális vízkapacitás az a vízmeny
nyiség, amely a talaj pórusterét teljesen 
kitölti. Ebben az állapotban a talaj két
fázisú (ilyen helyzet alakul ki belvíz 
esetén). A vízmozgást kétfázisú, telí
tett talaj esetében a Darcytörvénynek 
megfelelően a hidraulikus vezetőképes
ség, vagy szivárgási tényező határozza 
meg. Háromfázisú, vízzel nem telített 
talaj esetében a talaj (kapilláris) vízve
zető képessége kisebb, mint a telített 
talajok esetében mért hidraulikus veze
tőképesség. A kapilláris vezetőképesség 
nagymértékben függ a pórusméretel
oszlástól. Segíti a belvizek kialakulását 
a gyenge vízvezető képesség (pl. agyag 
talajoknál), a finom pórusok nagy ará
nya, a főként szűk, erősen víztartó kapil
lárisokból álló pórustér.

A felszínre érkezett csapadék beszivár
gása két részfolyamat eredőjeként megy 
végbe. Először a víz viszonylag nagyobb 
beszivárgási sebességgel szivárog a talajba 
(víznyelés), majd a beszivárgás sebes
sége fokozatosan lelassul, végül állandó
sul (vízáteresztés). A víznyelés függ a talaj 
szerkezetétől és a nedvességállapotától – 
minél szárazabb a talaj, annál gyorsabb az 
elnyelés. A pórusokon keresztüli vízáte
resztést pedig a szerkezet stabilitása (vízál
lékonysága) befolyásolja. Belvizet nem 
homogén (rétegzett) talajszelvényben min
dig a legkevésbé vízáteresztő réteg, illetve 
szint okozhat (Filep 1999). 
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Fontos kiemelnünk, hogy a talajtani 
tulajdonságoknak döntően az összegyüle-
kezési belvizek képződésében van szerepük, 
és a fentiek figyelembevételével a követ
kező gyakorlati okok miatt következhet be 
(1.17. ábra):

(1)  Fizikai és kémiai hibától mentes tala-
jon, ha a talaj víznyelő képessége 
kisebb a csapadék intenzitásnál. Ilyen
kor a télitavaszi hóolvadás, vagy a 
heves nyári záporok, illetve a kiadós 
őszi esők vize nem tud beszivárogni a 
talajba, így felszíni elöntések formájá
ban tározódik (Pálfai 2000).

(2)  Telített (kétfázisú) talaj. A korábbi 
időszak csapadéka, vagy tavaszi olva
dás hatására a talaj pórusait már víz 
tölti ki.

(3)  Talajfagy. Tél végén az emelkedő 
hőmérséklet felülről olvasztja fel az 
átfagyott talajt, és így a talajfagy meg
szűnéséig a beszivárgás akadályozott. 

(4)  Tömött záróréteg a felszínen vagy 
taposás a felső talajrétegben, esetleg 
sok menetszám a művelés során. Réteg 
feletti vízpangást okoz az a tömörödött 
talajréteg, amelynek térfogattömege 

a helytelen művelés következtében 
1,55  g/cm3nél nagyobb, porozitása 
pedig 36–38%nál kisebb lesz (Birkás 
2005). Tömörödés előfordulhat bár
mely talajtípuson, akár kis csapadék
mennyiség hatására is.

(5)  Tömör záróréteg a művelt réteg alatt, 
többnyire szántás és tárcsázás több-
évi azonos mélységű végzése miatt 
(eketalpréteg). A monokulturás 
termesztés, az öntözés és a nehéz 
erő és munkagépek okozta talaj
tömörödés is csökkenti a talaj víz
befogadó képességét (Pálfai 1988). 
A káros tömörödés hatására rom
lik a talaj víz, hő és légátjárható
sága (Gyuricza 2001). Csapadékos 
időszakban az azonos mélységben 
ismételt szántás a taposási károk
kal összegződve 25–35 cm mélység
ben tömör záróréteget eredményez, 
mely javítás hiányában a felső és a 
mélyebb rétegek felé is vastagodik. 
A tömör réteg nagy ellenállása miatt 
az újabb szántások mélysége egyre 
inkább csökken, így a felső rétegben 
egyre kevesebb víz tud raktározódni. 

1.17. ábra A belvízképződés talajtani okai. Az (1) – (7) számokhoz tartozó magyarázat a szövegben található (Rakonzcai et al. 2011)
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Ezáltal gyorsabban telítődik a talaj 
vízzel, és a csapadékvíz nem tud 
beszivárogni. A tömör réteg alatt 
pedig nedvesség és levegőhiány lép 
fel. Előfordulhat bármely talajtípus 
esetében, azonban a talajok érzékeny
sége a tömörödésre különböző.

(6)  Genetikai talajtípus által meghatáro-
zott tömör „pad” (vaskőfok) CaCO3tal, 
gipsszel vagy más anyagok által össze
cementált réteg a művelt rétegben és 
alatta. Ebbe a csoportba tartoznak az 
Alföld kötött, nagy agyagtartalmú 
talajai is, melyeknek agyagfrakciójuk
hoz kapcsolódó agyagásványai duz
zasztják meg az adott réteget – lehe
tővé téve a belvíz kialakulását.

(7)  Duzzadó agyagok vagy nátriumsók 
jelenléte a művelt rétegben. Ennek 
következtében csapadék hatására víz
záró réteg alakul ki, mivel a liotróp 
sornak megfelelően a Na+ nagymér
tékben növeli a talaj duzzadását (pl. az 
Alföld szikes talajain).

 A belvízveszélyeztetettséget a talaj
tani adottságok és mikrokörnyezet 

tulajdonságai szerint hozzávetőlegesen 
meg lehet becsülni (1.1. táblázat).

Az előzőekből látszik, hogy a talaj nem
csak passzív közeg a belvízképződés folya
matában, hanem egyes tulajdonságait az 
emberi tevékenység alakítja, és megfelelő 
felkészültséggel a belvizek kialakulásának 
mértéke jelentősen csökkenthető. Tehát 
a gazdálkodás során megkülönböztetett 
figyelmet kellene fordítani a talajok – gaz
dálkodástól függő – vízgazdálkodási tulaj
donságaira. Megfelelő előrelátással nem 
csak a művelt területeken képződő belvíz
borítás csökkenthető, hanem növelhető 
a mélyebb rétegek felé való beszivárgás, 
aminek kedvező hatása a szárazabb idő
szakokban lenne érezhető.

1.2.4.   Meteorológia, a globális klímaváltozás 
és a belvíz kapcsolata

A meteorológia a belvízképződést befo
lyásoló dinamikus faktor. Számos tényező 
együttese alkotja, mint amilyen a csapa
dék, a hőmérséklet, a relatív páratartalom 
és a szélsebesség.

Befolyásoló tényezők
Belvíz-veszélyeztetettségi kategóriák

Nem 
veszélyeztetett

Mérsékelten Közepesen Erősen Igen erősen

Szivárgási tényező 
(m/nap)

> 0,15 0,1–0,15 0,05–0,1 0,01–0,05 < 0,01

Maximális tározó-
képesség (mm)

400–500 350–400 300–350 250–300 150–250

Konvexitás < 0 0–0,1 0,1–0,2 0,2–0,3 > 0,3

Mikrovízgyűjtők 
nagysága (ha)

< 1 1–5 5–10 10–50 > 50

Művelési ág erdő
kert, 

gyümölcsös
szántó

szántó  
(évelő)

gyep

1.1. táblázat A belvíz kialakulását befolyásoló kategóriarendszer (Thyll–Bíró 1999)
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A csapadék hó vagy eső formájában 
képezi a belvíz forrását. A rövid, de inten
zív esők vizét a talaj nem képes elég gyor
san elvezetni, így elöntések képződnek, a 
hosszú, csendes eső azonban képes beszi
várogni a talaj felső rétegeibe. Azonos 
mennyiségű csapadék különböző kiter
jedésű belvizet eredményezhet száraz és 
nedves periódusban. A csapadékos idősza
kot megelőző hideg idő hatására a (rész
ben) fagyott talaj miatt szintén több elön
tés jelentkezhet.

Pálfai (2011) az AlsóTisza régióban vizs
gálta a csapadék és a belvíz előfordulá
sok közötti kapcsolatot (1.18. ábra). Meg
állapította, hogy a belvízmentes időszakok 
egybeesnek az éves csapadékok alacsony 
értékeivel. A belvízzel elöntött területek 
kiterjedése és a csapadékos évek között 
nincs szoros kapcsolat: több olyan év volt, 
amikor az átlag feletti csapadékmennyiség 
ellenére nem jelentkezett extrém mértékű 
elöntés. Legtöbbször ez a csapadékos peri
ódust megelőző száraz évekkel volt magya
rázható.

 
1.18. ábra Az éves csapadékmennyiség és a belvízzel elöntött 
területek kiterjedése Magyarországon 1935–2011 között (Gál és 
Farsang 2013, Pálfai 2011 és OMSZ 2012 alapján)

A meteorológiai faktor nemcsak a víz
többletet biztosító csapadék által befolyá
solja a belvízképződést. A napsugárzás, a 

levegőhőmérséklet, a relatív páratartalom 
és a szélsebesség meghatározza a párol
gás mértékét (Allen et al. 1998), és ezál
tal segíthet csökkenteni az elöntéseket. Ha 
nincs lehetőség a természetes lefolyásra 
vagy nagyon alacsony a talaj beszivárgási 
aránya, a párolgás marad az egyetlen lehe
tőség a víz eltűnésére.

A magasabb hőmérséklet nagyobb 
párolgást eredményez, de ugyanakkor a 
belvíz maga is felmelegszik. Kísérletek iga
zolták, hogy a melegebb víz jobban káro
sítja az elöntött növényzetet (Kreybig 
1956, Kozák 2006).

A fagypont alatti hőmérsékleten a tala
jon, illetve a talajban vagy a csatornákban 
lévő víz megfagy. A fagyott talaj vízzáró és 
a hőmérsékelt emelkedésével is csak a felső 
pár centiméteres réteg enged ki. Az itt fel
olvadó vízmennyiség és a csapadék azon
ban továbbra sem tud a mélyebb rétegek 
felé elszivárogni. A növényzet és a nap
sugarak alacsonyabb beesési szöge miatt 
a csatornákban a jég lassabban olvad el, 
mint a napsütésnek kitett felszíneken. 
Ennek következtében a csatornákban a 
jég eltorlaszolhatja az olvadékvizek vagy 
az elvezetendő új csapadék útját, ami újra 
belvízképződéshez vezethet.

A napsugárzás biztosítja a párolgás
hoz szükséges energiát. A Föld Naphoz 
viszonyított relatív helyzetén kívül a nap
sugárzás mennyisége a légkör állapotá
tól (áramlások, felhőzet) is függ. A relatív 
páratartalom negatív módon befolyásolja 
a párolgás mértékét: minél magasabb a 
relatív páratartalom, annál nagyobb a víz
gőznyomás és annál alacsonyabb a párol
gás mértéke. A szél pozitív hatással van a 
párologtatásra: a nagy szélsebesség növeli 
a párologtatást. A párologtatás során a 
széllel folyamatosan elszállításra kerül 
a vízgőzzel telített levegő, helyére pedig 
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újabb víz felvételére képes száraz légtöme
gek érkezhetnek.

A párolgás mértéke különböző módsze
rekkel mérhető. A közvetlen mérési eljárá
sok, mint amilyen a lysiméter (Barta 2013) 
viszonylag kis területen alkalmazhatók. 
Ha kiterjedt régiókban szeretnénk megbe
csülni a párolgást, termális műhold vagy 
légifelvételek adatait használhatjuk fel 
(Meijerink et al. 2005).

A globális klímaváltozást előrejelző 
modellek a Kárpátmedencében mele
gedő trendet jeleznek, ami azonban nem 
jár a csapadékmennyiség jelentős válto
zásával. Az évszakos csapadékmennyi
ségek nagy valószínűség szerint télen és 
kisebb mértékben tavasszal növekedni, 
míg nyáron várhatóan csökkenni fog
nak (Bartholy et al. 2007). A csapadék 
intenzitása növekszik, miután ugyana
zon mennyiség rövidebb idő alatt hull 
le. Ez növeli a belvíz kockázatát, ugyanis 
nagy mennyiségű víznek kell elpárolog
nia vagy a gravitáció által utat találnia a 
csatornákban és folyókban (Somlyódy et 
al. 2010).

A fenti trendek megfigyelhetők a magyar
szerb határmenti Palics meteorológiai állo
másának 1981–2010 közötti adatai alapján. 
Az 1.19. ábra növekvő átlaghőmérsékle
tet mutat mind a négy évszakban és éves 
szinten is. Az 1.20. ábra alapján hasonlóan 
növekvő trend mondható el a csapadékról 
is.

Az elmúlt 30 évben az adatok nemcsak 
30–35%os csapadékmennyiség növe
kedést, de magasabb hőmérsékleteket 
is jeleznek tavasszal (1,6 °C) és nyáron 
(2,0  °C). Ősszel jelentősebb a csapadék
többlet (több, mint 40%), viszont a hőmér
sékelt kevesebb, mint 1 °Ckal (0,8  °C) 
emelkedett csak. Korábbi eredmények 
még általános hasonlóságot mutatnak a 

KöppenGeiger klímaosztályozással, mely 
a régiót a Cf osztályba sorolja (melegmér
sékelt, egyenletes éves csapadékeloszlású 
klíma) (Kottek et al. 2006). A csapadék 
jelenlegi egyenlőtlen éven belüli elosz
lása a kritikus időszakokban belvízkép
ződéshez vezethet. Ugyanakkor a hőmér
séklet kismértékű emelkedése ősszel, télen 
és tavasszal valószínűleg enyhén növelni 
fogja a párolgást. Ezek eredőjeként a csa
padékból származó vízfeleslegnek – az 
elégtelen párolgás miatt – el kellene szivá
rognia. A belvíz kialakulásának kockázata 
így kora tavasszal, késő ősszel és majdnem 
egész télen nagy lesz.

 
1.2.5. Területhasználat, felszínborítás

A területhasználat és a felszínborítás 
olyan tényezők, melyek jelentős hatást 
gyakorolnak a belvíz kialakulására, de 
emellett jelentőségük a belvízkockázat 
szempontjából is meghatározó. A terü
lethasználat és a felszínborítás fogalmait 
meg kell különböztetnünk, mivel e két 
fogalom jelentése eltér egymástól. A tudo
mányos terminológia szerint a felszínbo
rítás a  földfelszínt borító anyagok fizikai 
minőségének leírására szolgáló fogalom. 
Valamely terület felszínborítása lehet 
erdő, gyep, vízfelület stb. Területhasz
nálat a felszín antropogén használatára 
utaló fogalom. A területhasználat magá
ban foglalja a természeti környezet ember 
által történő mindennemű módosítását, 
átalakítását például épített környezetté, 
településsé vagy legelővé. Másképp fogal
mazva a területhasználat „a különféle 
területhasználat típusok termékenységé
ért, változtatásáért, vagy fenntartásáért 
végzett anyagfelhasználás, rendezés, vagy 
tevékenység” (FAO, 1997a; FAO/UNEP, 
1999). A továbbiakban, az egyszerűség 
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kedvéért e fogalmakat egymás szino
nimájaként használjuk, mivel köztük a 
határok elmosódottak, valamint mivel 
mindkét fogalom a belvíz szempontjá
ból hasonló jelentőséggel bír. A másik 
oka annak, hogy e két fogalmat hasonló 
jelentésben használjuk az, hogy néhány 
adatbázis (például a CORINE) egyaránt 

tartalmaz a felszínborításra, és terület
használatra vonatkozó információkat. 

A városi környezetben általában a bur
kolt felületek aránya magas, ami miatt e 
területeken a beszivárgás mértéke korlá
tozott. Másrészt viszont a lefolyás gyor
sabb, ezért a lefolyás/beszivárgás hánya
dosaként leírt beszivárgási koefficiens a 

1.19. ábra A léghőmérséklet évszakos és éves alakulása, Palics, 1981–2010
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városokban magasabb más antropogén 
rendszerekéhez képest. A kutatók főként 
a városperemi zónákban vizsgálták a 
területhasználat/felszínborítás beszivár
gási tényezőre gyakorolt hatását (Pauleit 
and Duhme 2000).

A főbb területhasználat/felszínborítás 
kategóriákon belül a beépített területek 

és a burkolt felszínek aránya nagy eltéré
seket mutat.  E két paraméter együttesen 
határozza meg a felszín összes vízáteresztő 
képességét, és a beszivárgás/lefolyás ará
nyát. Emiatt a tudományos munkákban az 
egyes felszínborítás kategóriákra számítva 
adják meg a vízzáró felületek arányát, 
ezzel jellemezve a vízzáró tulajdonságú 

1.20. ábra A csapadékmennyiség évszakos és éves alakulása, Palics, 1981–2010
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(rossz vízvezető képességű) mesterséges 
felszínek lefolyásgátló szerepét (1.21. ábra).

Nyilvánvaló, hogy a vízzáró tulajdon
ságú felszínek aránya az egyes terület
használat kategóriákon belül nagyon vál
tozó lehet, ezért felszínborítás típusonként 
jelentős szórást mutat. A mesterséges és 
természetes, vagy féligtermészetes felszí
nek aránya nagy változékonyságot mutat 
néhány területhasználat kategórián belül 
(például a városi közparkok esetében). Ez 
az oka annak, hogy a „felszín fedettség” 
fogalmat használjuk, és amiért a „beépí
tett területek”, és a „mesterséges felszínek” 
arányaival számolunk a területhasználat 
kategóriák helyett, amikor a felszínborítás 
lefolyásra, és beszivárgásra gyakorolt hatá
sait szeretnénk értékelni. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a 
beépített területek arányának növekedése 
együtt jár a beszivárgás/lefolyás hányado
sának csökkenésével. Például, ha a beépí
tett felszínek aránya 0–10%, között van, 
a csapadék körülbelül 30%a szivárog a 
talajba, de ha a beépített felszínek aránya 

60–70% között van, akkor már csak körül
belül 6% a talajba szivárgó csapadék ará
nya (Pauleit és Duhme 2000).

A beépített, vízzáró felszínek aránya 
nem csak a beszivárgás/lefolyás arányát 
csökkenti, de a villámárvizek sebessé
gére (l/m2/h) is hatással van. A villámár
vizek sebessége arányos a beépített vagy 
vízzáró felszínek területével. Például a vil
lámárvizek sebessége 4 l/m2/h körüli érté
ket mutathat 0–10%os beépített terület 
esetén, ám 60–70%os beépítettség mellett 
már akár a 34 l/m2/h sebességet is elérheti 
(1.22. ábra).

Vidéki térségekben a beszivárgási koeffi
ciens értéke általában magasabb, de ez 
jelentős mértékben függ az alkalmazott 
agrotechnikai módszerektől. Például a 
szántás módja, mélysége, műtrágya és vegy
szer használat, nehézgépek használata mind 
hatással van a talajtuladonságokra (ld. 1.2.3. 
fejezet) és ezen keresztül a belvizek kialaku
lására is. A felszínborítás/területhasználat és 
a belvizek megjelenésének tér és időbeli jel
lemvonásai közötti kapcsolat elemzéséhez 

1.21. ábra A vízzáró felszínek átlagos aránya az egyes területhasználat kategóriákon belül  (Pauleit és Duhme 2000 alapján)
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az infrastrukturális hálózat térbeli jellem
zőit is vizsgálnunk kell (például az út és vas
úthálózat, autópályák és vezetékhálózatok 
térbeli mintázatát stb.). 

A vízelvezető csatornahálózat térbeli 
eloszlása és a csatornák vízáteresztő képes
sége szintén jelentős hatást gyakorol a bel
vizek kialakulására.

A belvízelöntések gyakrabban jelent
keznek a természetes vagy félig természe
tes és mesterséges felszínek határain (pél
dául az aszfaltozott utak és az erdők, vagy 
a beépített területek és a szántók határain). 
Jó minőségű csatornahálózat hiányában a 
burkolt utakról lefolyó csapadék könnyen 
elérheti a burkolatlan felszínt, és felhalmo
zódhat a burkolt és burkolat nélküli felüle
tek határain időszakos vagy tartósabb bel
vízelöntést kialakítva. 

Az út és vasúthálózat szintén jelentős 
hatást gyakorol a belvíz kialakulására az 
út vagy vasút alapozásának talajvíz vissza
duzzasztó hatása révén (ld. 1.2.6.).

Magyarországon döntően az 1980as 
években építették ki a belvízelvezető csa
tornahálózatot. A termőföld magáno
sítását követően (1990es évektől) az új 
földtulajdonosok nem törődtek a csator
nahálózat karbantartásával, javításával, 

alkalmanként beszántották a csatorná
kat. Ez a fő oka sok csatorna eltűnésé
nek és annak, hogy a megmaradt csa
tornák vízelvezető képessége jelentősen 
csökkent. Általánosságban elmondhatjuk, 
hogy a csatornahálózat sűrűségében nagy 
a különbség a vidéki (általában mezőgaz
dasági) területek és a települések között. 
A  beépített (városias) térségekben álta
lában sokkal sűrűbb a csatornahálózat, 
mint a mezőgazdasági (vidéki) térségek
ben. Épp ezért nagyobb az esély a belvizek 
kialakulására a vidéki és a városi csator
nahálózat csatlakozási pontjainál. Ameny
nyiben a vidéki térségek belvízelvezető 
csatornahálózata alacsonyabb vízelvezető 
kapacitású, mint a beépített területeké, a 
belvíz visszaáramlik a csatornahálózaton 
keresztül, elöntve a csatornák környéki 
területeket (ld. 1.1.) (Kozák 2011).

A vegetáció típusával és a növényzetbo
rítottság százalékával is számolnunk kell a 
területhasználat/felszínborítás és a belvíz
gyakoriság közti kapcsolat elemzésekor. A 
növényzet a belvizek kialakulásának meg
előzésében is szerepet kap. A  fotoszinté
zis következtében a növények vízgőzt jut
tatnak a légkörbe. A növényi transpiráció 
révén a légkörbe juttatott vízgőzmeny
nyiség erősen függ a vegetációborított
ság arányától. A transpiráció hozzáadódva 
a kopár felszín evaporációjához az evapot
ranspiráció révén juttat vízgőzt a légkörbe. 
Mint ahogy azt könyvünk 1.1  fejezetében 
említettük, a talajban tárolt vízfelesleg egy 
része elpárolog az evapotranspiráció révén. 
A transpiráció mennyisége erősen függ a 
növények ökológiai jellemzőitől (például a 
növény korától, a növényfajtól, függőleges 
és vízszintes denzitásától, összegzett levél
felületétől, gyökérzetétől stb.) Emellett a 
transpi rációnak évszakos változékonysága 
is van, hiszen a vegetációs időszakban a 

1.22. ábra Kapcsolat a beépítettség mértéke és a városok, 
városperemi zónák néhány vízrajzi jellemzője között (Pauleit és 
Duhme 2000 alapján)



82

BELVÍZ

transpiráció és az evaporáció mennyisége is 
erősen időjárás függő. Másrészt a növény
zet árnyékoló hatása csökkenti az evapo
ráció mértékét. Ahol a növényzet gyér, az 
evaporáció a domináns folyamat az evapot
ranspiráción belül, ellenben jól fejlett, a fel
színt teljesen fedő vegetációs borítás esetén 
a transpiráció kap jelentősebb szerepet az 
evapotranspiráción belül (Allen et al. 1998). 

Nem lehetséges csupán egy értékkel jel
lemezni az egyes felszínborítás/terület
használat kategóriák éves evapotranspirá
ciójának mennyiségét. Több tudományos 
publikációban találunk becslést az egyes 
felszínborítás/területhasználat kategó
riák evapotranspirációjának évi minimu
mára és maximumára (Skalos et al. 2014) 
(1.23. ábra).

 
1.23. ábra Az egyes felszínborítás/növényborítás kategóriák 
evapotranspirációjának éves mennyisége (Skalos et al. 2014 
alapján)

Láthatjuk, hogy nagy változékonyságot 
mutat az egyes felszínborítás/területhasz
nálat kategóriák evapotranspirációjának 

mértéke. A mocsaras területek mutat
ják a legnagyobb változékonyságot (460–
1020  mm/év közötti évi evapotrans
piráció), míg a beépített területeken 
csupán 100 mm/év az évi evapotranspirá
ció maximuma (150 mm/év) és minimum 
értéke (50 mm/év) közötti különbség. 
Az 1.23 ábra alapján elmondhatjuk, hogy a 
mocsarak és a lombhullató erdők esetében 
a legmagasabb az evapotranspiráció éves 
mennyisége (meghaladja az 1000  mm/
évet). Azon felszínborítás/területhasználat 
kategóriák esetében, melyeknél a növény
borítottság aránya alacsony (beépített 
területek, utak, sziklák és bányaterületek) 
az evapotranspiráció éves mennyisége ala
csony (150 mm/évnél kisebb). 

Összegezve a felszínborítás/területhasz
nálat belvíz előfordulásának tér és időbeli 
jellemzőire gyakorolt hatásait megállapít
hatjuk, hogy a felszínborítás főként két
féleképpen befolyásolja a belvízelöntések 
gyakoriságát: az egyes felszínborítás/terü
lethasználat típusok meghatározó hatást 
gyakorolnak a beszivárgás/lefolyás ará
nyára, másrészt az evapotranspiráció mér
téke erősen függ a felszínt fedő növényzet 
strukturális, fiziológiai és fiziognómiai jel
lemzőitől. 

1.2.6. Antropogén tényezők

A belvíz problémaköre a 19–20. századi 
ármentesítések után kapott nagyobb figyel
met, ami utal arra, hogy kezdetben a belvi
zet és károkozását a folyók mentén maga
sodó és a felszíni vizek lefolyását akadályozó 
árvízvédelmi töltések kedvezőtlen hatásá
ból, tehát antropogéngeomorfológiai fel
tételekből származtatták (Babos és Mayer 
1939). A folyók árterein megépített tölté
sek elvágták azokat a természetes időszakos 
vízfolyásokat (fokokat, ereket), amelyek az 
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árvíz levonultával és csapadékosabb idősza
kokban az ártérről a folyók medrébe vezet
ték a vizeket. Ez korábban nem tapasztalt 
elöntésekhez vezetett az ártereken. Kezdet
ben tehát a belvíz definíciója szerint kizáró
lag antropogén eredetűnek minősített jelen
ség volt, melyet sokáig elsősorban a folyók 
árterületén megjelenő elöntésként értelmez
tek (Vágás 1999). A belvízkutatások fejlő
désével napjainkra azonban jóval elfoga
dottabbá vált az a nézet, miszerint a belvíz 
az ármentesítések előtt is létezett, csak az 
árvíztől és a vízzel borított ártéri mocsa
rak vizétől történő megkülönböztetése nem 
volt lehetséges (Pálfai 2001). Ez a megközelí
tés azt is sugallja, hogy az ármentesítéseket 
megelőzően nemcsak a folyók árterületein, 
hanem a magasabb (pl. hátsági) helyzetű, de 
szintén rossz lefolyású és/vagy kedvezőtlen 
talajtani adottságokkal rendelkező terüle
teken is kialakulhatott belvízi elöntés (Sala
min 1942), amit a napjainkban a Duna–
Tiszaközén vagy a Maros hordalékkúpon 
regisztrált elöntések támasztanak alá.

Az antropogén hatások tárgyalása előtt 
érdemes azt is megemlíteni, hogy a belvíz 
és az antropogén tényezők kapcsolatrend
szerének egyik sarkalatos problémája, hogy 
a belvízzel veszélyeztetett területeken olyan 
területhasználati mód jelenik meg, mely 
nem tudja tolerálni az időszakosan meg
jelenő víztöbbletet. A szántóföldi műve
lés az ármentesítéseket követő nagyarányú 
területnyerésétől kezdődően folyamato
san az egyik fő elszenvedője a belvizeknek, 
azonban fontos megjegyeznünk, hogy a 
művelésbe vont területek korábban is idő
szakosan, esetenként akár állandóan víz
borítás alatt voltak. Ezáltal nem meglepő, 
hogy az Alföld alacsony orográfiai hely
zetű, rossz lefolyású és gyakran rossz víz
vezető tulajdonságú kötött talajokkal borí
tott ártéri területein létrehozott szántókon 

csapadékos időszakban akár több  100 
ezer  haos elöntéseket regisztráltak, míg 
a korabeli hagyományos gazdálkodási 
módok (pl. rét és legelőgazdálkodás az 
alacsonyabb fekvésű területeken) jobban 
alkalmazkodtak a természeti viszonyok
hoz (Rakonczai 2012). Találunk példát arra 
is, hogy a települések terjeszkedése során 
belvízzel veszélyeztetett területek (egy
kori folyómedrek, magaspartok alatti ala
csonyan fekvő sávok) kerülnek beépítésre. 
Ezekben az esetekben sokszor a tervezési 
munkák során nem vették figyelembe a 
topográfiai és talajtani viszonyokat, illetve 
gyakran hosszabb aszályos időszakot köve
tően adtak ki építési engedélyeket, aminek 
következtében a legközelebbi elöntés idején 
már lakóépületeket is érintett a korábban is 
előforduló belvízfolt. Az 1979es belvizek 
vizsgálata folytán Baukó és kollégái (1981) 
több békés megyei településen (pl. Almás
kamarás, Nagykamarás) megfigyelték a 
jelenséget, ahol az elsődleges problémát az 
jelentette, hogy egykori folyómedrek terü
letét építették be. Összegezve tehát az ant
ropogén hatások módozatait, számos olyan 
területet ismerünk – némi túlzással a teljes 
mentesített árteret idesorolhatjuk –, ame
lyeken a belvízelöntési gyakoriság változat
lansága mellett – esetleg csökkenése elle
nére – egyre komolyabb anyagi károkat 
tapasztalunk. Okaként egyértelműen a ter
mészetes hidrológiai adottságokhoz nem 
alkalmazkodó területhasználatot jelölhet
jük meg, legyen az szántóföldi művelés 
vagy éppen lakóterület (1.24. ábra).

A belvíz kezelését és vizsgálatát a direkt 
antropogén hatások vonatkozásban több
féleképpen lehet megközelíteni. A bel
víz károkozásának elhárítását célzó víz
rendezési munkálatok (pl. csatornák, 
szivattyú telepek, tározók építése) nagy
mértékben meghatározzák adott területen 
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a belvízi elöntések kockázatát és mérté
két (Kozák 2006). A belvízelvezetés hatás
foka jelentősen befolyásolhatja, hogy mek
kora területeken, illetve milyen tartósan 
jelenik meg a belvíz. A különböző keze
lésben lévő csatornák és műtárgyak eltérő 
állapota és kapacitása, valamint karban
tartásuk elhanyagolása miatt ez a rendszer 
sok esetben nem képes megakadályozni a 
belvízi elöntés kialakulását. Előfordulhat 
olyan helyzet is, hogy a vízrendezés a bel
vízelöntés megjelenését nem akadályozza 
meg, pusztán áthelyezi annak helyét. Ez a 
jelenség legtöbbször a belvízelvezető csa
tornák befogadóinál alakulhat ki, ami
kor a túl nagy vízhozamú mellékcsator
nák vizeit a befogadó nem képes elvezetni, 
„sorban állásra” kényszerítve az összefolyó 
vízmennyiséget (Vágás 1989) (ld. 1.1.). 

A vízrendezési tevékenység mellett van
nak olyan antropogén hatások, melyek 
nem a belvíz elvezetését, hanem éppen 
annak megjelenését segítik elő. Ezek a hatá
sok leggyakrabban a természetes lefolyás 
módosításában vagy a talajok minőségi 
megváltoztatásában nyilvánulnak meg.

Az árvízvédelmi töltések megépítése 
(mint elsődleges kiváltó ok) következté
ben a folyók árvizektől mentesített árterü
letei váltak a belvízzel leginkább veszélyez
tetetté, azonban számos más felszínforma 

(esetenként építmény) akadályozhatja 
vagy módosíthatja a felszíni vizek lefolyá
sát, olyan helyeken is elöntést okozva, ahol 
korábban nem volt jellemző. Nagyon fontos 
a belvízi elöntések megjelenése szempontjá
ból a közúti, illetve vasúti közlekedési háló
zat, hiszen ezek nyomvonalai gyakran kör
nyezetükből kiemelkedve futnak. Baukó et 
al. (1981) a közlekedési célból épített vasúti 
és közúti töltések mentén regisztrált belvízi 
elöntéseket, melyeket az átereszek hiányá
val, illetve azok eltömődésével magyaráz
tak. Ugyancsak belvízi elöntéseket oko
zott 2010–11ben az M43as autópálya 
Algyő és Maroslele közötti szakasza (Kun 
et al. 2012), amely régi elhagyott folyómed
reket szel ketté, meggátolva a meder maga
sabban elhelyezkedő szakaszáról történő 
természetes lefolyást. Megjegyzendő, hogy 
ezeknél a folyómedreknél az antropogén 
hatástól függetlenül is elöntés alakulhat ki, 
amennyiben a meder alacsonyabban elhe
lyezkedő végén nincs lefolyás, vagyis ezek
nek a vonalas létesítményeknek a sorban 
állási belvíz esetéhez hasonlóan gyakran 
nem belvízképző, hanem az elöntés megje
lenési helyét áthelyező funkciója van. 

 Magyarországon a rendszerváltás után 
új lendületet kapott a gyorsforgalmi úthá
lózat fejlesztése, különösen az ezredfordu
lótól adtak át számos új autóút, autópálya 

1.24. ábra Szántóföld egykori folyómeder természetes mélyedésében (balra) és belvízveszélyes területre épített lakóingatlanok (jobbra)
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szakaszt, vagy régebbi főutak településeket 
elkerülő szakaszait. A dinamikusan fejlődő 
úthálózat következtében az utóbbi 15 év 
belvizes időszakaiban (pl.  2006, 2010–11) 
az elöntés olyan területeket is érintett (4es 
főút, M5ös, M43as autópálya: 1.25. ábra), 
ahol korábban nem dokumentáltak még 
belvizet, vagy legalábbis a belvízveszélyez
tetettségi, illetve –elöntésgyakorisági tér
képeken a legkisebb kockázatú területek
ként vannak feltüntetve (Bozán et al. 2008; 
Kozák 2006; Körösparti et al. 2009).

Több kutatás is indult annak eldöntésére, 
hogy mekkora szerepe van ezen új vonalas 
létesítményeknek az őket kísérő belvízfol
tok kialakulásában (Barta és Szatmári 2010; 
Barta et al. 2011), s egyértelműen kiderült, 
hogy az említett objektumok két külön
böző módon is elősegítik a belvízképző
dést. Ezek egyike a direkt felszíni lefolyást 
gátló hatás, mely következtében gyenge víz
vezető képességű talajon összegyülekezési 
belvízfoltok tudnak kialakulni. A másik 
hatás, hogy az autópályák tömörített töl
tésalapja hidrológiai gátat jelent a talajvizek 
áramlásában, ami miatt mélyebb rétegeken 
keresztül zajlik, ezért lelassul a töltés két 
oldalán található talajvizek kommunikáci
ója. Megfelelően magas talajvízállás esetén 

ez a felvízi oldalon talajvíz eredetű belvizek 
megjelenését eredményezheti. Az útháló
zat által okozott belvízi elöntéseknek azon
ban nem kell szükségszerűen autópályához 
vagy magasabb rendű útvonalhoz kötőd
niük, noha ezeknek a töltéseknek a hatása 
méretükből adódóan kétségtelen. A mező
gazdasági (burkolatlan) földutak ugyan
ilyen hatással bírhatnak (Benyhe és Kiss 
2012), ráadásul ezeknek az utaknak a tölté
sei jóval sűrűbben helyezkednek el, emellett 
kisebb méretük miatt kedvezőtlen hatásuk 
tovább „rejtve maradhat”.

Az antropogén hatásra kialakuló belvízi 
elöntések talán legellentmondásosabb esete, 
amikor a belvízi elöntés olyan felszínfor
mák – nevezetesen a csatornák – hatására 
alakul ki, melyeknek a fő funkciója éppen 
a belvíz elvezetése lenne. A csatornák men
tén rendszerint megfigyelhető a csatorna 
anyagából felépülő, a csatorna egyik vagy 
mindkét oldalán húzódó kiemelkedés (csa
tornasánc), mely a töltésekhez hasonló 
lefolyásgátló hatással bír és összegyüleke
zési belvíz kialakulását eredményezheti 
(Benyhe 2013). A  csatornasáncok hatása a 
belvízképződés szempontjából sokáig nem 
volt kutatott, melynek fő oka, hogy a for
mák rendszerint szemmel alig érzékel
hetőek. Benyhe (2013) mérései alapján a 
csatornák mentén húzódó kiemelkedé
sek átlagos magassága 0,4 m, ami azonban 
nagy szórást mutat, hiszen a kisebb mel
lékcsatornák mentén gyakran mindössze 
10–20 cm magas formák találhatóak, míg 
a főcsatornák (pl.  a  HódtóKistiszaicsa
torna) mentén a csatornasáncok átlagos 
magassága meghaladja az 1 mt (1.26. ábra).

Ezeknek a csatornák mentén húzódó 
kiemelkedéseknek a lefolyásgátló hatása 
viszonylag egyszerűen – a formák átvágá
sával – orvosolható, azonban több belvizes 
időszak (2006, 2010, 2013) tapasztalatai 

1.25. ábra 2013 tavaszán az M43-as autópálya egyes szaka-
szait még április végén is belvízfoltok és túlnedvesedett terüle-
tek kísérték
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alapján elmondható, hogy jelentős kiter
jedésű belvízfoltok megjelenése ellenére az 
elöntött terület mellett húzódó csatornák 
medre száraz maradt, vagyis a probléma 
mindenképpen kezelést igényel. A csator
nasáncok által okozott elöntések problé
mája abban csúcsosodik ki, hogy a rossz 
lefolyású területek csatornázása során a 
mederanyag nem megfelelő elhelyezése 
miatt újabb lefolyástalan területek jöhet
nek létre (1.27. ábra). 

Előfordulhat olyan helyzet is, hogy a 
mezőgazdasági táblák területére jutó csa
padék nemhogy a csatorna medrébe nem 
jut el, hanem még a tábla magasabb része
iről sem folyik le. Ilyen hatást elsősorban 
a szántás hatására kialakuló kiemelkedé
sek (bakhátak) okozhatnak, melyek habár 
mindössze átlagosan 10 cm magas formák, 

a nagyon alacsony lejtés miatt még ilyen 
alacsony magasság mellett is komoly kiter
jedésű lefolyástalan területeket hoznak 
létre (Benyhe 2013). A bakhátak, illetve a 
köztük húzódó mélyedések (ekebarázdák) 
lefolyásmódosító szerepe kettős, hiszen 
míg a táblák lejtésirányára közel merőle
gesen történő szántás hatására a lefolyás 
lehetősége romlik, addig a lejtéssel párhu
zamos szántás elősegíti a táblákról történő 
lefolyást (1.28. ábra). 

Tehát a szántóföldeken a művelés, 
illetve paradox módon a csatornák kiala
kítása elősegítheti a belvíz összegyüleke
zését, illetve lassíthatja annak elvezetését 
a területről. Kétséget kizáróan ez kedve
zőtlen azokon a területeken, ahol ezáltal a 
táblák jelentős része tartósan elöntés alá 
kerül, azonban nem szabad figyelmen kívül 

 1.26. ábra Vízelvezető csatornák és sáncaik morfometriája három (1–3) Alsó-Tisza menti mintaterületen. A vonalak színe a csa-
torna sáncok magasságát, vastagsága pedig azok szélességét szimbolizálja. A magasság-relief arány a csatornasánc és a környező 
mezőgazdasági terület szintbeli eltérésére utal.
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hagyni a formák vízvisszatartó szerepét 
ellenkező hidrológiai szélsőségek esetében 
sem, ugyanis a csapadék lefolyásának las
sítása egy aszályos időszakban kifejezetten 
hasznos a mezőgazdaság számára.

Összegezve megállapítható, hogy belvíz 
kialakulásában a legfontosabb antropo
gén tényező a topográfiai viszonyok meg
változtatása és a lefolyás akadályozása. Ez 

nyilvánvaló, ha figyelembe vesszük, hogy a 
belvíz csak azokon a helyeken keletkezik, 
ahol a helyi mélyedésekben képes össze
gyűlni (Rakonczai 2012). A felszín meg
változtatása mellett az emberi tevékenység 
a talajok beszívárgási és vízelvezetési tulaj
donságainak módosításában érhető legin
kább tetten. Ez utóbbiakról az 1.2.3. feje
zetben már szó volt.

1.27. ábra Csatorna sánc kialakítása (balra) és átvágása (jobbra)

1.28. ábra A bakhátak és közöttük húzódó mélyedések lefolyási viszonyai az Alsó-Tisza menti mintaterületeken (1–3)
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2. A BELVÍZ HATÁSAI 

2.1. Gazdasági hatások

Mivel a belvíz nem rendszeresen előfor
duló jelenség (1.2. ábra), az általa okozott 
károk is változó mértékűek. Míg a 2010–
2011es, különösen belvizes időszakban a 
Mezőgazdasági Minisztérium adatai sze
rint csak a mezőgazdaságban 500  millió 
eurót meghaladó gazdasági kár keletke
zett, más években alig jelentkezik gazda
sági veszetség. A belvíz másik aspektusa a 
regionális változatosság, ugyanis a kiala
kulását előidéző esőzések bizonyos terü
leteken a terméshozamok növekedé
sét eredményezik, máshol azonban káros 
elöntéseket okoznak. Így a negatív hatás 
néhol kisebb, mint a terméseredményeken 
megfigyelhető pozitív befolyás.

A belvíz elsősorban a mezőgazdaságban 
okoz károkat, melyeket 2 típusra osztha
tunk (Thyll és Bíró 1999). Az első a mező
gazdasági termények mennyiségének és 
minőségének csökkenése, ami rövid távon 
is csökkenti a bevételeket. Emellett további 
költségeket jelent a gazdálkodó számára, 
hogy csak nehezen tudja megművelni 
a földet, illetve betakarítani a termést. 
Az  elöntés káros hatásainak csökkentése 
érdekében épített ideiglenes töltések és 
csatornák, a víz elvezetése szintén jelentős 
kiadással járnak. Ezek a közvetlen károk a 
belvizes periódus alatt mindvégig jelent
keznek.

A belvíznek pozitív és negatív hatása 
egyaránt lehet a termésre. A mezőgaz
dasági károk legfőbb oka a hosszan tartó 
magas talajvízszint, ami megakadályozza, 
hogy a növények elegendő oxigénhez jus
sanak. Az elöntési időszak hossza ebben 
kulcsszerepet játszik, és így az érintett 
területen (szántó, szőlő, gyümölcsös) nagy 

hatással van nemcsak a termés mennyisé
gére, de minőségére is. Az elöntés hossza 
mellett annak gyakorisága és éven belüli 
megjelenése is fontos tényező. A növé
nyek belvízzel szembeni toleranciája erő
sen függ azok aktuális fenológiai fázisától. 
A károk a termény típusa alapján is elté
rőek lehetnek. A búza például hosszabb 
ideig képes elviselni a belvízelöntést, mint 
a kukorica. Az aktuális időjárás szintén 
befolyásoló tényező lehet, mivel a növé
nyek fiziológiai aktivitása a hőmérséklet 
függvényében változik. Magabb hőmér
séklet mellett a növény anyagcsere foly
matai gyorsabbak, mint hidegben, ennek 
megfelelően a melegebb napokon rövidebb 
idejű elöntés is jelentős károkat okozhat.

A belvízelöntés hatására a talaj felső 
rétegeiben sófelhalmazódás megy végbe, 
ami szintén káros a növényekre. A magas 
talajvízszint következtében is telítőd
het a talaj, ami csökkenti annak oxigén
tartalmát. Az oxigénhiány és az elégtelen 
tápanyagfelvétel hatására a levelek meg
sárgulnak (Kuti et al. 2006).

A belvíz a szántóföldi művelést, a szán
tást vagy a trágyázást is akadályoz
hatja. Az elöntést követően a traktorok 
és más mezőgazdasági gépek nem képe
sek mozogni a felázott területen, így a 
mű vagy szerves trágya kijuttatása és más 
munkák is akadályba ütköznek.

Az elöntések a közlekedési infrastuk
túrát is károsíthatják. A hosszan elnyúló 
vízborítás tönkreteheti például az utak fel
színét és alapját is (2.1. ábra).

A talaj szerkezetének és termékenységé
nek megváltozása hosszú távon okoz káro
kat a mezőgazdaságban (ld. 1.2.3.). Ennek 
mértékét azonban nehéz megbecsülni, 
ugyanis időben elhúzódva jelentkezik.
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A belvíz agrárszektorra gyakorolt gaz
dasági hatásai, illetve a megelőzés, a 
védekezés és a helyreállítás mellett más 
következményekkel is számolni kell. Az 
elöntések környezeti problémákat is okoz
hatnak, ugyanis a víz elszállítja az olyan 
szennyezőanyagokat, mint a növényvédő
szerek vagy a műtrágyák. Előfordul, hogy 
a belvízzel veszélyeztetett területeken olaj
kutak vannak, ahogy Algyő környékén 
is (Mucsi 2001). Már egy kis szivárgás is 
elszennyezhet egy nagyobb belvízfoltot, 
amin keresztül az olaj más területekre is 
eljuthat. Hosszabb belvizes periódusok a 
vegetáció megváltozását is előidézhetik.

A tanyák közelében vagy belterüle
ten megjelenő belvíz társadalmi hatások
kal is jár. Az utak járhatatlanná (2.1. ábra), 
az  épületek (ideiglenesen) lakhatatlanná 
(2.2. ábra) válnak. A területhasználat 
megváltozásával térbeli hatások is elő
fordulhatnak: a mezőgazdasági területek 
újra vizes élőhelyekké válnak a folyama
tos elöntés következtében, vagy a szántó
földeken a víznek jobban ellenálló fajták 
termesz tésére állnak át.

A belvíz probléma egy viszonylag új 
megközelítésében a vízre mint értékre 
tekintenek. Sok helyen a száraz időszak
ban vízhiány, míg a nedves periódusban 

belvíz figyelhető meg. Körültekintő víz
gazdálkodási programokkal a nedves 
időszakban a talajban vagy víztározók
ban eltárolt vizet a száraz hónapokban fel 
lehetne használni (Kozák 2008, Somlyódy 
et al. 2010, Rakonczai et al. 2011). Mindez 
jobban összhangban van a heterogénebb 
földhasználatra történő visszatérés gon
dolatával (Bartos 2000), mint a szocialista 
téeszesítés óta fennálló monokultúrás ter
meléssel. A diverzebb területhasználat 
lehetővé teszi a mezőgazdasági földek, az 
ugar, az erdők, a lápok és tavak, stb. jelen
létét, akár egymás közvetlen szomszédsá
gában. A nedves időszakokban így jobban 
érvényesülhet a területek pufferoló sze
repe.

2.2. A belvíz pozitív ökológiai hatásai

Az éves belvízelöntések térbeli, illetve 
időbeli alakulása és az éves terméshoza
mok között nincs egyértelmű kapcsolat. 
Jóllehet csak regionális (megyei) szintű 
terméshozamok állnak rendelkezésre, 
úgy tűnik, csak gyenge pozitív kapcso
lat van a teljes víz alatt álló terület és a 
magyar megyék mezőgazdasági hozamai 
között. A belvíz térbeli eloszlása minden 
megyében nagyon változatos, így a károk 
és a terméstöbblet is nagy térbeli szórást 

2.2. ábra Belvízzel körbezárt tanya Szentes közelében2.1. ábra A belvíz a közlekedést is veszélyeztetheti. A felvétel 
2010 tavaszán készült Mórahalom közelében
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mutat. Néhány esetben a rövid elöntést 
követően a talaj felső nedvesebb rétegei 
jótékony hatással lehetnek a terméshoza
mokra.

A belvízelöntések másik kedvező hatása 
a természetes vagy félig természetes vege
tációval kapcsolatban mutatkozik meg. 
A vizes, mocsaras területeken, melyek a 
táj és természetvédelem szempontjából 
gyakran nagy jelentősségűek, az elöntés 
hozzájárul a vízigényes növényzet egész
séges fejlődéséhez. A természetes vege
táció olyan egyedi mintázatok kialakítá
sára képes, mely száraz területeken nem 
lehetséges. Szigorú értelemben a nedves 
térszínek belvízelöntésnek tekinthetők, 
melyeket azonban normális esetben nem 
kárként értelmezünk, így a korábban tár
gyalt belvizektől eltérően kezeljük őket.

Gyakran a tájrehabilitáció szemszögéből 
nézve is fontos szerepe van a belvízelön
tésnek. A természetes vagy félig természe
tes nedves térszíneken a belvíz javítja az 
ökológiai álapotot, és segítheti az emberi 
beavatkozással történő élőhely helyreállí
tást, felújítást vagy létrehozást.

Azokon a mezőgazdasági területeken, 
ahol a belvíz évről évre jelentős károkat 
okoz, érdemes lenne megfontolni a terü
lethasználat átalakítását félig természetes 
gyeppé vagy erdővé. A tájhasználat meg
változtatása segítheti a táj heterogenitásá
nak növelését és új élőhelyek kialakulásá
hoz is vezethet.

2.3. A belvíz társadalmi hatásai

Mivel a természeti káresemények, köztük 
a belvizek előfordulása komoly problémát 
jelent Magyarország és Szerbia számára 
is, ezért kutatásaink célja a klímaváltozás
sal, illetve a belvízzel kapcsolatos lakos
sági vélemények felmérése volt a határ két 

oldalán. A kérdőíves felmérés célja választ 
adni az alábbi kérdésekre:
1.  A lakosság szerint a klímaváltozás 

milyen hatásai érvényesülnek az Alföld 
magyarországi és szerbiai területein?

2.  Milyen jelentőségű a belvíz probléma a 
települések lakóinak életében? Milyen 
hatással van a belvíz a települések gaz
dasági életére?

3.  Milyen okokkal magyarázzák a belvíz 
kialakulását a települések lakosai?

4.  Milyen megoldási lehetőségeket látnak 
a belvíz probléma kezelésére?

A magyar oldalon az aszály, a csapadék 
csökkenése nyáron, valamint a hőmér
séklet növekedése állnak az első három 
helyen, mint a klímaváltozás leginkább 
megjelenő, lakosság számára leginkább 
érzékelhető hatásai. A magyarországi tele
püléseken a belvízzel elöntött területek 
növekedését tartják a legkevésbé megje
lenő hatásnak. A szerb oldalon is hasonló 
a helyzet, a különbség azonban az, hogy 
Szerbiában az éghajlati szélsőségek növe
kedését a talajvízszint csökkenésénél jelen
tősebb tényezőnek tartják. A felmérés leg
főbb célja annak megállapítása volt, hogy 
a határmenti régióban mekkora problé
mát okozhat a lakosságnak a belvíz. Meg
állapíthatjuk, hogy általánosságban véve 
a magyar és szerb területeken lakók több
ségének egyaránt „eléggé komoly” problé
mát jelent a belvíz. Mindkét ország válasz
adói ezt a kategóriát jelölték legnagyobb 
számban (48% illetve 52%). Az arányok 
közelítőleg megegyeznek a többi kategó
riában. Azt, hogy ez a probléma „nagyon 
komoly”, magyar területen 26% arány
ban, szerb területen pedig 28% arány
ban jelölték meg. A probléma mértékének 
megítélésében kisebb eltérés mutatható 
ki a két ország lakosai között. A szerbiai 
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településeken élők egy kissé jelentősebb 
problémának tartják ezt a kérdést. Ebben 
valószínűleg közrejátszik az a tény is, hogy 
a belvízelvezető csatornahálózat Magyar
országon jobban ki van építve, mint Szer
biában.

A felmérés fontos célja volt annak vizs
gálata, hogy a helyi lakosok milyen okok
kal magyarázzák a belvizek kialakulását. 
A megkérdezett lakosoknak négy foko
zatú skálán kellett értékelniük a belvíz 
kialakulásában közrejátszó természeti és 
antropogén faktorok hatásának erősségét 
(2.3. ábra).

 
2.3. ábra A „Milyen okokkal magyarázható a belvíz kialaku-
lása?” – kérdésre adott válaszok megoszlása. (a) sok csapa-
dék, (b) agyagos talajok, (c) relief, (d) hosszútávú földművelés, 
(e) csatornák rossz állapota, (f) csatornák hiánya, (g) töltések, 
gátak, autópályák

A természeti tényezők közül a csapa
dék mennyiségét, az antropogén hatások 
közül, pedig a csatornák hiányát, illetve 
rossz állapotukat (karbantartásuk hiá
nyát) nevezik meg. 

A helyi lakosok a kérdőíves felmé
rés alkalmával arra is választ adtak, hogy 
megítélésük szerint hogyan, milyen mód
szerekkel lehetne csökkenteni a belvízve
szélyt. A leggyakoribb válasz a „csatorna
hálózat karbantartása” volt a határ 
mindkét oldalán. A válaszadók 43%a 

választotta ezt a módszert. A második leg
népszerűbb válasz az új csatornák és táro
zók építése volt. A válaszadók közül csak 
kevesen gondolják, hogy nem tehetnek 
semmit.

A belvíz megelőzésével kapcsolatos 
teendők közül először azt vizsgáltuk meg, 
hogy a megkérdezettek szerint kinek a 
feladata lenne a mezőgazdasági terüle
tek belvíz elleni védelméről gondoskodni 
(2.4. ábra).

 
2.4. ábra A „Kinek a feladata lenne a mezőgazdasági területek 
belvíz elleni védelméről gondoskodni? ” kérdésre adott válaszok 
aránya az összes megkérdezett százalékában. (a) országot irá-
nyító kormányé, (b) településeket irányító helyi önkormányzaté, 
(c) vállalkozásoké, intézményeké, (d) különböző civil szerveze-
teké, (e) egyes személyeké, családoké, (f) vízügyi igazgatóság, 
vízgazdálkodási társulatok, (g) egyéb

Mind a magyar, mind a szerb válasz
adók szerint elsősorban a nemzeti kormá
nyoknak kellene szembeszállni az elönté
sek veszélyével. Mindkét országból 30% 
gondolja úgy, hogy a helyi önkormány
zatoknak kellene a problémával foglal
koznia. Érdekes, hogy a szerbiai lakosok 
szerint valamivel alacsonyabb a nemzeti 
kormányzat felelőssége a védekezésben. 
Ezt a különböző közigazgatási rendszer
rel és a vízgazdálkodási hatóságok intéz
ményesített feladataival magyarázhatjuk. 
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Magyarországon a csatornák kezelése a 
vízgazdalkodási társulatokhoz tartozik, 
amihez hasonló Szerbiában nem létezik.

Az aktuális feladatokkal kapcsolatban a 
magyar válaszadók elsősorban (39,7%) a 
már meglévő csatornahálózat karbantar
tását hangsúlyozták, amit az új csatornák 
és víztározók építése követett (2.5. ábra). 

Harmadik helyen a szivattyúzást említet
ték. Ugyanakkor a gyakran elöntött terü
letek használatának átalakítása szántó
ból erdővé vagy legelővé csak nagyon kis 
arányban jelent meg a válaszok között. 
Ennek a legvalószínűbb magyarázata, 
hogy kevesen akarnak a hagyományos, de 
rövid idő alatt nagy profitot kínáló műve
lésről más, csak hosszabb távon, de stabi
lan jövedelmező gazdálkodásra áttérni. Ez 
akkor is így van, ha a belvíz az utóbbi eset
ben sokkal kisebb károkat okozna csak. 

Szerb oldalon a feladatok sorrendje gya
korlatilag ezzel megegyező volt, és ott is a 
jelenlegi csatornák karbantartását jelölték 
meg első helyen.

 A kutatás során kérdőíves felmérés 
segítségével vizsgáltuk az Alföld magyar
országi és szerbiai településein lakók véle
ményét a klímaváltozás hatásairól, illetve 
a belvíz okairól, következményeiről. A 
felmérés során kapott eredmények arra 
utalnak, hogy bár a helyi lakosság több
sége számára a belvíz komoly problémát 
jelent, szerintük a belvízelöntések gyako
risága nem változott az utóbbi években, 
ezt a jelenséget nem tartják az éghajlat
változás következményének. A felmérés 
során nem mutatkoztak alapvető különb
ségek a határ két oldalán fekvő települé
seken a belvízprobléma jelentőségére és 
okaira vonatkozó kérdésekre kapott vála
szok között, hiszen ez a probléma jelen
tős részben természetföldrajzi okok
kal magyarázható, így az mindkét ország 
gazdálkodóit érinti. A belvíz okozta károk 
mértéke azonban jelentős (országhatárok
tól független) területi diverzitást mutat. 
Ennek okai a települések eltérő természet
földrajzi (geomorfológiai, vízrajzi helyzet, 
talajtípus, stb.) jellemzőiben keresendők.

A belvízre való felkészülésben a meg
kérdezett lakosok nem tartanák célra
vezetőnek a területhasználat változtatá
sát, ellenben a csatornahálózat fejlesztése, 
a meglévő csatornák karbantartása fon
tos lenne e célból. A mezőgazdasági tevé
kenységet folytató lakosok többsége saját 
forrásból is áldozna erre a célra, de a bel
víz elleni védekezést alapvetően állami 
(kormány által koordinált) feladatnak 
tartják. 

2.5. ábra Az elöntésveszély csökkentése érdekében végzett 
különböző tevékenységek fontosságának százalékos megosz-
lása. (a) csatornarendszer karbantartásával, (b) új csatornák, 
víztározók építésével, (c) belvizes területek területhasználatá-
nak változtatásával, (d) belvízveszélyes területekre épült házak 
lebontásával, (e) szivattyúzással, (f) gyakoribb mélyszántással, 
(g) egyéb
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A katasztrófamenedzsment a kataszt
rófákkal kapcsolatos teljes spektrumot 
lefedi, kezdve a megelőzéstől és az előké
születektől egészen az eseményre adott 
válaszokig és a helyreállításig. A GIS mint 
tudomány a katasztrófa ciklus minden 
egyes periódusához képes kapcsolódni és 
támogatást nyújtani (3.1. ábra).

3.1. ábra A katasztrófamenedzsment ciklusai

A katasztrófa törvényi definíciója egy 
statikus helyzetet vagy állapotot jelöl, és 
a katasztrófát okozó folyamatok dinami
káját nem veszi figyelembe. A földrajzban 
használatos definíciók során viszont nem 
mehetünk el amellett a tény mellett, hogy 
a kialakító folyamatok dinamikusak, idő
ben és térben változók lehetnek. Dormány 
(2001) és Szabó (2001) rávilágítanak arra a 
tényre, hogy a katasztrófák földtudomá
nyi definíciói nem egységesek, mind értel
mezésükben, mind pedig használatukban 
különbségek tapasztalhatóak. Azt mond
hatjuk, hogy a katasztrófa és a veszély 
a természet oldaláról egy folyamatként 
értelmezhető, míg a társadalom oldaláról 
inkább egy állapotnak tekintjük.

Az ENSZ katasztrófákkal foglalkozó 
ügynöksége szerint a katasztrófamenedzs
ment a rendelkezésre álló erőforrások 

szervezését és irányítását foglalja magában 
olyan módon, hogy lefedje a veszélyhely
zetek minden területét a felkészüléstől a 
helyreállításig. A katasztrófamenedzsment 
terveket és intézményes egyezménye
ket használ, hogy összehangolja a külön
böző állami, magán és önkéntes szereplők 
által biztosított erőforrásokat, ezáltal egy 
minden részletre kiterjedő és koordinált 
beavatkozást tesz lehetővé a veszélyhelyze
teknek megfelelően (UNISDR 2007).

Általánosan elfogadott tény, hogy a 
katasztrófamenedzsment ciklikus termé
szetű (3.1. ábra), és a megelőzés (ha ez 
nem lehetséges, akkor enyhítés), felkészü
lés, valamint a katasztrófa esetleges bekö
vetkezése után reagálási és helyreállítási 
fázisokat tartalmaz. A hatékonyság növe
lése érdekében a természeti katasztrófákat 
előidéző természetes folyamatok modelle
zését az esemény bekövetkezése előtt kell 
elvégezni. Láthatjuk tehát, hogy a törvé
nyi definícióval ellentétben ez a fogalom 
már magában foglalja a dinamikát, hiszen 
egy rendszerként értelmezi a katasztrófá
kat, valamint a rendszerből nem hagyható 
ki sem az előzmény, sem pedig a következ
mény.

Mivel a természeti katasztrófák tipiku
san földrajzi problémák, ezért célszerű 
lehet térinformatikai úton segítséget 
nyújtani ezek kezeléséhez. Az ezredfor
dulót megelőzően a GIS kezdetlegesebb 
volt minden tekintetben, gyakran kísér
leti, kutatásorientált célzatú volt, nem 
pedig operatív célokat szolgált (Zerger 
és Smith 2003). Mára ez az akadály elhá
rult, a GIS számos operatív alkalmazása 
létezik már. Ha külföldi példákat tekin
tünk, akkor előszeretettel használják a 
Mobil GISt mint hatékony, gyors és nem 
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utolsó sorban olcsó adatgyűjtési módszert 
(Montoya 2003, Chen et al. 2010), de az 
alkalmazási terület nem áll meg az adat
gyűjtésnél és az egyszerűbb GIS funkci
óknál. A szakirodalomban szép számmal 
lehet találni esettanulmányokat, amelyek 
már komplexebb modellezésen alapul
nak. Egy példa erre a törökországi Bolu 
tartományra elkészült modell, ami a föld
rengések okozta károkat igyekszik eny
híteni egy komplex alkalmassági vizs
gálattal (Alparslan et al. 2008). Ezek a 
modellek általában nélkülözik a felhasz
nálói beavatkozást és a dinamikát, spe
cifikusan egyegy esetre készültek.

Jelenleg a már rutinszerűen használt 
webGIS, az egyre szélesebb körben jelen 
lévő térinformatikai szabványok, valamint 
a különböző szoftverkomponensek fejlő
désének köszönhetően nem ütközik külö
nösebb akadályba egy olyan alkalmazás 
kifejlesztése, ami a katasztrófamenedzs
ment bármely ciklusában segítséget nyújt
hat. Az ilyen alkalmazások célja a károk 
megelőzésétől a helyreállításig terjedhet.

3.1.  A belvízelvezető csatornarendszerek 
szerepe az elöntések csökkentésében

A belvízelöntések megelőzése, illetve 
csökkentése többféle megoldással is elér
hető. A  mérnöki megoldás alkotóelemei 
a felszíni csatornahálózat, a felszín alatti 
alagcsövek rendszere és az átemelő szivaty
tyúállomás (3.2. ábra). 

Mivel a dréncsövek kiépítésének és kar
bantartásának a költségei igen maga
sak, így a belvizek levezetésére ez a meg
oldás sok helyen nem megvalósítható. 
Ezekben az esetekben a vízelveztés költ
ségei és a belvizek károkozásának a költ
ségei nincsenek egyensúlyban. Ezeken a 
területeken a belvizek kezelésére a felszíni 

csatornázás az egyetlen gazdaságilag meg
valósítható mérnöki megoldás, bár ennek 
is jelentős fenntartási költségei vannak.

3.2. ábra Egy terület vízelvezetésének vázlata felszín alatti drén-
csövek és felszíni csatornák rendszerével (Ritzema 1994 alapján)

Pusztán a csatornahálózat bővítésé
vel nem oldható meg a probléma. Kozák 
(2006) megmutatta, hogy nem található 
összefüggés a csatornahálózat hossza és 
a belvízzel borított területek nagysága 
között. A múlt évszázad második felé
ben a csatornahálózat hossza a kétszere
sére növekedett, míg az elöntések területi 
kiterjedése nem változott (3.3. ábra).

 
3.3. ábra A csatornahálózat hossza és a belvízelöntések kiter-
jedése közti kapcsolat Magyarországon (Kozák 2006)
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A belvízelöntések térbeli helyzetét ön
magukban a csatornák is befolyásolhat
ják, amennyiben a nem kellő kapacitású 
szivattyúk az odavezetett vizeket nem tud
ják átemelni a telített főcsatornákba, így 
az ún. sorbanállási típusú elöntések ala
kulhatnak ki a mellékcsatornák mentén 
(ld. 1.1.).

További megoldásként számításba vehe tő 
a megemelkedett talajvizű és belvizes terü
leteken a vízigényes fafajokkal történő fásí
tás (biológiai drénezés). A felszíni vízfe
lesleg belvíztározókba történő bevezetése 
az aszályos időszakokra történő öntöző
víztartalékok képzése szempontjából bizo
nyulhat hasznos eljárásnak.

3.2.  A területi tervezés szerepe 
a belvízkárok megelőzésében

Magyarországon a tájtervezést, tájrende
zést célzó tervezési folyamat eszközeként 
hangsúlyos szerep hárul az úgynevezett 
területrendezési tervekre. A területren
rendezési tervek feladata az adott tervezési 
területre: ország (azaz NUTS 1 statisztikai 
egység), megye (azaz NUTS 3 statisztikai 
egység) vagy település (azaz NUTS 5 sta
tisztikai egység) vonatkozó területfelhasz
nálási és infrastruktúrális (pl. úthálózat, 
közműhálózat) térbeli jellemzőinek meg
határozása, tervezése. 

A tervezés során olyan jövőbeli terü
lethasználatra kell javaslatot tenni, mely 
amellett, hogy a lehető leghatékonyabban 
kihasználja a tervezési terület természeti 
erőforrásait, a lehető legkisebb mértékben 
terheli a tájat. Az optimális területhaszná
lat tervezésénél a tájpotenciált, a táj érzé
kenységét, terhelhetőségét is értékelni kell.  
Figyelembe kell venni a természeti környe
zet területhasználatot korlátozó tényezőit, 
így például a belvízveszélyes területeket is.

Az Országos Területrendezési Terv tör
vényi előírásai szerint (a továbbiakban 
OTRT) a vízjárta területeket le kell hatá
rolni minden kiemelt térség, illetve megye 
területrendezési tervében. A vízjárta terü
leteken belül a törvény elkülöníti a hul
lámtér és nyílt ártéri területeket, valamint 
a belvízjárta területeket. A térségi tervek
ben lehatárolt „rendszeresen belvízjárta 
területek” a megyei területrendezési ter
vek közül nyilvánvalóan csak azoknál a 
megyéknél fordulnak elő, melyek közigaz
gatási határain belül alkalmanként előfor
dulhatnak belvízzel borított felszínek.

Az OTRT fontos előírásokat határoz 
meg a megyei tervekben lehatárolt „rend
szeresen belvízjárta területek” által érin
tett településekre. Azokon a településeken, 
melyeket ez a szabályozási övezet érint, a 
területileg illetékes vízügyi hatóság ada
tai alapján úgynevezett belvízrendezési 
munkarészt kell készíteni. Ezeken a tele
püléseken a belvízrendezés tervezése tehát 
kötelező alátámasztó munkarésze a tele
pülésrendezési terveknek. Az OTRT elő
írásai szerint a megyei területrendezési 
tervekben „rendszeresen belvízjárta terü
letek”ként lehatárolt területeken „beépí
tésre szánt terület csak kivételes esetben, a 
belvízrendezési munkarészben meghatá
rozott feltételek teljesülése esetén jelölhető 
ki” (Körmendy 2011).

A megyei területrendezési tervek készí
tése során a tervezők a területileg illetékes 
vízügyi hatóság szakmai közreműködésé
vel és jóváhagyásával határolják le a rend
szeresen belvízjárta területeket. A megyei 
területrendezési terveket néhány évente 
felülvizsgálni, módosítani kell, és ennek 
kapcsán gyakran változnak a szabályo
zási övezetek, így a rendszeresen belvíz
járta területek határai is. A következők
ben bemutatásra kerülnek a rendszeresen 
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belvízjárta területek lehatárolásával kap
csolatos problémák és az e területekre 
vonatkozó szabályozási előírások különb
ségei két megye területrendezési tervének 
összehasonlításával. 

A belvizes területek lehatárolását a 
DélAlföldi Régió 2 megyéjének terület
rendezési terveinek összehasonlítása révén 
tanulmányozhatjuk. Elsőként BácsKis
kun megye rendezési tervét vizsgáltuk 
(Faragó – Devecseri 2011). BácsKiskun 
megye különleges helyzetű a DélAlföldi 
Régió megyéi között, hiszen ezt a megyét 
sújtja leginkább a belvíz mellett a szára
zodás és az aszály is. A megye előző 
(2005ös) területrendezési tervének felül
vizsgálata 2011ben készült el.

Az új térségi szabályozási tervben – rész
ben jogszabályváltozásokra, részben a ter
mészeti elemek (csapadék) szélsősége
ire hivatkozva – jelentősen módosították a 
rendszeresen belvízjárta területek határát. 
A rendszeresen belvízjárta területek kiter
jedése a többszöröse a 2005ös megyei terv
ben szereplő területekhez képest (3.4. ábra).

Pálfai (2000) által készített belvízve
szély térkép (3.4a, ábra), és a területrende
zési tervek „rendszeresen belvízjárta terü
letek” szabályozási övezeteiről készített 
térképek (3.4b,c ábra), összevetése alapján 
láthatjuk, hogy a fenti övezet lehatárolá
sához a legújabb tervben már a Pálfaiféle 
térképet használták fel. A belvíz veszélyez
tetettség térkép (Pálfai 2000, Pálfai 2004) 
négy kategóriája közül a belvízzel erősen és 
közepesen veszélyeztetett területeket (azaz 
az 1es és a 2es belvízveszély kategóriákat) 
összevonták egymással, és ezeket a terü
leteket jelölték a megyei területrendezési 
tervben „rendszeresen belvízjárta terü
letek”nek 2011ben. A 2005ben készült 
területrendezési tervhez képest a lehatá
rolás változtatására a tervdokumentáció 
szerint azért volt szükség, mert a korábbi 
(2005ös) állapothoz viszonyítva „a veszé
lyeztetett területek nagyságrendje többszö
rösére nőtt, köszönhetően az elmúlt évek 
extrém módon csapadékos időjárási viszo
nyainak”. Itt tehát az éghajlat egyre szél
sőségesebbé (csapadékosabbá) válásával 

3.4. ábra (a) Bács-Kiskun megye belvízveszély térképének 1. (sötét) és 2. (világos) kategóriába eső területei (Pálfai 2000 alapján), 
és (b) a megye területrendezési tervében a rendszeresen belvízjárta területek változása 2005 (sötét) és 2011 (világos) között, illetve 
(c) 2011-ben (Faragó és Devecseri, 2011)
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indokolják a belvízveszélyes területek 
növelését. Ez az indoklás azért is erősen 
megkérdőjelezhető, mivel bár a 2010es év 
kiemelkedően csapadékos volt, az Alföld 
területén (így BácsKiskun megyében is) 
hosszabb idősorok elemzése kapcsán épp 
hogy a csapadékmennyiség csökkenése a 
kimutatható tendencia.

A DélAlföldi Régión (NUTS 2 statiszti
kai egységen) belül helyezkedik el Csongrád 
megye is. A megye területrendezési tervét 
szintén 2011ben módosították. Itt azonban 
BácsKiskun megyével ellentétben a „rend
szeresen belvízjárta területek” nagyságát a 
tervezők jelentős mértékben csökkentették 
2005ös tervhez képest (3.5. ábra).

A „rendszeresen belvízjárta terüle
tek” lehatárolásának alapjául Csong
rád megye Területrendezési Tervében is 
a Pálfaiféle belvíz veszélyeztetettség tér
kép szolgált (3.5a ábra), azonban láthatjuk, 
hogy a legújabb, 2011ben készült megyei 
területrendezési tervhez a négy kategó
ria közül csupán az 1est, azaz a „belvíz
zel erősen veszélyeztetett” kategóriát hasz
nálták fel (3.5c ábra). A lehatárolást tehát 

BácsKiskun megye területrendezési ter
vével ellentétben nem az 1es és 2es kate
góriák összevonásával, hanem csupán 
az 1es kategóriába eső területek alapján 
készítették el (3.5c ábra).

A Pálfaiféle belvíz veszélyeztetett
ség térkép jelenik meg a magyar megyék 
(NUTS 3 statisztikai egységek) terü
letrendezési terveiben is, a legújabb 
(2011es) területrendezési tervekben e 
térképek alapján határolják le a megyei 
tervek „rendszeresen belvízjárta” szabá
lyozási övezeteit. A lehatárolás módszer
tana azonban megyénként (NUTS 3 sta
tisztikai egységenként) jelentősen eltér 
egymástól, hiszen míg Csongrád megyé
ben csupán a Pálfaiféle térkép leginkább 
belvízveszélyes területeit sorolták ide, 
a másik vizsgált megyében a közepesen 
belvízveszélyes területeket is a „rendsze
resen belvízjárta területek” körébe sorol
ták. Szükség lenne tehát egy korszerű, 
távérzékelési adatok idősoros elemzése 
alapján kialakított GIS adatbázison ala
puló új országos belvíz veszélyeztetettségi 
térkép elkészítésére.

3.5. ábra (a) Csongrád megye belvízveszély térképének 1. (sötét) és 2. (világos) kategóriába eső területei (Pálfai 2000 alapján), és 
(b,  c) a megye területrendezési tervében a rendszeresen belvízjárta területek lehatárolása 2005-ben és 2011-ben (CSMTRT 2005, 
Koszorú és Lázár 2011a, Koszorú és Lázár 2011b)
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Suvišne unutrašnje vode predstavljaju ozbi
ljan hazard u nekoliko nizijskih Evropskih 
zemalja. Međutim, međunarodna naučna 
zajednica ovaj problem smatra tipičnim 
za Panonski basen, kako sa prirodno tako 
i društvenog aspekta. Sam pojam “pro
blema suvišnih unutrašnjih voda” nameće 
potrebu za integrisanim istraživanjem da 
bi se pronašlo rešenje. U Mađarskoj, nastala 
šteta je oko 100–150  miliona € u proseku 
godišnje, ali u godinama sa ekstremnim 
plavljenjem finansijski gubitak može biti i 
do 500  miliona  €. U pokrajini Vojvodini, 
odnosno Srbiji, ogromne poljoprivredne 
površine i brojna naselja su zahvaćena pro
blemom suvišnih unutrašnjih voda. U 
1999. i 2010. više od 100 000 ha i 400 000 
ha poljoprivrednih površina i naselja je bilo 
plavljeno i ugroženo unutrašnjim vodama. 
Problemi neadekvatnog upravljanja i 
mogućih klimatskih promena u budućno
sti zahtevaju zajedničku prekograničnu ini
cijativu naučnog rasvetljavanja dinamike 
sistema i modeliranja njegovih odgovora 
na sadašnje i buduće promene. Nastanak 
i uticaj podzemnih voda i hazardi vezani 
za njih mogu se posmatrati preko različi
tih pristupa i naučnih oblasti. I u Srbiji i u 
Mađarskoj, pažnja javnosti prema suviš
nim unutrašnjim vodama je povećana i 
ovo može da dovede do koncentracije više 
resursa za razvoj sistema za upozorenje i 
informisanje. Stoga je istraživački proje
kat MERIEXWA u okviru IPA programa 
prekogranične saradnje između Mađar
ske i Srbije bio prvenstveno motivisan u 
smeru istraživanja gore navedenih ključ
nih pitanja sa učešćem Univerziteta u Sege
dinu i Prirodnomatematičkog fakulteta i 

Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u 
Novom Sadu. U regionu ova dva univerzi
teta imaju najveći istraživački potencijal i 
projekat MERIEXWA je bio dobra prilika 
da se stvori uspešna prekogranična naučna 
saradnja da bi se ojačala ekološka i eko
nomska održivost u širem okruženju. 

Čitalac u rukama drži zbirku nauč
nih rezultata ovog dvogodišnjeg projekta. 
Detaljni praktični rezultati projekta se 
mogu naći u nekoliko objavljenih radova 
navedenih na zadnjim stranicama izdanja 
kao i na WEB stranici projekta:  
www.geo.uszeged.hu/meriexwa.

Projekat MERIEXWA ima za cilj da se 
pronađu odgovori na nekoliko međusobno 
povezanih pitanja putem fundamentalnog 
i primenjenog istraživanja. Ispitali smo 
nastanak različitih tipova suvišnih unu
trašnjih voda. Pratili smo uslove proce
đivanja podzemnih voda koristeći sistem 
bunara za osmatranje sa akustičnim sen
zorima. Razvili smo i testirali nove meto
dologije za terensko kartiranje plavlje
nih zona, uključujući i verifikaciju preko 
podataka dobijenih daljinskom detekci
jom ispitivanih lokacija, da bi se proce
nila njihova upotrebljivost u aktivnostima 
vezanim za zaštitu od suvišnih voda.

Satelitski snimci i aerofotografije su 
klasifikovani da bi se dobio detaljan 
model suvišnih unutrašnjih voda. Tra
dicionalne i nove metode klasifikacije su 
kombinovane sa geografskim informaci
onim sistemima za opis kretanja površin
skih voda. Razvili smo sistem za monito
ring zasnovan na internetu koji se sastoji 
od infrastrukture prostornih podataka u 
skladu sa INSPIRE direktivama i sistem 
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za publikaciju karata preko WEBa, koji 
podržava upravljanje suvišnim unutraš
njim vodama.

Rezultati će značajno pomoći vodopri
vrednim institucijama i pogođenoj popu
laciji za preduzimanje kako preventivnih 
tako i operativnih aktivnosti. 

Ogromna količina podataka, informacija 
i znanja, prikupljenih u multidisciplinar
nim oblastima može da dovede do dugoroč
nog rešenja problema koji se ponavlja svake 
godine. Integracija savremenih i tradicio
nalnih alata i pristupa je ključ za generisanje 
promene u strategiji upravljanja suvišnim 
unutrašnjim vodama, i može biti harmoni
zovana takođe i sa direktivama EU.

Rezultati projekta su nedvosmisleno 
važni za očuvanje održivog razvoja u 
regionu. Jedan od ključnih ciljeva pro
grama za istraživanje je da se doprinese 

održivom upravljanju vodama u poljopri
vrednim oblastima, koji je jedan od naj
važnijih prirodnih resursa regiona.

Istraživačka saradnja između dva uni
verziteta stimulisala je kontinuirani naučni 
odnos i program razmena. Odnos javnih i 
ekonomskih aktera prema problemu suviš
nih unutrašnjih voda je veoma raznolik, 
stoga će kontinuitet istraživanja drugih 
aspekata sistema sigurno biti neophodan u 
budućnosti. Naša nada i očekivanje je da će 
buduće studije biti građene na rezultatima 
sadašnjeg projekta.

József Szatmári,  
Stevan Savić, 

Miloš Živanov

Segedin – Novi Sad
Novembar 2013. 
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Zbog geografskog položaja i klime, Panon
ska nizija je pod konstantnom pretnjom 
poplava i suše. Dobro uravnotežen pro
gram upravljanja je od suštinske važnosti 
za održanje i poboljšanje vodnog bilansa 
u Mađarskoj regiji. Sa jedne strane vrela 
leta sa ograničenom količinom padavina 
dovode do ozbiljnog isušivanja predela 
(Pálfai 2011, Ladányi et al. 2011, Várallyay 
et al. 1980a), dok sa druge strane, periodi 
velikih padavina i topljenja snega prou
zrokuju plavljenje velikih površina. Osim 
plavljenja reka, suvišne unutrašnje vode 
(Prilog 1.1) je problem koji se ponavlja na 

Panonskoj niziji sa vrlo ozbiljnim ekonom
skim i ekološkim posledicama.

 Površine plavljene unutrašnjim vodama 
su veoma promenljive (Prilog 1.2). U  pro
seku je u Mađarskoj svake godine 110 000 ha 
zemlje preplavljeno unutrašnjim vodama, 
ali od 1935. bilo je 10 godina sa manje od 
10 000 ha, a 13 godina sa više od 200 000 ha 
plavljene zemlje. 

Godina 2010. je bila jedna od najvlažni
jih ikada u Mađarskoj. U periodu između 
oktobra 2009. i decembra 2010, na Velikoj 
Mađarskoj niziji zabeleženo je 1149 mm 
padavina, što odgovara godišnjoj količini 

Prilog 1.2 Površine plavljene unutrašnjim vodama između 1935. i 2011; izuzev za godine 1940-1944; podaci pre 1950. predstavljaju 
procene (Izvor: Vizugy 2011, Pálfai 2000)

Prilog 1.1 Suvišne unutrašnje vode u gradu (levo) i selu (Mart 2006 u sredini, Februar 2010 desno)
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padavina od 919 mm, dok je dugoročni 
godišnji prosek padavina 489 (u Sege
dinu, OMSZ 2012). Ekstremne padavine 
uzrokovale su izuzetno velike površine 
plavljene unutrašnjim vodama. Maksi
malna plavljena površina bila je 355 000 ha 
(Vízügy 2011), a samo u poljoprivredi su 
štete procenjene na 500 miliona €. U toku 
januara i februara 2011. plavljena površina 
je povećana na maksimum od 380 000 ha 
15. januara 2011 (Vízügy 2011), što je oko 
11% ukupnih poljoprivrednih površina u 
Mađarskoj.

1.1 Definicije i tipovi unutrašnjih voda

U engleskom jeziku ne postoji reč ili izraz 
koji jasno definišu hidrološku pojavu koja 
je tema ove knjige. U knjizi će se pominjati 
termin suvišne unutrašnje vode (Inland 
excess water), a to je prevod mađarske 
reči belvíz. U literaturi se mogu pronaći 
dva termina, plavne vode (excess water) 
i kopnene vode (inland water), ali njih 
nismo iskoristili zato što kopnene vode 
podrazumevaju sve vode koje nisu deo 
okeana i mora dok plavne vode podra
zumevaju vode zaostale na kopnu kao 
posledica poplava. Kuti, posle ”konsul
tacije sa više eksperata” – koristi termin 
plavljenje unutrašnjim vodama (excess 
water inundation) (Kuti 2006). Ovaj ter
min takođe podrazumeva i vode zao
stale plavljenjem reka. Stajaća voda (stan
ding water) ili sedeća voda (sitting water) 
su termini koji se koriste za manja pod
ručja koja su pokrivena vodom, obično 
do 100 m2. U Nemačkom jeziku se koriste 
termini polderwasser i stauwasser (Kozák 
2006). I pored velike naučne zaintereso
vanosti mađarskih naučnika za unutraš
nje vode, ovaj problem nije karakterističan 
samo za ovaj region. Na primer, javlja se i 

u Kini, Nemačkoj, Indiji, Italiji, Holandiji, 
Rumuniji i Rusiji (Kuti 2006, Pálfai 2004). 
U većini zemalja unutrašnje vode su oka
rakterisane kao tip poplava i nisu prepo
znate kao specifična fizička pojava. 

Palfai je prikupio preko 50 različi
tih definicija suvišnih unutrašnjih voda 
(Palfai 2001). Veliki broj različitih defini
cija unutrašnjih voda, potekao je iz zain
tersovanosti velikog broja naučnika razli
čitih polja naučnih interesovanja (Kozák 
2011, Vámosi 2002). Svako naučno polje, 
npr. upravljanje vodama, poljoprivreda, 
ekologija, prostorno planiranje ili ekono
mija, definišu unutrašnje vode iz svoje per
spektive. Većina definicija ima zajedničku 
osnovu gde su unutrašnje vode vodni osta
tak (od padavina, topljenja snega ili pod
zemnih voda) koji u kraćem periodu ne 
nestane sa topografske površine ispara
vanjem, proceđivanjem ili oticanjem. Sa 
ekološkog stanovišta, unutrašnje vode 
nisu samo površinska pojava koja može 
da ošteti vegetaciju već i da u potpunosti 
pokrije zasićeno zemljište (Rakonczai 
et al. 2011, Körösparti and Bozán 2008). 
I  mnoge druge definicije takođe opisuju 
unutrašnje vode kao fenomen koji izaziva 
štete antropogenom ili prirodnom okruže
nju. Iako, u većini slučajeva poplave izazi
vaju velike štete one neće biti analizirane u 
ovom radu jer unutrašnje vode nisu uslov
ljene pojavom poplave.

Unutrašnje vode su predmet broj
nih istraživanja od strane različitih dis
ciplina. Brojni autori su razvili metode 
kojima je moguće proceniti rizik od 
poplava (Pálfai 2003, Pálfai et al. 2004, 
Bozán et al. 2005, Bozán et al. 2009 Thyll 
i Bíró 1999, Pásztor et al. 2006, Konc
sos i Balogh 2009, Körösparti et al. 2009). 
Drugi koriste metode daljinske detek
cije za utvrđivanje pojave poplava (Csekő 
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2003, Csornai et al. 2000, Rakonczai et al. 
2001, Licskó i Ditzendy 2003, Licskó 2009, 
Mucsi i Henits 2011, Szatmári et al. 2011b, 
Van Leeuwen et al. 2013a, Van Leeuwen 
et al. 2013b), Farsang (2011), Gál i Far
sang (2012) i Gál i Farsang (2013) su utvr
đivali uticaj karakteristika zemljišta u 
pojavi unutrašnjih voda. Brkic et al (2013) 
su razvili sitem praćenja podzemnih voda 
da bi utvrdili uticaj kretanja nivoa podze
mnih voda na pojavu unutrašnjih voda. 
Vámosi razmatra uticaj na mogućno
sti upotrebe zemljišta (Vámosi 2002). Sa 
teorijskog stanovišta, unutrašnje vode su 
bile predmet razmatranja Pálfai (2004) i 
Rakonczai et al. (2011).

Inžinjerski pristup je najuobičajeniji 
način prilaska problemu podzemnih voda. 
Glavna problem i tema u ovom pristupu je 
kako izračunati potrebne kapacitete kanala 
za odvođenje unutrašnjih voda. Problem se 
rešava računanjem vodnog oticaja ili kapa
citetom vodnog oticanja. Pálfai je definisao 
7 metoda za ovakve proračune. On je upo
redio proračune vodnog oticaja za ispiti
vano područje i zaključio da rezultati vari
raju 25–30% (Pálfai 2004).

Unutrašnje vode mogu biti različitog 
porekla (Kozák 2006, Pálfai 2001, Pásztor 
et al. 2006, Rakonczai et al. 2011, Vágás 
1989). Najčešći je akumulativni tip unu
trašnjih voda (Prilog 1.3). U ovom slu
čaju, padavine se pod uticajem gravita
cije akumuliraju na najnižem delu terena. 
Ovo se dešava kada je suma padavina veća 
od kapaciteta oticaja i infiltracije. Na rav
nim terenima nema značajnog oticanja pa 
su karakteristike zemljišta ključne. Ove 
karakteristike su promenjive tokom vre
mena, pri promeni meteoroloških uslova 
(smrznuto zemljište) i usled lokalne pro
mene nadmorske visine. Unutrašnje vode 
se uvek pojavljuju u najnižim delovima 

lokalne sredine gde se često razlike mere 
u svega nekoliko decimetara. Veoma 
male, nekada teško vidljive razlike u visini 
isključuju mogućnost upotrebe topograf
skih karata u modelovanju unutrašnjih 
voda (često su oranice najdominantniji 
oblik uzvišenja i ključno utiču na plav
ljenje). Unutrašnje vode ovog tipa delom 
potiču od suficita voda na pojavnom pro
storu (Prilog 1.3a), delom od voda koje 
su dotekle sa viših terena (Prilog 1.3b), a 
delom od akumulacije u okolnim depre
sijama.  Odnos između dve oblasti može 
znatno da utiče na postojanost unutraš
njih voda.

Drugi tip unutrašnjih voda je plavlje
nje podzemnih voda. Laički gledano, to 
je poplava ”iz zemlje”. I zaista, događa se 
da podzemne vode izbiju na površinu i da 
oteknu ka najnižim površinskim delovima 

Prilog 1.3 Horizontalne ili akumulativne unutrašnje vode 
(Rakonczai et al. 2011)
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(Prilog 1.4). Uobičajna je pojava na alu
vijalnim nanosima krupnije sedimenta
cije, gde je bočno proceđivanje uslovljeno 
nekadašnjim rečnim koritima. 

Prva dva tipa unutrašnjih voda su 
posledica prirodnih uticaja, dok je treći 
tip posledica antopogenih aktivno
sti. U  ovom slučaju, kanali izgrađeni za 
odvodnjavanje unutrašnjih voda uslov
ljavaju poplave. U literaturi ovaj tip je 
takođe poznat i kao “hipoteza nagomila
vajućih unutrašnjih voda prema Vagasu”. 
Poplave su izazvane unutrašnjim vodama 
koje se sakupljaju u kanalskim siste
mima izgrađenim za odbranu od voda 
i za odvodnjavanje do reka uz upotrebu 
pumpi. Kapacitet kanala je ograničen i 
ne može da transportuje svu vodu koja 
se akumulira u sistemu (kao posledica 
ograničenog kapaciteta pumpi). Iz ovog 
razloga veće odvodnjavanje se pretvara u 
manja odvodnjavanja koja se odvijaju u 
dužim vremenskim intervalima. To znači 
da jedan deo viška vode treba da čeka “po 
uređenom” sistemu (kapacitet odvodnja
vanja nije određen količinom unutrašnjih 
voda već kapacitetom pumpnog sistema) 
(Vágás 1989). U ovom slučaju, voda koja 
je trebalo da bude odvodnjena ostaje pri
vremeno u kanalima i (kada su ispunjeni) 
u njihovom okruženju (Prilog 1.5). Ovaj 
tip unutrašnjih voda je čest duž kanala 
u depresijama pravca NWSE u oblasti 
između reka Dunava i Tise.

Svi tipovi unutrašnjih voda uzrokuju da 
se lokalne depresije ispune vodom. U zavi
snosti od meteoroloških uslova, karakteri
stika zemljišta i ljudskog uticaja, ove vode 
mogu da nestanu. Kozák (2011) je izneo 
podatke u odnosu na unutrašnje vode 
za period 2010–2011. godinu.  Na pro
storu Direktorata za zaštitu životne sre
dine i upravljanje vodama distrikta Donje 

Tise (ATIVIZIG), maksimalni prostor pod 
unutrašnjim vodama je 87 850 ha zabele
žen 16 januara 2011. godine. Te poplave su 
nestale isparavanjem (78%), infiltracijom 
(8%) i ljudskim uticajem (ispumpavanjem) 
(14%). Infitracija je bila mala zato što je 
zemljište već bilo zasićeno vlagom iz pret
hodnog perioda pojave unutrašnjih voda. 
Takođe, oticanje nije bilo veliko jer su reke 
imale visoke vodostaje.

Unutrašnje vode se najčešće javljaju u 
periodu od decembra do aprila, kada se 
topi sneg i kada imamo ozbiljnije pada
vine. Tada se javljaju i veće poplave, ali to 
ne znači da nastaju i veće štete zato što u 
tom perodu nema značajnijih poljopri
vrednih aktivnosti. Leti, unutrašnje vode 
se javljaju u periodu od juna do avgusta i 
izazvane su kratkim, ali jakim pljuskovi
tim kišama ili dugim kišnim periodima 

Prilog 1.4 Vertikalne unutrašnje vode ili plavljenje podzemnih 
voda (Rakonczai et al. 2011)
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– često izazivaju veće ekonomske štete 
usled uništavanja useva. Jesenja pojava 
unutrašnjih voda je izazvana jakim 
kišama, ali nije toliko česta zato što je 
infiltracija u ovom periodu veća kao posle
dica prethodnog suvog perioda.

1.2.  Faktori koji utiču na suvišne unutrašnje 
vode

Formiranje unutrašnjih voda može biti 
pod uticajem hidrometeoroloških (česte 
padavine, akumulacije vode, npr., sneg ili 
led, smanjenje isparavanja, smrznuto tlo), 
geomorfoloških i topografskih razloga 
(lokalne depresije, ivice aluvijalnog 
nanosa), hidrogeoloških agenasa (polo
žaji vodonepropusnih slojeva i izdani) 
i osobine zemljišta kao prirodnih faktora. 
Ljudski faktori uključuju vodoprivre
dine objekte (drenažni sistemi, nasipi), 
korišćenje zemljišta (izgrađeno zemljište, 

pruge, autoputevi), neodgovornu kultiva
ciju i nedostatak savremene agrotehnike.

U principu, nekoliko nepovoljnih pri
rodnih faktora treba da se dogodi u isto 
vreme da bi se pojavile unutrašnje vode. 
Efekti ovih faktora mogu biti ublaženi ili 
povećani ljudskom intervencijom (Baukó 
i sar. 1981, Pálfai 2004).

Faktori koji uzrokuju nastanak unutraš
njih voda mogu biti podeljeni na prirodne 
i antropogene faktore. Ovde će biti nabro
jani svi faktori, a u poglavljima koja slede 
će biti detaljnije opisani.

Prirodni faktori

Geomorfološki i reljefni uzroci. Unutraš
nje vode se akumuliraju na površinskim 
depresijama, gde je dovoljno da postoji 
visinska razlika od nekoliko decime
tara. Imajući u vidu da je ravnica mađar
skog pejzaža, u velikom delu, formirana 

Prilog 1.5 Poplava tipa nagomilavajućih unutrašnjih voda (Rakonczai et al. 2011)
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rečnim sedimentima, unutrašnje vode se 
javljaju u nekadašnjim rečnim koritima. 
Priroda često kreira privremene formacije 
(npr., snežna uzvišenja) koja mogu uzro
kovati morfološke prepreke za akumula
ciju vode.
Hidrološki faktori. Geološki uslovi utiču 
na razvoj unutrašnjih voda na dva načina. 
Prvo, sposobnost infiltracije lokalnih 
padavina je ograničena ukoliko je površina 
nepropusna ili ako postoje formacije stena 
sa lošom sposobnošću infiltracije. Drugo, 
geološka situacija se sastoji od depozita koji 
omogućavaju podzemno horizontalno kre
tanje vode. U takvoj situaciji, raste moguć
nost da se voda pojavi na površini zahva
ljujući podzemnim potocima.
Sastav zemljišta i struktura. Infiltracija 
zemljišta i kapacitet zadržavanja vode su 
veoma važni faktori za razvijanje suviš
nih unutrašnjih voda. Od presudnog 
značaja je koliko brzo je voda u stanju 
da se infiltrira u zemljište posle ekstre
mnih letnjih pljuskova. Vrlo kompaktna 
ili slana zemljišta se često ponašaju kao 
potpuno vodootporna, obezbeđujući tako 
povoljne okolnosti za formiranje unu
trašnjih voda.
Hidrometeorološki uzroci. Ovo može obu
hvatati veliku količinu padavina (na pri
mer, posle intenzivnih padavina čak i 
peskoviti tereni mogu zadržavati vodu), 
nepovoljnu distribuciju akumuliranih 
padavina (na primer, sneg) i smanjeno 
isparavanje (niska temperatura vazduha, 
Sunčeva svetlost i vetar). Tipičan uzrok je 
smrzavanje zemljišta. U proleće, kada se 
temperature vazduha povećavaju, gor
nji deo zemljišta počinje da se odmrzava, 
dok su niži slojevi zemljišta još uvek smr
znuti i sprečavaju infiltraciju otopljene 
vode što rezultira suvišnim unutrašnjim 
vodama.

Antropogeni faktori

Vodoprivredni projekti. Često se tokom 
visokog vodostaja reka unutrašnje vode 
akumuliraju ispred nasipa (zbog izbijanja 
vode). Ukupno, više od 40.000 km kanala 
je napravljeno da prenosi višak vode iz 
različitih oblasti. Kada oni ne funkcio
nišu (npr. usled taloženja ili preteranog 
rasta vegetacije) ili kada njihov kapacitet 
nije dovoljno veliki, mogu izazvati pojavu 
suvišnih unutrašnjih voda (formirajući 
liniju suvišnih unutrašnjih voda). Tokom 
velikog poljoprivrednog razvoja u drugoj 
polovini 20. veka izgrađeni su drenažni 
sistemi u mnogim regionima sa suvišnim 
unutrašnjim vodama. Zbog nepravilnog 
održavanja, oni su začepljeni i ne mogu 
više da ispune svoju funkciju transporta 
vode.
Izgradnja. U mnogim izgrađenim područ
jima unutrašnje vode se pojavljuju zbog 
nemarne izgradnje. Tokom dužeg sušnog 
perioda izgradnja se vrši u inače plavlje
nim oblastima. Ove depresije često pred
stavljaju nekadašnja rečna korita, a izgra
đene kuće stvaraju prepreke toku vode 
(Baukó i sar. 1981). U drugim slučaje
vima, izgrađeni su putevi i pruge sa suviše 
malim propustima, koji ometaju vodu u 
oticaju. U poslednjih nekoliko godina, na 
ovaj način, M5 i M43 autoputevi su iza
zivali pojavu unutrašnjih voda u širem 
okruženju Segedina (Barta i sar. 2011, 
Kozák 2011).
Agro-tehnički nedostaci, poljoprivredna 
neodgovornost. Zbog loše poljoprivredne 
prakse, kompaktni sloj zemljišta se može 
formirati ili velike teške poljoprivredne 
mašine mogu izazvati ozbiljno zbijanje 
zemljišta rezultirajući nepovoljnom struk
turom zemljišta sa smanjenim kapacite
tom infiltracije koja može izazvati suvišne 
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unutrašnje vode. Isto tako, i preterano 
navodnjavanje može izazvati suvišne unu
trašnje vode direktno ili indirektno (ako je 
zemljište zasićeno vodom neposredno pre 
sezone padavina). Loša široko rasprostra
njena praksa bila je cepanje velikih poljo
privrednih parcela u periodu privatizacije. 
Novi vlasnici su izgradili lične pristupe 
svojim poljima jednostavnim popunjava
njem bivših kanala. Na ovaj način voda ne 
može dalje teći niz kanal, često tako izazi
vajući suvišne unutrašnje vode.

1.2.1. Reljef i geomorfologija

Najvažniji statični faktor u razvoju suviš
nih unutrašnjih voda je reljef. Samo u 
regionima sa malim intenzitetom reljefa 
voda će se skupljati u relativnom malim 
i lokalnim depresijama. U regionima sa 
većim visinskim razlikama, voda se aku
mulira u jarugama, potocima i rekama, i 
unutrašnje vode se ne pojavljuju.

U ravničarskim regionima, meandri
ranje reka je dominantni geomorfološki 
proces. Napušteni meandri su često svega 
nekoliko desetina centimetara niži nego 
okolina i nisu vidljivi tokom suvih peri
oda, ali kada budu preplavljeni suvišnim 

unutrašnjim vodama lako mogu biti iden
tifikovani (Rakonczai i sar. 2011) (Prilog 
1.6.).

Geomorfologija takođe određuje oblik 
pojedinačnih pojava (pečeva) suvišnih 
unutrašnjih voda. Patay i Montvajszki 
(2010) su odredili pet geometrijskih oblika 
koji su direktno u vezi sa geomorfolškim 
oblicima terena (Prilog 1.7.).

 
Prilog 1.7 Geometrijski oblici suvišnih unutrašnjih voda (Patay 
i Montvajszki (2010)). a) brazdati tip; nastaje zbog oranja duž 
dugih i uskih paralelnih brazda koje ispunjava voda, b) rovasti 
tip; izduženi delovi koji su niži nego okruženje (često ispunjeni 
rovovi, ostacima kanala), c) bazenski tip; kružne ili ovalne depre-
sije, sa jednom središnjom najdubljom tačkom, d) blizanački 
bazenski tip; povezani bazenasti tipovi depresija, koji su među-
sobno podeljeni nasipom ispod vode, e) brojaničasti tip, lanac 
bazenastih depresija koji obično nastaje od većih rečnih korita ili 
odsečenih meandara.

Prilog 1.6 RapidEye satelitski snimci (lažni kolor kompoziti) (24. mart 2011. godine) koji prikazuju napuštene menadre sa unutraš-
njim vodama; levo: Tisza-holtág, Mártélyi zaštićeno prirodno područje i desno: Desk
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Jedan od najvažnijih faktora aktiviranja 
unutrašnjih voda je reljef (Baukó i sar. 1981, 
Rakonczai i sar. 2003), koji je u snažnoj vezi 
sa geomorfološkim karakteristikama obla
sti. Morfološka osnova utiče na razvoj unu
trašnjih voda na nekoliko načina:

1.  Geološka podloga i litolografska 
struktura

Materijal i raslojavanje različitih geoloških 
struktura i njihov istorijski razvoj odre
đuje tok podzemne vode, pa tako i polo
žaj i razvoj izbijanja unutrašnjih voda. 
Ova vrsta unutrašnjih voda se razvija kada 
srednji protok podzemne vode ili podze
mna voda dostigne nepropusni sloj. Ako 
nepropusni sloj doseže do površine, pod
zemne izbijaju i pojavljuju se na povr
šini (Knighton, 1998). Najtipičniji primer 
za to može se naći na aluvijalnim nano
sima (Prilog 1.8), gde se zbog njihove sedi
mentne strukture voda infiltira na vrhu, a 
onda teče između glinovitih i siltnih slo
jeva plavnih sedimenata prema ivici alu
vijalnh nanosa (Strahler 1975). Konačno, 
infiltrirane podzemne vode se pojav
ljuju kao izvori u rubnom delu aluvijal
nog nanosa (Rachocki 1981, Mukerji 1990, 
Rakonczai i Bodis 2001). Glavni razlog 
ovog fenomena je da su distalni delovi 
aluvijalnog nanosa izgrađeni od finijih 
sedimenata (Gohain i Parkash 1990), a 
ponekad sadržaj gline od sedimenata na 
marginalnim delovima može biti iznad 
60%, pa podzemna voda ne može da teče 
prema basenu jer nepropusni glinoviti 
slojevi ometaju njeno kretanje, te se zato 
često pojavljuje na površini (Basu i Sarkar 
1990). Na nealuvijalnim područjima sa 
sličnim strukturama, izdignute podzemne 
vode se takođe mogu pojaviti (Knighton 
1998), posebno na dnu konkavnih padina.

Prilog 1.8 Struktura aluvijalnog nanosa i tok podzeme vode 
(Stahler 1975)

Slični geološki uslovi su odgovorni za 
pojavu suvišnih voda na rubnim delo
vima aluvijalnih nanosa Dunava (na 
obodu međurečja između Dunava i Tise) 
i na zapadnom obodu aluvijalnog nanosa 
Moriša (Prilog 1.9).

2. Topografski uslovi

U pogledu (akumuliranih) suvišnih unu
trašnjih voda atmosferskog porekla, uloga 
tla može biti posmatrana kroz relativni 
reljef (Pásztor i sar. 2006). U tom slučaju, 
topografija (geomorfologija) pokazuje pozi
cije depresija koje su odgovarajuće za sku
pljanje i zadržavanje suvišnih unutrašnjih 
voda i može otkriti veze između njih (Patc
hett i Wilhelm 1999, Bach i sar. 2000). Istra
živanja Bach i sar. (2000) primarno naglaša
vaju da se prvo mora utvrditi veza između 
ustanovljenog DEMa i geomorfoloških 
formi u datoj rezoluciji. Tačnost satelit
skih snimaka srednje rezolucije je značajno 
umanjena na područjima gde je površina 
diversifikovana zahvaljujući geomorfološ
kim razlozima (Rakonczai i sar. 2003). Ipak,  
Pásztor i sar. (2006) naglašavaju nedosta
tak preciznih topografskih modela za una
pređenje tačnosti postojećih mapa hazarda 
unutrašnjih voda u Mađarskoj.
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Pored prirodnih depresija i barijera 
reljefne razlike mogu biti i pod uticajem 
poljoprivrednih aktivnosti. Poljoprivreda, 
kao faktor koji modifikuje reljef, mora biti 
uzeta u obzir, naročito u Panonskoj niziji, 
pošto poljoprivredne aktivnosti inten
zivno formiraju tlo već više od jednog 
veka. Pojedini autori (npr., Goudie 1990) 
naglašavaju, da kao posledica preoravanja, 
“grebenbrazda“ obrazac rezultira razli
kama u reljefu od čak jednog metra. Osim 
toga, održavanje drenažnih kanala takođe 
rezultira gradnjom kanalskih bedema 
značajnih visina. U Mađarskoj, analiziran 
je stepen takvih ljudskih aktivnosti da bi 
se otkrila korelacija između oticanja suviš
nih površinskih voda i ispusta i kanalskih 
bedema (Benyhe i Kiss 2012).

Najdominantnije površinske forme u 
regionu Donje Tise, koji je gotovo u pot
punosti ravan (intenzitet reljefa: 0.1–3.8 m/
km), povezane su sa fluvijalnim aktivno
stima. Područje je bogato pukotinama, 
ostacima meandara, sprudova bivših 
paleokanala Moriša i Tise (Kiss i  Hernesz 

2011; Prilog 1.9). Paleokanali reke Tise su 
350–600 m široki i 1,5  m duboki u pro
seku, a veštački drenažni kanali su obično 
izrađena u njihovom dnu. Prirodni nasipi 
i sprudovi duž paleokanalu često stvaraju 
oblasti sa slabim oticajem, čak i na višim 
površinama, dok su dalje od rečnih korita 
najdubljih područja nekada bila plavne 
močvare. Sistemi sprudova duž korita su 
50–150 m široki i 0,4–0,5 m visoki. Jasni 
pravci oticaja koji mogu drenirati suvišne 
unutrašnje vode iz većih oblasti nisu se 
razvili (Baukó i sar. 1981).

 
Prilog 1.10 Satelitski snimak površine prekrivene paleo-kana-
lima i sprudovima (NIMA katalog, SPOT)

Prilog 1.9 Inundacija unutrašnjih voda 1999 duž zapadnih oboda aluvijalnog nanosa Moriša (A: vegetacija u vodi B: otvorene suvišne 
unutrašnje vode C: veoma zasićeno zemljište unutrašnjim vodama) (Rakonczai i Bódis 2001 na osnovu SRTM modela)
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Pre velikih radova na zaštiti od poplava, 
velika područja – osim malih plavnih 
ostrva – funkcionisala su kao plavne rav
nice, te su paleokanalski fragmetni, 
pukotine i potoci igrali značajnu ulogu 
u drenaži poplavne vode nazad u Tisu i 
Moriš. Posle izgradnje brana za zaštitu od 
poplava i drenažnih kanala, ove prirodne 
forme igraju značajnu ulogu u drenaži kiš
nice i podzemne vode koja izbija na povr
šinu i u akumulaciji suvišnih unutraš
njih voda. Tokom holocena, zahvaljujući 
kanalskom usecanju Tise, jasan eskarp
man je formiran čineći granicu između 
nižih i viših plavnih područja (Gábris 
2007). Niska plavna ravnica koja je tako 
nastala, smeštena je 4–5 m niže od viso
kog plavnog područja i pripada obla
sti koje je srednje i visoko ugroženo unu
trašnjim voda (Pálfai i sar. 2004), što se 
može delimično objasniti mikroreljefom, 
a delimično lošim upravljanjem vodama 
aluvijalnih i livadskih zemljišta (Keveiné 
Bárány 1988). Infiltracija je dodatno ote
žana činjenicom da je 90% površine pod 
intenzivnom poljoprivrednom kultiva
cijom (Deák 2005) i kompaktni zbijeni 
delovi zemljišta su se razvli zbog efekta 
nabijanja teške poljoprivredne mehani
zacije (videti takođe 1.2.3). Ovo nabijeno 
zemljište ima veoma nisku propustljivost 
vode (K≤106–107 m/s), tako da se prak
tično može smatrati za nepropusni sloj 
(Benyhe 2013), te samim tim i padavine 
ostaju na površini i akumulirju se u depre
sijama.

Međurečje Dunava i Tise je formi
rao Dunav sa pritokama u pleistocenu, 
ali je kasnije vetar mobilisao pesak i kre
irao eolske forme (humke, izduvine, defla
cione depresije i ravnice). U velikim, 
najdubljim deflatacionim oblastima, para
bolične dine su formirane (Kiss 2002). 

Iako je vodoprovodljivost peska visoka, 
suvišne unutrašnje vode se takođe mogu 
naći na peskovitom području. Zbog gline
nih čepova na dnu bivšeg korita Dunava 
i nekadašnjih jezera, razvio se nepropu
sni sloj. Ovi slojevi gline na dnu izduvina i 
deflacionih oblika potpomažu razvoj unu
trašnjih voda.

3. Odnos između oticanja i topografije

Ako predeo ne bi bio pod ljudskim uti
cajem, značajan deo unutrašnjih voda bi 
dostigao Moriš i Tisu direktno kroz pri
rodne vodene puteve. Međutim, nasipi za 
zaštitu od poplava, kanalski nasipi (videti 
1.2.6), glavni putevi i železničke pruge, 
kao i brazde na oranicama su direktno 
ili indirektno nastali kao proizvod ljud
ske aktivnosti, i sada se oni mogu smatrati 
kao dominantni geomorfološki oblici. Ovi 
oblici često formiraju ugao sa prirodnim 
nagibom (prav ugao u ekstremnim sluča
jevima) i na taj način blokiraju prirodne 
tokove oticanja vode. Stoga, ovi morfo
loški elementi se mogu smatrati elemen
tima koji prekidaju prirodno oticanje. 
Na lokalnom nivou, ovi elementi odva
jaju nagnute terene (poljoprivredne par
cele) od drenažnih kanala (Kiss i Benihe 
2013). U slučaju odvojenih, izolovanih 
parcela, oranje koje je vršeno poprečno u 
odnosu na nagib terena sprečilo je otica
nje površinskih voda (Prilog 1.11). U  slu
čaju poprečnog oranja, brazde razvi
jaju mrežu depresija bez oticanja, i tako 
se sprečava površinski oticaj ka dubljim 
delovima parcele. U proučavanoj oblasti, 
u regionu donjeg Potisja na oko 34% par
cela je sprečeno oticanje vode. Kanalski 
nasipi takođe mogu izazvati prekid otica
nja vode (u slučaju 85% kanala i 40% par
cela). Na 12% parcela, oticaj površinskih 
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voda sprečavaju i poprečne brazde i naspi 
kanala, pa se njihov negativan uticaj može 
akumulirati. U slučaju kanala kod kojih 
nije moguće regulisati nivo vode, greben 
brazdi ili kanalski nasipi značajno spre
čavaju oticanje iz viših delova parcele. Na 
ovaj način, značajan deo vode koji otiče sa 
gornjih odvojenih površina se akumulira 
u donjem delu parcela, te se zbog nasipa, 
velike količne površinske vode izlivaju duž 
kanala.

  Većina brazdi su paralelne sa nagi
bom terena, tako da ne blokiraju oticanje 
vode i time parcele ostaju povezane sa svo
jim drenažnim kanalima. Parcele će ostati 
povezane sa drenažnim kanalima samo 
ako su ivični kanali parcela zatvoreni, pa 
se nasipi mogu formirati na padinama 
kanala. U ovom slučaju nasip ne blokira 
oticanje iz gornjih parcela do kanala, jer 
nema  uticaja na oticanje. Parcele će ostati 
povezane sa drenažnim kanalima čak 
i u slučaju kada kanal nema nasip (18% 
kanala) ili kada se nasipi pojavljuju samo 
duž kraćih deonica, tako da se ne sprečava 
oticanje vode (otvoreni kanali).

Može se zaključiti da nasipi kanala i 
poprečne brazde deluju kao bafer zone, 
prekidajući vezu drenažnih kanala i 

oranica, dok u prirodnim tokovima oti
canja (tj. paleo kanali, pukotine i potoci) 
postoje barijere. Ove bafer zone i barijere 
imaju odlučujuću ulogu u stvaranju aku
muliranih površinskih voda. Poreme
ćaj oticanja površinske vode neznatno se 
razlikuje u ova dva slučaja, jer nasipi uzro
kuju izlivanja duž kanala, dok poprečne 
brazde mogu ometati oticanje na višim 
delovima parcela, te se voda akumulira u 
samim brazdama. Pored toga, nepropusni 
sloj se pruža paralelno sa ovim mikrofor
mama na približno 40 cm dubine, te kao 
barijera sprečava inflitraciju. Teške mašine 
se uglavnom kreću po glavnom nasipu što 
dovodi do daljeg sabijanja zemljišta. Kako 
pravac oranja prati površinsku topogra
fiju (Benyhe 2013), tako se blokira kretanje 
vode ka kanalima, te u podnožju nasipa 
nepropusni sloj postaje veći.

Ovo može dovesti do pojave da se povr
šinske vode pojave uz kanal, a da voda 
ne može dopreti do kanala ni površin
skim niti podzemnim putem, čime se štete 
nastale od površinskih voda povećavaju 
(Prilog 1.12).

Uticaj brazdi i nasipa kanala kao ogra
ničavajućih faktora u oticanju unutrašnjih 
voda raste proprcionalno sa intenzitetom 

Prilog 1.11 Brazde na oranicama i kanaski nasipi mogu blokirati oticanje u kanal u sredini padine (crvena strelica), dok uz odgovara-
jući pravac oranja i nepostojanje kanalskih nasipa, kanal ima svoju drenažnu funkciju (plava strelica). Na ugroženom području, višak 
površinskih voda se pojavljuje u vidu pruga (infra-crveni aero snimak)
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i dužinom korišćenja zemljišta. Na veli
kim razmerama, poljoprivredna aktivnost 
smanjuje prirodnu padinu zbog planacije 
(procesa izravnjavanja zemljišta) (Erdosi 
1987, Sabo 2006), međutim, na malim 
razmerama visina mikrooblika se stalno 
povećava (Li et al. 2009). Ovo znači da 
kako vreme bude prolazilo, brazde mogu 
postati najvažnija oblik mikroreljefa koji 
će uticati na oticanje unutrašnjih voda. 
U plavnom području donjeg Potisja ratar
stvo se počelo razvijati tek nakon radova 
za zaštitu od poplava (1855–1867), tako 
da se najveći deo površine ne obrađuje 
duže od jednog veka. Ako se ovome doda 
činjenica da se poljoprivreda intenzivi
rala 1960ih i da se privatizacijom 1990ih 
promenila struktura obradivih površina, 
može se zakljčiti da brazde na oranicama 
postoje nešto duže od 20 godina. Nasuprot 
tome, kanali su nastali za vreme radova za 
zaštitu od poplava, tako da nasipi postoje 
već 120–130 godina.

Zbog nedostatka modernizacije i daljin
skog očitavanja podataka, blokiranje oti
canja vode uzrokovanih brazdama i nasi
pima kanala su bili nepoznati sve do 
protekle decenije. To može biti razlog da 
ovo i danas dalje dovodi do nerešenih 
agronomskih i vodoprivrednih problema.

1.2.2. Litologija i podzemne vode

Litološki uzroci za unutrašnje vode teško 
mogu da se odvoje od pedoloških faktora, 
pošto obično površina zemljišta nasleđuje 
određene karakteristike iz osnovne stene 
na kojoj je formirano. Generalno, može 
se reći da raspodela veličina čestica i tek
stura od trošnih sedimenata u Panon
skoj niziji, pre svega, dodređuju ugro
ženost od unutrašnjih voda. Tekstura je 
najvažniji faktor za hidrološku provodlji
vost sedimenata, što je za pesak između 
50–600 mm/h, za sedimente sa ilova
čom (npr. većina lesnih zemljišta) varira 

Prilog 1.12 Sloj oranja se može smatrati kao nepropusni sloj, koji blokira infiltraciju u kanal
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između 2–45 mm/h, dok je za glinovite 
sedimente u opsegu od 0–4 mm/h (Mar
ton 2009, Varalliai et al. 1980b). Sa lito
loške tačke gledišta, najmanje ugrožena 
oblast se nalazi u regionima sa peščanim 
zemljištima, gde jedino postoji opasnost 
od unutrašnjih voda kada je nivo vode 
blizu površine, ili kada se u zemljištu 
nalaze fini sedimenti. Rizik od unutraš
njih voda u ovim regionima je dodatno 
smanjen zbog znatno niže osetljivost na 
sabijanje usled antropogenih izvora peska 
u odnosu na druge sedimente. Iz litološke 
perspektive, ilovasti sedimenti se mogu 
smatrati neosetljivim, iako tri faktora 
mogu značajno smanjiti povoljna hidrofi
zička svojstva koja daju nisku osetljivost 
na unutrašnje vode:
a)  situacije u kojima je vodi, akumulira

noj u velikim odvojenim depresijama, 
potrebno nekoliko nedelja da se infil
trira u zemljište, 

b)  situacije gde su se lesni slojevi formi
rali na glinovitim rečnim sedimentima, 
tako da hidrofizička svojstva supstrata 
određuju formiranje unutrašnjih voda, 

c)  čak i najkvalitetniji černozem sa pešča
nim ilovačastim primesama je oset
ljiv na nabijanje zemljišta uzrokovanih 
agrotehnikom, gde je zasićena hidrau
lična provodljivost do 0,01 mm/h (Kun 
2011) (videti 1.2.3.). 
Najosetljiviji su glinoviti sedimenti, 

koji su pod dovoljnim hidrometeorološ
kim uslovima, sami po sebi, bez delova
nja drugih nepovoljnih faktora dovoljni 
za stvaranje unutrašnjih voda. Prilog 1.13 
prikazuje teksturna svojstva koja utiču na 
razvoj unutrašnjih voda u Mađarskoj.

 Dva praktična primera koji se odnose 
na značajnu različitost fizičkih osobina 
zemljišta i sedimenata ispod, vredni su 
pomena. Prvi čine černozem, blatnjava 
glina ili pesak, koji se nalaze ispod slojeva 

Prilog 1.13 Sastav tla u Mađarskoj (GIS laboratorija Instituta za nauku o zemljištu i poljoprivredne hemije 1998 godine, na osnovu 
AGROTOPO, izvor: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/622)
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peskovitih naslaga. Drugi je već pomenuti 
černozem formiran na slojevima lesa, gde 
se lesna stena deponuje na glinovitim reč
nim nanosima. U oba slučaja, površinke 
vode se ne pojavljuju zbog fizičkih osobina 
zemljišta, već zbog sedimentnih slojeva 
ispod zemljišta.

Pedološka i litološka pitanja je podjed
nako teško odvojiti od visokog nivoa vode 
u zemljištima, i faktora koji su povezani sa 
morfologijom, a koji izazivaju suvišne unu
trašnje vode, sve dok se zemljišni nivo vode 
koji je blizu površine obično javlja samo 
pod određenim morfološkim okolnostima. 
Tipični primeri za to su zatvorene depre
sije, bivši paleokanali i – za Panonsku 
niziju – relativno strme ivice (Prilog 1.14). 
Ovakvi primeri se mogu naći na rubovima 
holocenske plavne ravnice, i na mestu gde 
pesak međurečja DunavTisa ispunjava 
Šolt ravnicu ili donju dolinu Tise.

Važno je proučiti lokalni hidrološki 
režim u odnosu na vezu između nivoa 
vode i pojave unutrašnjih voda na regio
nalnom nivou. Na osnovu ovog režima, 
može se zaključiti da se unutrašnje vode 
javljaju znatno češće u zonama oticanja 
nego u zonama doticanja. Ovo se često 

dešava zbog strmih ivica, ali se takođe jav
lja i u područijima gde nema naglih pro
mena u reljefu na granici hidrološkog 
režima (Prilog 1.15).

 Jedan od najtipičnijih primera se nalazi 
na ivici aluvijalnog nanosa reke Moriš 
(Bauko et al 1981., Volgiesi 2004, Božan, et 
al 2008.), gde se na područijima kod kojih 
je tokom čitave godine visok nivo podze
mnih voda, ne stvaraju unutrašnje površin
ske vode, već se pojavljuju vlažna tla i sla
tine (Szabadkigios, Kardoskut, Kopancs 
Pusta). Uz ove oblasti, ugrožene poljopri
vredne i izgrađene oblasti pružaju tipične 
primere složenih veza između hidrologije, 
morfologije i litologije u razvoju unutraš
njih voda. Brzi pokreti iz višeg jugoistočnog 

Prilog 1.15 Hidrogeološka situacija na međurečju Dunav-Tisa, na rubovima je povećan rizik od unutrašnjih voda (Ladányi 2010)

Prilog 1.14 Primer povezivanja visokog nivoa vode zemljišta sa 
terenom. a: površina, b: prosečan nivo vode zemljišta c: visok nivo 
vode zemljišta, d: lokacija sa pojavom suvišnih unutrašnjih voda
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dela aluvijalne doline Moriša, preko deli
mično ukopanih paleokanala ispunjenih 
krupnijim peščanim sedimentima, dovode 
do neočekivanih pojava unutrašnjih voda 
(Bozan i sar. 2004). U slučaju pojave ovih 
takozvanih poplava iz zemlje, zanimljivo 
je da krupniji sedimenti ne sprečavaju, već 
pružaju mogućnost za razvoj unutrašnjih 
voda (Prilog 1.16).

Na severozapadnojugoistočnom pod
nožju podunavskih planina u Mađar
skoj, specifičnu ulogu u formiranju unu
trašnjih voda mogu imati potpovršinske 

vode. U planinama su kraški nivoi vode 
neprekidno u porastu, jer su rudnici uglja 
i boksita zatvoreni pre 20–25 godina. 
Shodno tome, tokom poslednjih 10–20 
godina, dopunjavanje podzemnih voda 
iz kraških voda je bilo u velikom obimu, 
da su oblasti koje su bile u poljoprivred
noj upotrebi decenijama ili su bili izgra
đeni ranije, sada sve više pate od preko 
zasićenog tla ili unutrašnjih voda (Alfoldi 
i Kapolii 2007; OKODesign 2010). Pogo
đena oblast obuhvata Čakvar, Bokod i 
Tata regione.

Prilog 1.16 Delovi Moriš aluvijalne doline, koji izazivaju unutrašnje vode na severnom obodu (Sumeghi i sar. 2013)



118

SUVIŠNE UNUTRAŠNJE VODE

1.2.3. Zemljište

Fizičke karakteristike zemljišta igraju 
bitnu ulogu u formiranju suvišnih unu
trašnjih voda. Pre svega, kompaktnost 
zemljišta, fizički tip zemljišta određuje ste
pen razvijenosti unutrašnjih voda. Kom
paktnija zemljišta su nepovoljnija za razvi
tak ovakvih vrsta voda, za razliku od 
rastresitih zemljišta sa porama. Zemlji
šte se smatra kompaktnim kada: a) je udeo 
gline i mulja u njima preko 60%, b) kada 
je hidroskopska vrednost veća od 3,5%, c) 
kada je Ka vrednost veća od 42 ili d) kada 
je otpor prodornosti vazduha veći od 2,5 
Mpa (Filep, 1999).

Sastav čestica utiče na propustljivost 
i kapacitet zemljišta. Frakcije mulja i 
gline su povoljne za skladištenje unutraš
njih voda. Sa gledišta sastava zemljišta, 
čestice gline mogu da zadržavaju mnogo 
vode jer frakcije gline, glineni minerali, 
imaju veliku agregatnu površinu i elek
trični naboj. Stoga, zemljišta sa glinom ili 
glinovitom ilovačom sadrže velike vlažne 
nabore u kojima voda ne teče ili teče 
veoma sporo, pa se stvaraju unutrašnji viš
kovi vode.

Mineralni sastav gline ima veliku ulogu 
na bilans vode u zemljištu, pa stoga i na 
unutrašnje viškove vode. Što je najvaž
nije, prisustvo smektita i vermikulita utiče 
na kapacitet protoka vode kroz zemljište, 
jer minerali gline, posebno smektit, imaju 
veliku sposobnost bubrenja. Shodno tome, 
zemljišta sa velikim sadržajem smektita 
se brzo šire. U ovom slučaju, infiltracija i 
hidraulična propustljivost su glavni uzroč
nici lakšeg formiranja unutrašnjih voda 
(Stefanovits, 1999).

U praksi, nije moguće promeniti sastav 
zemljišta i njegovu kompaktnost kako bi 
one uticale na transport vode. Moguće 
je ukoliko vode utiču na sastav zemljišta. 

Stalna izlivanja štete hemijskim i biološkim 
karakteristikama zemljišta (Birkás, 2001).

Količina i kvalitet organske materije su 
mere kvaliteta zemljišta. Organska mate
rija u zemljištu sadrži ostatke biljaka i 
životinja u različitim fazama raspadanja, 
kako na površini tako i u zemljištu. Obra
divo zemljište sadrži 1–5% organske mate
rije. Ova vrednost zavisi od genetskog tipa 
zemljišta i metoda obrade zemljišta. Pro
mene u sadržaju organske materije utiču 
na strukturu zemljišta i njenu stabilnost, 
biološku aktivnost, itd. Na duge staze, 
kada se sadržaj organske materije sma
njuje, zemljište postaje podložnije proce
sima degradacije, na primer, sabijanje tla 
(Gyuricza 2001). Sa stabilnim sadržajem 
humusa i porozne strukture, transport 
vode i vazduha kroz zemljište je pobolj
šan, a tendencija degradacije i sabijanja se 
smanjuje. Zemljišta sa niskim sadržajem 
humusa su podložnija unutrašnjim viško
vima vode, jer se kompaktan nepropustan 
sloj u ovim slučajevima može lakše razviti 
(Füleki and Filep 1999). Nažalost, posle 
promene sistema u Mađarskoj, organsko 
đubrenje je značajno smanjeno (odvajanje 
zaliha za stočarstvo i poljoprivredu). Osim 
toga, u poljoprivredi i dalje postoji averzija 
protiv upotrebe visokokvalitetnih gno
jiva koji se može dobiti kao nusproizvod 
iz modernih deponija (konkurentni su po 
ceni sa veštačkim djubrivom, a poboljša
vaju strukturu zemljišta). 

Debljina sloja zemljišta u kojoj se dešava 
cirkulacije vode je takođe bitna. Zemljišta 
koja imaju plitak sloj se brzo zasite (Pálfai 
1988). Poroznost zemljišta određuje nivo 
transporta vode. U optimalnim uslovima, 
ono je 50–60% (Filep, 1999). Ukoliko se 
voda nalazi u kompaktnom sloju u kome 
je gustina veća od 1,55 g/cm3, poroznost je 
manja, 36–38%. 
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Infiltracija, transport i kapacitet zemljišta 
igraju važnu ulogu u formiranju unutraš
njeg viška vode. Maksimalni kapacitet vode 
je količina vode koja u potpunosti pro
žima pore zemljišta. U ovom slučaju, kroz 
zemljište voda prolazi u dve faze. U dvofa
znom protoku vode, kolika je hidraulička 
propustljivost zemljišta i koeficijent infiltra
cije, određuje se prema Darsijevom zakonu. 
Nezasićena zemljišta imaju manju hidrau
ličku propustljivost od zasićenih. Kapilarna 
provodljivost u velikoj meri zavisi od veli
čine pora. Niska hidraulična provodljivost 
(u glinama) uvećava mogućnost za razvoj 
unutrašnjih viškova vode, zbog velikog 
udela finih pora (< 3 µm).

Infiltracija padavina koje se izluče na 
površinu ima dva podprocesa. Prvo, voda 
se infiltrira u zemljište velikom brzinom. Sa 
poniranjem u dubinu, ova brzina se sma
njuje da bi se potom stabilizovala. Stopa 
infiltracije zavisi od strukture zemljišta 
i vlažnosti. Što su zemljišta sušnija, to je 
stopa infiltracije veća. Transport vode kroz 
pore utiče na stabilnost strukture zemljišta. 
Unutrašnji viškovi vode su zastupljeni u 
heterogenim (slojevitim) profilima zemlji
šta koji su uvek najmanje propusni. 

Pedološke karakteristike igraju odlu
čujuću ulogu u razvoju akumulacije unu
trašnjih viškova vode, a na to utiču sledeći 
uzroci (Prilog 1.17):
(1)  zemljišta nemaju fizičke i hemijske 

degradacije ali je stepen propustljivost 
zemljišta veći od količine padavina 
koja se izluči na određenu površinu

(2)  Zasićena zemljišta. Zemljišta već zasi
ćena velikom količinom padavina ili 
prolećnim topljenjem snega.

(3)  Zamrznuta zemljišta. Na kraju zime sa 
povećanjem temperature zemljište se 
kravi sa vrha prema unutrašnjosti pa 
mraz štiti zemljište od infiltracije oto
pljenog leda.

(4)  kompaktan nepropusni sloj se formira 
na površini ili u gornjem sloju zemlji
šta zbog stalnog spoljnog pritiska na 
tlo (poljoprivredne mašine, životinje, 
itd). Stajaće vode u zemljištu izazivaju 
da je njihova gustina zbog loših agro
tehničkih mera veća od 1,55 g/cm3, 
dok je poroznost manja 36–38% (Bir
kás 2005). Sleganje zemljišta se može 
javiti u bilo kom tipu nezavisno od 
količine padavina. 

Prilog 1.17 Pedološki uzroci suvišnih unutrašnjih voda (Rakonzcai et al. 2011)
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(5)  zemljišta sa kompaktnim nepropu
snim slojem (glinovitim) blizu povr
šine ili degradacija (sleganje) zemljišta 
izazvana neadekvatnom obradom ili 
oranjem. Kapacitet propusnosti zemlji
šta je smanjen usled sleganja zemljišta 
usled kultivacije samo jedne biljne kul
ture, navodnjavanja kao i korišćenja 
teške opreme (Pálfai, 1988). Štetan efe
kat sleganja zemljišta utiče na propust
ljivost zemljišta za vodu, vazduh i sneg 
(Gyuricza, 2001). Tokom vlažne sezone 
ponovljenja oranja uzrokuju stvaranje 
nepropusnog sloja na dubini 25–35 cm 
na kojem se javljaju zadebljanja u gor
njim i donjim delovima. Zbog otpora 
zemljišta prema plugu, svako novo ora
nje će biti pliće što uzrokuje smanje
nje njene propustljivosti. Zbog toga će 
zemljište da se zasićuje sve brže i brže 
i atmosferska voda ne može da se infil
trira. Ispod kompaktnog sloja vlažnost 
i vazduh neće biti dovoljni. Ovi procesi 
se mogu javiti u bilo kojem tipu zemlji
šta, ali neki tipovi zemljišta su osetljiviji 
na sleganje od drugih.

(6)  zemljišta sa ekstremnim režimom 
vlažnosti usled vodonepropusnog sloja 
(zacementiran od gvozdene rude, CO2 
ili gipsa) u gornjim slojevima i niže. 
Uostalom, ovakva kompaktna zemlji
šta sa visokim sadržajem gline u 
Panonskoj niziji pripadaju ovom tipu.

(7)  oticanje zemljišta ili zemljište sa 
visokim sadržajem natrijuma u obra
divom sloju, gde se nepropusni sloj 
širi u zavisnosti od količine pada
vina, jer velika količina natrijum jona 
povećava oticanje (kliženje) zemlji
šta (npr. u alkalnim zemljištima u 
Panonskoj niziji)

 Ranjivost područja na suvišne unu
trašnje vode može se proceniti na osnovu 
pedoloških uslova i karakteristika okruže
nja na mikro nivou (Tabela 1.1).

Iz prethodno navedenog jasno je da 
zemljište ima samo pasivnu ulogu u 
razvoju svišnih unutrašnjih voda, ali i 
da neke njene osobine zavise od ljudskih 
aktivnosti koje, ako se dobro odrađuju, 
mogu da utiču da se količina unutrašnjih 
voda i izlivanje njihovog viška značajno 

Tabela 1.1 Kategorije sistema koji utiče na formiranje svišnih unutrašnjih voda

Uticajni faktor
Kategorije ranjivosti na suvišne unutrašnje vode

Nije  
ugroženo 

Umereno 
ugroženo 

Srednje 
ugroženo  

Jako  
ugroženo 

Izrazito 
ugroženo

Kapacitet infiltracije  
(m/dan) > 0,15 0,1–0,15 0,05–0,1 0,01–0,05 < 0,01

Maksimum propustljivosti 
vode (mm) 400–500 350–400 300–350 250–300 150–250

Konveksnost < 0 0–0,1 0,1–0,2 0,2–0,3 > 0,3

Veličina mikro slivova  
(ha) < 1 1–5 5–10 10–50 > 50

Korišćenje zemljišta Šuma Bašta, voćnjak Oranice Oranice (trajne) Livade
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smanji. Dakle, poljoprivrednici bi trebalo 
da obrate posebnu pažnju na karakteri
stike vode u zemljištu koje jako zavise od 
poljoprivrednih metoda. Uz odgovarajući 
tretman, ne da je samo moguće smanjiti 
poplave u odredjenoj oblasti, već povećati 
infiltraciju u dublje slojeve zemljišta što ima 
pozitivan efikat tokom sušnih sezona.

1.2.4.  Meteorologija i povezanost globalnih klimat-
skih promena i suvišnih unutrašnjih voda

Meteorološki faktor je odlučujući dina
mički faktor u stvaranju suvišnih unutraš
njih voda. Sastoji se iz nekoliko kompo
nenata: padavine, temperatura vazduha, 
relativna vlažnost vazduha i brzina vetra. 

Padavine u obliku kiše i snega predstav
ljaju izvore unutrašnjih voda. Osim nji
hove količine, važni su i intenzitet i period 
trajanja padavina. Kratkotrajni pljuskovi 
jakog intenziteta mogu izazvati pojavu 
unutrašnjih voda jer voda ne ponire 
dovoljno brzo u zemljište, dok dugotrajne, 
manje intenzivne padavine mogu da zasite 
površinski sloj zemljišta vodom. Iste koli
čine vode mogu da dovedu do različitog 
rasprostranjenja unutrašnjih voda u zavi
snosti da li im prethodi sušni ili vlažni 
period. Takođe, (delimično) zaleđen sloj 
zemljišta nastao kao posledica ledenog 
perioda koji prethodi kišnom periodu 
može dovesti do pojave unutrašnjih voda.

Pálfai je analizirao vezu između pada
vina i pojave unutrašnjih voda između 
1951–2010. u donjem regionu Tise (Pri
log 1.18). Uočio je da je tokom perioda 
bez pojave poplava srednja godišnja koli
čina padavina imala male vrednosti. Veza 
između površine prekrivene unutrašnjim 
vodama i vlažnih godina je slaba; bilo je 
nekoliko situacija kada su zabeležene zna
čajno veće količine padavina u odnosu 

na prosek, ali nije došlo do situacija sa 
ekstremnim količinama unutrašnjih voda. 
U većini slučajeva razlog za to je bio sušni 
period koji je prethodio vlažnom periodu 
(Pálfai 2011).

 Prilog 1.18 Godišnja količina padavina i površine poplavljene 
unutrašnjim vodama u Mađarskoj, 1935–2011 (Gál i Farsang 2013, 
prema  Pálfai 2011 i OMSz 2012)

Meteorološki faktor u vidu padavina ne 
predstavlja samo značajnu ulogu kao izvor 
viška vode; sunčevo zračenje, tempera
tura vazduha, relativna vlažnost vazduha 
i brzina vetra određuju stopu evapotran
spiracije (Allen et al. 1998) i utiču na sma
njenje poplava. Ukoliko nema prirod
nog oticanja i stopa infiltracije zemljišta je 
veoma niska u područjima sa unutrašnjim 
vodama, evapotranspiracija je jedini način 
da voda nestane sa njih.

Sa porastom temperature vazduha raste 
evapotranspiracija i povećava se tempe
ratura unutrašnjih voda. Eksperimen
talne studije su pokazale da je toplija voda 
štetnija po potopljene biljke u odnosu na 
hladniju (Kreybig 1956, Kozák 2006). 

Kada su temperature niže od 0 °C voda 
se ledi unutar zemljišta i na zemljištu. 
Zamrznuto zemljište je vodonepropusno i 
kada dođe do rasta temperature vazduha 
prvih nekoliko centimetara zemljišta se 
otkravljuje stvarajući višak vode. Među
tim, nove količine padavina i dalje neće 
moći da se infiltriraju u zemljište. Usled 
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uticaja vegetacije ili niskog upadnog ugla 
sunčevih zraka, led u kanalima na povr
šini zemljišta se sporije otapa u odnosu 
na led na površini koji je direktno izlo
žen Suncu. To može dovesti do začeplje
nja kanala ledom što sprečava odvođenje 
otopljene vode i/ili novih padavina iz njih. 
Kao posledica se mogu pojaviti nove unu
trašnje vode.

Sunčevo zračenje predstavlja izvor ener
gije za proces evapotranspiracije. Osim 
relativnog položaja Zemlje u odnosu na 
Sunce, količina sunčevog zračenja koje 
dospeva do zemlje zavisi i od atmosferskih 
uslova kao što su turbulencije i oblaci. Uti
caj relativne vlažnosti vazduha na evapo
transpiraciju je negativan; veća relativna 
vlažnost vazduha dovodi do većeg priti
ska vodene pare i manje stope evapotran
spiracije. Vetar utiče pozitivno na stopu 
evapotranspiracije. Veće brzine vetra brže 
odnose vodenu paru. Vetar neprekidno 
sklanja vazduh zasićen vodenom parom 
usled evapotranspiracije, a na čije mesto 
dolazi suvlji vazduh koji može da primi 
veću količinu vodene pare. 

Postoje različite metode za merenje eva
potranspiracije. Direktne tehnike mere
nja poput upotrebe lizimetra (Barta 2013) 
mogu da se primenjuju ukoliko su pod
ručja istraživanja relativno mala. Ukoliko 
se zahtevaju procene evapotranspiracije 
iznad većih regiona tada se koriste teh
nike zasnovane na termalnim satelitskim 
snimcima ili podaci dobijeni merenjima 
pomoću aviona (Meijerink et al. 2005). 

Prognostički modeli globalnih klimat
skih promena za Karpatski basen poka
zuju trend rasta temperature vazduha bez 
značajne promene u količini padavina. 
Međutim, značajno veliki i suprotni tren
dovi se očekuju u različitim sezonama. 
Sezonska količina padavina tokom zime 

će se vrlo moguće povećati (u manjem 
obimu će se povećati i u proleće), dok se 
očekuje njeno smanjenje tokom leta (Bar
tholy et al. 2007). Intenzitet padavina će 
se povećati jer će ista količina padavina 
pasti za kraći vremenski period. To će 
povećati rizik od unutrašnjih voda jer je 
potrebno da velika količina vode ispari ili 
da gravitaciono otekne do kanala ili reka 
(Somlyódy et al. 2010).

Napred navedeni trendovi se mogu 
uočiti analiziranjem podataka za period 
1981–2010 sa meteorološke stanice Palić u 
blizini državne granice Mađarske i Srbije. 
Prilog 1.19 prikazuje trendove rasta sred
nje temperature vazduha za sve sezone i 
na godišnjem nivou, dok prilog 1.20 pri
kazuje trendove rasta srednje količine 
padavina za iste periode. 

Podaci ukazuju na povećanje srednje 
količine padavina za 30–35% u proleće i 
leto tokom tridesetogodišnjeg perioda, a 
i više srednje temperature vazduha (pro
leće 1.6 °C, leto 2.0 °C). Podaci za jesen 
ukazuju na značajnije povećanje sred
nje količine padavina (više od 40%) i rast 
srednje temperature vazduha manji od 
1 °C (0.8 °C). Prethodni rezultati istra
živanja pokazuju opštu sličnost sa Köp
penGeiger klimatskom klasifikacijom 
svrstavajući region u Cf klimat (umereno 
topla klima sa skoro ujednačenom godiš
njom raspodelom padavina) (Kottek et al., 
2006). Usled toga, nejednaka godišnja ras
podela padavina može podstaći stvaranje 
unutrašnjih voda tokom kritičnih perioda 
u godini. Takođe, manji rast temperature 
vazduha tokom jeseni, zime i proleća će 
verovatno dovesti do umerenog rasta eva
potranspiracije. To će dovesti do pojave 
veće količine padavina koja mora da se 
infiltrira u zemljište usled nedovoljne eva
potranspiracije. Rezultat toga je značajan 
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rizik od pojave unutrašnjih voda tokom 
ranog proleća, kasne jeseni i skoro čitavog 
zimskog perioda. 
 1.2.5. Korišćenje zemljišta / Zemljišni pokrivač

Korišćenje zemljišta/zemljišni pokrivač je 
faktor koji utiče na formiranje suvišnih 
unutrašnjih voda, ali takođe igra značajnu 

ulogu u proceni rizika od pojave istih. 
Pri tome, neophodno je napraviti razliku 
između termina korišćenje zemljišta i 
zemljišnog pokrivača, jer se njihova zna
čenja veoma razlikuju.

U istraživačkim publikacijama, zemljišn i 
pokrivač se koristi za opis fizičkog materi
jala na površini Zemlje. Zemljišni pokrivač 

Prilog 1.19 Sezonska i godišnja srednja temperatura vazduha na Paliću za period 1981–2010; 
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obuhvata šume, travu, vodene površine 
itd. S druge strane, korišćenje zemljišta je 
termin koji se odnosi na ljudske aktivno
sti korišćenja zemljišta. Korišćenje zemlji
šta podrazumeva upravljanje i izmenu 
prirodnog okruženja ili izgradnju i ure
đenje polja, pašnjaka i naselja. Ovaj ter
min je takođe definisan kao “angažmani, 

aktivnosti i inputi koje preduzimaju ljudi 
na određenim tipovima zemljišnih pokri
vača u cilju proizvodnje, održavanja ili 
promene istog” (FAO, 1997a; FAO/UNEP, 
1999). U cilju simplifikacije u ovoj stu
diji nije napravljena jasna razlika između 
definisanih pojmova korišćenje zemljišta/
zemljišni pokrivač, jer oba elementa imaju 

Prilog 1.20 Sezonska i godišnja srednja količina padavina na Paliću za period 1981–2010; 
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isti uticaj na pojavu suvišnih unutrašnjih 
voda. Drugi razlog iz kojeg je bilo oprav
dano koristiti istu terminologiju za dva 
različita fenomena je činjenica da postoje 
mnogobrojne baze podataka o zemljišnim 
pokrivačima (na primer baze podataka 
CORINE) koje takođe sadrže i informacije 
o načinima korišćenja zemljišta.

U slučaju urbanih sredina obično postoji 
više asfaltiranog terena te je infiltracija 
dosta ograničena. U ovim oblastima oti
canje voda je značajno brže, stoga je koe
ficijent oticanja/infiltracije znatno viši i 
uglavnom se odvija veštačkim drenažnim 
sistemima. U predmetnoj literaturi uglav
nom se istražuje uticaj infiltracija na kori
šćenje zemljišta/zemljišni pokrivač u grad
skim i prigradskim sredinama (Pauleit, 
Duhme, 2000). U ovim sredinama u okviru 
glavnih tipova zemljišnih pokrivača mogu 
se naći različiti tipovi korišćenja zemlji
šta/zemljišnih pokrivača kao što su: izgra
đena područja, asfaltirani putevi i slično. 
Zajedno oni utiču na propustljivost ukupne 
površine, a samim tim i određuju odnos 

infiltracije/oticanja. Iz tog razloga se u stu
dijama koje se bave uticajem nepropusnih 
veštačkih površina na smanjenje infiltra
cionih procesa, prvo kalkuliše procenat 
površinskih gubitaka svakog tipa zemljišta 
pojedinačno (Prilog 1.21).

 Kako odnos nepropusnih veštačkih 
površina u odnosu na glavne grupe koriš
ćenja zemljišta varira, javljaju se i zna
čajne standardne devijacije površinske 
nepropustljivosti zemljišnog pokrivača. 
Odnos veštačkih i prirodnih, odnosno 
poluprirodnih površina je veoma različit u 
odnosu na neke kategorije namene zemlji
šta (na primer u slučaju urbanih parkova). 
Stoga se ovde koristi izraz “površinski 
pokrivač”, a za obračun uticaja zemljišnog 
pokrivača na proticaj vode, ne koristi se 
kategorija namene zemljišta, već procenat 
“izgrađenih područja” odnosno “veštač
kih površina”.

Generalno može se konstatovati da se 
sa povećanjem procenta izgrađenosti neke 
oblasti smanjuje odnos infiltracije/oticaja. 
Primera radi, ako je procenat izgrađenosti 

Prilog 1.21 Srednja površinska nepropustljivost po tipu zemljišta (na osnovu Pauleit i Duhme, 2000)
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oblasti između 0–10% onda se oko 30% 
oticaja infiltrira u zemljište. Međutim, 
ukoliko je ovaj procenat izgrađenosti oko 
60–70% onda se infiltracija oticaja proce
njuje na samo 6% (Pauleit i Duhme, 2000).

Procenat izgrađenosti područja ili 
nepropustljive površine zemljišnog pokri
vača nema jak uticaj na odnos infiltracije/
oticaja (%), ali značajno utiču na inten
zitet oticaja atmosferske vode (l/m2/h). 
Brzina oticaja atmosferske vode je propor
cionalna izgrađenim/veštački nepropu
snim površinama. Primera radi, oticanje 
atmosferske vode je oko 4 l/m2/h ukoliko 
je procenat izgrađenosti oblasti 0–10%, ali 
ako je ovaj procenat izgrađenosti između 
60–70% tada oticanje atmosferske vode 
dostiže do 34 l/m2/h (Prilog 1.22).

 
Prilog 1.22 Odnos između urbanih fizičkih i hidroloških karak-
teristika u gradskim i prigradskim naseljima (na osnovu Pauleit 
i Duhme 2000)

U ruralnim oblastima stopa infiltracije 
je obično viša, ali je pod velikim uticajem 
agrotehnoloških sistema koji su u upo
trebi. Na primer, tip i dubina oranja, upo
treba đubriva i hemijskih đubriva, upotreba 
teške mehanizacije svi imaju svoj uticaj na 
tlo (videti 1.2.3.) i na formiranje suvišnih 
unutrašnjih voda. Stoga, da bi se analizirala 
veza između korišćenja zemljišta/zemljiš
nog pokrivača i prostornovremenskih 

karakteristika suvišnih unutrašnjih voda i 
izlivanja, moraju se uzeti u obzir prostorne 
infrastrukturne karakteristike kao što su 
putne i železničke mreže, prostorne karak
teristike autoputeva, cevovoda itd.

Prostorna gustina mreže drenaž
nih kanala i njen kapacitet protoka vode 
takođe imaju snažan uticaj na prostorne 
i vremenske karakteristike pojavljivanja 
suvišnih unutrašnjih voda.

Izlivanje suvišnih unutrašnjih voda se 
često pojavljuje na granicama veštačkih 
i prirodnih ili poluprirodnih površina 
(asfaltiranih puteva/šume ili izgrađena 
područja/obradive zemlje). Bez dobre 
mreže kanala za odvodnjavanje, atmosfe
reske vode mogu lako oteći sa asfaltiranih 
površina na neasfaltirane površine. Aku
muliranjem atmosferske vode u grani
cama asfaltiranih/neasfaltiranim površina 
mogu se stvoriti privremena ili dugoročna 
izlivanja.

Drumske i železničke mreže takođe 
imaju jak uticaj na stvaranje suvišnih unu
trašnjih voda zbog efekta sedla kod podze
mnih voda u udubljenjima na putevima ili 
prugama (videti 1.2.6).

U Mađarskoj su tokom 1980. godine 
izgrađeni mnogobrojni kanali za ispušta
nje suvišnih unutrašnih voda. Posle priva
tizacije zemljišta (1990. godine) veliki broj 
novih zemljoposednika nije obraćao puno 
pažnje na popravku ili renoviranje ove 
mreže kanala, a ponekad bi neki od tih 
kanala bili i preorani. To su glavni razlozi 
zašto su neki od tih kanala nestali, odno
sno zašto je kapacitet  njihovog protoka 
vode opao. Obično postoji velika razlika 
između prostorne gustine mreža kanala 
za odvodnjavanje suvišnih unutraš
njih voda u ruralnim područjima (uglav
nom agrarnih) i u urbanim naseljima. 
Normalno, protok vode u mreži kanala 
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u izgrađenim (urbanim) sredinama je 
daleko veći nego u agrarnim (ruralnim) 
područjima. Dakle, postoji velika šansa da 
se prekomerna količina unutrašnjih voda 
pojavi na tim mestima gde se sastaju seo
ske i gradske mreže sistema za odvodnja
vanje. Ukoliko je kapacitet protoka vode u 
kanalima za oticaj na seoskim površinama 
manji od kapaciteta u kanalima urbanih 
područja tada će se voda vratiti nazad u 
mrežu kanala ruralnih područja i prepla
viti okolni mikro region (vidi 1.1) (Kozak 
2011).

Ukoliko se želi analizirati odnos između 
korišćenja zemljišta/zemljišnog pokrivača 
i pojave suvišnih unutrašnjih voda neop
hodno je razmotriti vrstu i procenat vege
tacijskog pokrivača. Vegetacija igra zna
čajnu ulogu u sprečavanju pojave suvišnih 
unutrašnjih voda zbog fotosinteze biljaka 
i procesa transpiracije. Ovi procesi utiču 
na stvaranje vodene pare koja ostaje u 
vazduhu. Količina vodene pare koja će se 
osloboditi transpiracijom biljaka zavisi u 
velikoj meri od tipa vegetacijskog pokri
vača. Količina vode koja se izgubi u pro
cesu evapotranspiracije i stopa isparavanja 
vode sa ogoljenog zemljišta zajedno, pred
stavlja ukupnu količinu površinske evapo
transpiracije, odnosno ukupnu količinu 
vode. Kao što je spomenuto u odeljku 1.1, 
većina suvišne unutrašnje vode nestaje u 
procesu evapotranspiracije. Količina tran
spiracije značajno zavisi od glavnih eko
loških karakteristikama vegetacije kao što 
su starost, tip, vrsta, vertikalna i horizon
talna gustina, količina ukupne površine 
pod lišćem, strukture korena itd. Transpi
racija ima sezonski karakter, jer se koli
čina transpiracije menja tokom vegetaci
one sezone, a količina isparavanja varira 
u odnosu na vremenske prilike. Među
tim, kako je zemlja u senci vegetacijskog 

pokrivača smanjena je stopa isparava
nja. Kada je vegetacija mlada, voda se 
uglavnom gubi isparavanjem iz zemljišta. 
Međutim, kada se vegetacija dobro razvije 
i pokrije tlo isparavanje suvišnih voda se 
dominantno odvija procesom evapotran
spiracije (Allen i ostali, 1998).

Nije moguće predstaviti stopu godiš
nje evapotranspiracije različitih tipova 
zemljišnog pokrivača/kategorija namene 
zemljiša samo jednim brojem. Razni 
naučni radovi daju procene godišnjih 
minimalnih i maksimalnih evapotranspi
racija različitih klasa korišćenja zemljišta/
zemljišnih pokrivača (Skalos i drugi, 2014) 
(Prilog 1.23).

 
Prilog 1.23 Godišnja evapotranspiracija različitih zemljiš-
nih pokrivača (vegetacionih jedinica) (na osnovu Skalos i drugi, 
2014)

Dokazano je da postoji mnogo varijacija 
između evapotranspiracije različitih klasa 
korišćenja zemljišta/zemljišnih pokri
vača. Močvarne oblasti imaju najveću 
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varijaciju godišnje evapotranspiracije (od 
460 do 1020 mm/god), dok u izgrađe
nim oblastima ova varijacija iznosi samo 
100 mm/god, odnosno razlika godišnje 
minimalne (50 mm) i maksimalne (150 
mm) evapotranspiracije je veoma mala. 
Na osnovu Priloga 1.23 može se zaklju
čiti da su močvare, tresetišta i listopadne 
šume tipovi zemljišnog pokrivača koji 
imaju najveću evapotranspiraciju (više od 
1000 mm/god). U kategorijama korišće
nja zemljišta/zemljišnog pokrivača gde je 
procenat vegetacionog pokrivača veoma 
nizak (izgrađene oblasti, putevi, kamenje i 
rudnici) stopa godišnje evapotranspiracije 
je takođe veoma mala (manja od 150 mm).

Sumirajući efekte korišćenja zemljišta/
tipova zemljišnog pokrivača na prostor
novremenske karakteristike pojave suviš
nih unutrašnjih voda i plavljenje može se 
zaključiti da zemljišni pokrivač ima dva 
glavna uticaja na razvoj i izlivanje unu
trašnjih voda:
•  propustljivost različitih kategorija koriš

ćenja zemljišta/zemljišnog pokrivača 
ima jak uticaj na odnos infiltracije/oti
caja vode

•  ukupan iznos evapotranspiracije zna
čajno zavisi od strukturnih i fizioloških 
karakteristika vegetacionog pokrivača.

1.2.6. Antropogeni faktori

Nakon što je tokom 19. i 20. veka obezbe
đena zaštita od od poplava, veća pažnja 
usmerena je na probleme vezane za unu
trašnje vode. Dokazano je da su nasipi 
izgrađeni duž reka sa ciljem sprečavanja 
izlivanja reka i poplava, pozitivno uticali 
i na pojavu unutrašnjih voda. Na osnovu 
ovoga može se reći da je kretanje unutraš
njih voda snažno povezano sa antropo
genogeomorfološkim faktorima (Babos 

and Mayer 1939). Nasipi koji su izgrađeni 
na plavnim područjima, presekli su pri
rodne pravce odvodnjavanja (pukotine, 
potoci). Primarno, ovi kanali su odvodnja
vali plavnu vodu sa plavnih terena prema 
koritima reka tokom završetka poplava ili 
tokom kišnih perioda. Istovremeno, ovi 
kanali su izgubili funkciju odvodnjava
nja, što je rezultovalo polavama na plav
nim površinama na kojima se ranije nisu 
pojavljivali. Podzemne vode su se prvo
bitno definisale kao fenomen antropo
genog porekla, koji se već duže vremena 
odnosi na izlivanja u plavnim područ
jima reka (Vágás 1999). Međutim, sa sve 
većim razvojem istraživanja o podzemnim 
vodama, danas je prihvaćeno mišljenje da 
su unutrašnje vode postojale i pre nego što 
su počeli radovi na zaštiti od poplava, ali 
ih nije bilo moguće razlikovati od poplava 
i vode u plavnim močvarama (Pálfai 2001). 
Ovakav pristup ukazuje da se usled izli
vanja unutrašnje vode ne javljaju samo na 
plavnim područjima, već i na područjima 
na većim visinama (npr. ispusti), kao i na 
područjima sa lošim oticanjem i/ili neade
kvatnim zemljištem (Salamin 1942).  Ove 
pojave mogu se posmatrati na međurečju 
DunavTisa ili na aluvijalnoj ravni Moriša.

Pre analize direktnih antropo genih 
efekata, potrebno je napomenuti da je 
osnovni problem između podzemnih 
voda i antropogenih faktora činjenica da 
nije moguće tolerisati pojavu podzemnih 
voda na zemljištu koje se koristi. Kako se 
zemljoradnja širila i na plavna područja, 
ratarstvo je u velikoj meri izloženo pro
blem pojave unutrašnjih voda. Međutim, 
u prošlosti je plavljenje kultivisanih obla
sti bilo od koristi. Zbog toga ne iznenađuje 
podatak da je više od 100 hektara plav
ljeno upravo u kišnim periodima i to na 
oranicama plavne ravnice Alfelda, koje je 
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prekriveno glinovitim zemljištem i nalazi 
se na maloj nadmorskoj visini sa slabim 
oticanjem i hidrauličkom provodljivo
šću. Suprotno ovome, ranije tradicionalne 
metode (npr. Livade i pašnjaci u područ
jima na nižim visinama) bile su bolje pri
lagođene prirodnim uslovima (Rakon
czai 2012). Postoje primeri da su područja 
koja su ugrožena suvišnim unutrašnjim 
vodama (bivši rečni kanali, niska plavna 
područja) nastala tokom razvoja naselja. 
U ovim slučajevima prilikom urbanistič
kog planiranja, topografske karakteristike 
i osobine zemljišta nisu uzimane u obzir, 
a građevinska dozvola je često izdavana 
nakon dužeg perioda suše. Tokom kasni
jeg perioda vezanog za podzemne vode, 
pronađeni su i potopljeni objekti. Studije 
koje su se bavile izlivanjem 1979. godine 
(Baukó et al. 1981) opisuju ovaj feno
men u nekoliko naselja u županiji Bekeš 
(npr. Almaskamaras, Nađkamaraš), gde je 
osnovni problem bila i zgradnja na povr
šinama paleo kanala. Ozbiljna oštečenja 
svojine registrovana su i mogu se posma
trati u područjima koja su bila zastićena 
od poplava. Takođe, slična situacija, danas 
se može uočiti u oblastima gde korišće
nje zemljišta nije prilagođeno hidrološkim 

uslovima, bez obzira da li je u pitanju 
ratarstvo ili izgradnja stambenih objekata 
(Prilog 1.24).

Kada su u pitanju direktni antropo
geni efekti, upravljanje i proučavanje unu
trašnjih voda može se posmatrati na više 
načina. Inžinjerski radovi imaju za cilj 
sprečavanje štete koja može biti izazvana 
unutrašnjim vodama (npr. izgradnja 
kanala, crpne stanice, rezervoari), što zna
čajno smanjuje opasnost od izlivanja unu
trašnjih voda u datom području (Kozák 
2006). Efikasnost unutrašnjeg odvodnja
vanja može značajno uticati na obim i 
dužinu trajanja podzemnih voda. 

Usled različitih uslova i mogućnosti 
održavanja, kao i nedovoljnog održavanja 
kanala i inžinjerskih konstrukcija, ovakvi 
sistemi često ne mogu da spreče pojavu i 
izlivanje podzemnih voda.

Često se dešava da urađene inžinjerske 
konstrukcije i mere ne sprečavaju pojavu 
izlivanja podzemnih voda već ih samo sele 
u drugu oblast. Ovakva situacija se uglav
nom dešava kada glavni kanal za odvod
njavanje unutrašnjih voda ne može da 
ispusti višak voda, zbog čega dolazi do 
zadržavanja vode u kanalu (Vágás 1989) 
(videti 1.1.).

Prilog 1.24 Obradivo zemljište u prirodnim udubljenjima kao što je palo kanal (levo) i primer izgrađenih objekata na osnovu izdate 
građevinske dozvole u oblasti koja je nekada bila ugrožena podzemnim vodama (desno)
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Pored inženjerskih aktivnosti, određeni 
antropogeni uticaji omogućavaju pojavu 
suvišnih unutrašnjih voda, umesto da pot
pomognu njihovo odvodnjavanje. Ovakvi 
efekti javljaju se kao posledica promene 
prirodnih uslova ili promene kvaliteta 
zemljišta.

Zbog izgradnje brana sa ciljem zaštite 
od poplava (kao primarni razlog), plav
ljena područja postala su najugroženija 
područja izložena unutrašnjim vodama. 
Međutim, nekoliko drugih oblika mogu 
sprečiti ili modifikovati površinski krug 
vode što dovodi do izlivanja u oblastima 
za koje ranije nije bilo tipično izlivanje.

Vezano za pojavu unutrašnjih voda i nji
hovo izlivanje, važna je i mreža drumskih 
i železničkih saobraćajnica, jer se njihove 
trase često nalaze na nešto većoj visini u 
odnosu na okolinu. Na osnovu istraživa
nja sprovedenog od strane Bauka i sarad
nika (1981) pojava unutrašnih voda i 
njihovog izlivanja duž drumskih i žele
zničkih saobraćajnica može se objasniti 
nedostatkom odvodnih kanala. Izliva
nje podzemnih voda duž autoputa M43 
registrovano je tokom 2010–2011. godine 
i to na deonici između Alđe i Marošlele 
(Kun et al. 2012) koja razdvaja napuštene 
rečne kanale i na taj način sprečava otica
nje sa viših tačaka u rečnom koritu. Kod 
starih rečnih kanala, do pojave poplava 
može doći bez obizra na antropogene fak
tore, u situaciji kada ne postoji oticanje u 
donjem delu rečnog korita. To znači da ovi 
linearni objekti imaju mogućnost da pre
meste suvišnu vodu, sprečavajući pojavu 
poplave. Tokom poslednjih decenija putna 
mreža u Mađarskoj se znatno razvila, 
izgrađeno je nekoliko novih puteva i 
autoputeva, kao i obilaznica oko naselja. 
Ovako dinamičan razvoj mreže saobra
ćajnica u zadnjih 15ak godina (npr. 2006. 

i 2010–2011.), uslovio je pojavu i izlivanje 
podzemnih voda u područjima u kojima 
ranije one nisu registrovane ili je njihova 
pojava bila zanemarljiva (npr. Duž auto
puta broj 4, autoputeva M5, M43, Pri
log 1.25, Bozán et al. 2008, Kozák 2006, 
Körösparti et al. 2009).

 
Prilog 1.25 Mesta pojave podzemnih voda i prezasićena pod-
ručja bila su prisutna krajem aprila 2013., na određenim deoni-
cama autoputa M43

Nekoliko studija se bavilo procenom 
i ulogom ovakve linearne infrastruk
ture (drumske saobraćajnice) u razvoju 
unutrašnjih voda (Barta and Szatmári 
2010; Barta et al. 2011). Dokazano je da 
ovi objekti utiču na razvoj unutrašnjih 
voda i to na dva načina. Prvo, oni ome
taju direktan površinski oticaj, zbog čega 
se unutrašnje vode mogu javiti na zemlji
štu slabe vodopropustnosti. Drugo, kom
paktno izgrađena linerana infrastruk
tura predstavlja hidrološku barijeru kada 
je u pitanju kretanje podzemnih voda, 
zbog čega se infiltracija podzemnih voda 
vrši kroz dublje peščane slojeve i komu
nikacija podzemnih voda sa jedne i druge 
strane nasipa je usporena. U slučaju izra
zito visokih podzemnih voda, doći će do 
pojave suvišnih unutrašnjih voda, uzro
kovanih podzemnim vodama uz gornje 
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nagibe pored puteva. Izlivanje unutraš
njih voda nije isključivo vezano za auto
puteve i puteve višeg reda, mada je zbog 
njihove veličine efekat ovih nasipa nespo
ran. Makadamski i zemljani putevi takođe 
mogu imati isti efekat (Benyhe and Kiss 
2012), šta više mreža ovih puteva je gušća, 
pa bez obzira na njihovu manju širinu, 
oni mogu uticati na kretanje unutrašnjih 
voda.

Jedan od najneobičnijih slučajeva pojave 
unutrašnjih voda jeste kada se desi izliva
nje duž kanala za odvodnjavanje. Obično 
se duž jedne ili obe strane kanala nalazi 
greben napravljen od nanešenog materi
jala, koji ima funkciju barijere (bedem). 
Oticanje vode u ovom slučaju otežano je 
kao i kod nasipa i puteva (Benyhe 2013). 

Uticaj kanala sa izgrađenim bedemom 
na kretanje i formiranje unutrašnjih voda 
nije dugo ispitivan, uglavnom zbog toga 
što je ovakve oblike teško izmeriti. Na 
osnovu rezultata lokalne studije sprove
dene od strane Benyhea (2013) prosečna 
visina bedema je oko 0,4 metra, ali uz 
manje kanale ovi bedemi su visoki svega 
10–20 cm, dok je duž glavnog kanala (na 
primer kanala HodtoKišTisa) prosečna 
visina bedema iznad 1 metra (Prilog 1.26)

 Ometanje rada kanala koje stvaraju 
bedemi može se rešiti poprečnim preseca
njem bedema. Međutim, pojava unutraš
njih voda u poslednjih nekoliko godina 
(2006., 2010. i 2013.) ukazuju da bi znatne 
površine mogle biti poplavljene duž suvih 
drenažnih kanala za odvodnjavanje. 

Prilog 1.26 Drenažni kanali i morfometrija njihovih bedema na tri istraživana područja (1–3) u region donje Tise. Boja linije poka-
zuje visinu kanalskog bedema, širina linije odgovara širini bedema, odnos visina-reljef se odnosi na visinu kanala u odnosu na poljo-
privredno zemljište.
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Problem izlivanja izazvan formiranjem 
bedema kulminira u činjenici da je tokom 
izgradnje kanalizacije u oblastima sa sla
bim oticanjem došlo do zatvaranja dre
nažnih oblasti usled nepravilnog odlaga
nja nanešenog materijala (Prilog 1.27).

Na nekoliko tematskih karata može 
se videti da unutrašnje vode plave više 

delove poljoprivrednih površina ili pak 
imaju normalnu distribuciju. Ova pojava 
je vezana za uređenje oranica (ora
nje) i formiranje brazda. I pored toga 
što je njihova visina svega oko 10 cm, 
zbog malog nagiba područja na kojem 
se nalaze, mogu se stvoriti zatvorene 
drenažne oblasti (Benyhe 2013). Uloga 

Prilog 1.27 Bedem pored kanala “u izgradnji” (levo) i presečen bedem (desno)

Prilog 1.28 Greben i pravci zemljišta (1-3) u istraživanom području u regionu donje Tise
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grebena i brazda u oticanju je dvostruka. 
Kao posledica oranja, oticanje je lošije, 
u slučaju da se oranje vrši vertikalno u 
odnosu na nagib polja, ali oranje zemlje 
paralelno sa nagibom utiče na oticanje iz 
te oblasti (Prilog 1.28).

Obrada oranica i paradoksalno uspo
stavljanje i održavanje kanala za odvod
njavanje unapređuje akumulaciju unu
trašnjih voda ili usporava njihovo 
oticanje iz date oblasti. Nesumnjivo je da 
je ovo naročito nepovoljno u oblastima 
koje su često plavljene, međutim zadrža
vanje vode i njena uloga ne može se pred
videti u slučaju suše, čak i kada ovakvi 

oblici (brazde) uspore oticaj i pomognu 
infiltraciju.

Na osnovu svega, može se zaključiti da 
se antropogeni uticaj na razvoj unutraš
njih voda ogleda pre svega u modifika
ciji (promeni) topografije i prepreka uslo
vima oticanja na terenu. To je logično, ako 
se u obzir uzme činjenica da se izlivanje 
unutrašnjih voda može desiti na mestima 
gde zatvorene lokalne depresije pružaju 
mogućnost za akumulaciju vode (Rakon
czai 2012). Pored izmene topografije, važni 
antropogeni faktori su i aktivnosti vezane 
za promenu infiltracije vode i provodljivo
sti zemljišta. Oni su opisani u 1.2.3.
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2.1.  Ekonomske posledice uzrokovane 
suvišnim unutrašnjim vodama

Neravnomerna pojava fenomena unu
trašnjih voda (Prilog 1.2), uzrokuje kao 
posledicu i promenljivost visine štete. 
Finansijske posledice uzrokovane inten
zivnim unutrašnjim vodama, tokom 
2010–2011. godine, samo u poljopri
vrednom sektoru prešle su vrednost od 
500 miliona € (prema podacima Držav
nog Sekretarijata za Poljoprivredu), ali 
sa druge strane, uočavaju se godine u 
kojima nije bilo finansijske štete. Drugi 
aspekt unutrašnjih voda je njihov regio
nalni karakter, odnosno kako su plavne 
površine najčešće ugrožene intenziv
nim padavinama, postoje i područja gde 
suvišne padavine doprinose povećanju 
prihoda. Na osnovu toga, ponekad su 
negativne posledice na poljoprivredne 
rezultate u jednom geografskom regionu 
manje, nego pozitivni efekti koji dovode 
do porasta poljoprivrednih prinosa u 
drugom regionu.

Primarno, suvišne unutrašnje vode 
uzrokuju štete u poljoprivrednom sek
toru. Štete mogu biti podeljene na dva tipa 
(Thyll & Bíró 1999). Prvi tip štete je sma
njenje kvantiteta i kvaliteta poljoprivred
nih proizvoda, što kratkoročno rezultuje 
nižim prihodim od poljoprivredne pro
izvodnje. Štaviše, poljoprivrednik ima 
dodatni trošak jer mu je znatno teže da 
obrađuje zemlju i vrši žetvu, zbog obje
kata koji su neophodni da se izgrade u 
cilju ublažavanja posledica uzrokovanih 
poplavama, ako što su gradnja privreme
nih nasipa i kanala ili odvodnjavanje vode. 
Direktne posledice su konstantne dok god 
su suvišne vode prisutne.

Unutrašnje vode mogu imati pozitivne i 
negativne posledice na proizvodnju useva. 
Glavni razlog zašto unutrašnje vode uzro
kuju štete na poljoprivrednim površinama 
je jer biljke nisu u mogućnosti da obezbede 
dovoljno kiseonika zbog vremenski dugog 
visokog nivoa podzemene vode. Dužina 
poplave igra glavnu ulogu u ovom procesu. 
Dužina poplave ima snažan efekat na kva
litet i kvantitet useva na ugroženim poljo
privrednim površinama (obradive povr
šine, vinogradi i voćnjaci). Osim dužine 
poplava, učestalost i datum poplava takođe 
ima snažan uticaj na štete u poljopri
vredi od strane unutrašnjih voda. Toleran
cija različitih poljoprivrednih biljaka na 
poplave u velikoj meri zavisi od trenutnog 
fiziognomičkog statusa (fenofaze). Šteta na 
usevima je zavisna i od tipa poljoprivredne 
kulture. Na primer, pšenica ima toleran
ciju na pojavu unutrašnjih voda duže nego 
kukuruz. Kolika će biti šteta takođe zavisi 
i od trenutnih vremenskih prilika, jer fizi
ološka aktivnost biljaka zavisi od tempe
rature. U situaciji više temperature, meta
bolički procesi biljaka su brži u odnosu na 
hladno vreme, pa na osnovu toga, tokom 
toplijih dana dovoljan je i kraći period 
poplave da usevi uginu.

Drugi negativni efekat na poljopri
vredne kulture je porast udela soli u gor
njim slojevima zemljišta, uzrokovanog 
pojavom poplave. Visoki nivoi podzemne 
vode takođe mogu zasititi zemljište, odno
sno smanjiti udeo kiseonika u zemljištu. 
To prouzrokuje da lišće postane žuto, kao 
posledica nedostatka kiseonika i hranlji
vih materija (Kuti et al. 2006).

Preventivne aktivnosti sprečavanja 
pojave unutrašnjih voda su agrotehničke 
mere kao što su oranje ili đubrenje itd. 
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Traktori i druge poljoprivredne mašine 
nisu u mogućnosti da se kreću po blat
njavoj površini nakon poplava i nisu 
u mogućnosti da raznose hemikalije i 
organsko đubrivo, kao ni da obavljaju 
druge poljoprivredne aktivnosti na nji
vama.

Poplave uzrokovane pojavom unutraš
njih voda takođe mogu počiniti štete na 
infrastrukturnoj mreži. Na primer, dugo
trajne poplave mogu dovesti do ošteće
nja putne površine i njihovih temelja (Pri
log 2.1).

 
Prilog 2.1 Poplava izazvana pojavom unutrašnjih voda može 
ugroziti funkcionisanje saobraćaja. Ova slika je zabeležena u 
proleće 2010. kod naselja Moraholom, Mađarska

Dugoročne štete u poljoprivrednom 
sektoru mogu biti posledica oštećenja 
strukture zemljišta i smanjene hranljivo
sti zemljišta (videti 1.2.3). Troškove ovih 
šteta je teško proceniti, jer se one javljaju u 
dužem vremenskom periodu.

Nezavisno od ekonomskog uticaja unu
trašnjih voda na poljoprivredni sektor i 
troškove prevencije, zaštite i remedijacije, 
postoje i druge konsekvence. Problemi 
životne sredine se javljaju usled pojave 
poplava, jer voda širi zagađujuće mate
rije, poput pesticida ili đubriva. U nekim 
regionima, kao što je naftno polje Algyő, 
naftne buštine su smeštene u regionima 

koji su osetvljivi na pojavu unutraš
njih voda (Mucsi 2001). Male količine 
rasute nafte mogu zagaditi velike povr
šine ukoliko ih unutrašnje vode transpor
tuju u druga područja. Takođe, ukoliko je 
zemljište pokriveno vodom tokom dužeg 
vremenskog perioda, može doći do pro
mene prirodne vegetacije.

U situacijama kada se unutrašnje vode 
pojave pored poljoprivrednih gazdinstava 
ili u selima, društvene posledice mogu biti 
velike. Kuće mogu postati (privremeno) 
neadekvatne za stanovanje (Prilog  2.2) i 
putevi mogu biti nepristupačni (Prilog 
2.1). Može doći do prostornih promena 
usled izmena korišćenja zemljišta; poljo
privredne površine mogu biti preobra
ćene u vlažna staništa ili močvare ukoliko 
se poplave konstantno javljaju ili površine 
mogu biti kultivisane sa usevima koji su 
otporniji na suvišnu vlažnost.

 
Prilog 2.2 Poljoprivredno gazdinstvo pored naselja Senteš, 
Mađarska, okružen suvišnim unutrašnjim vodama

Relativno nov način gledanja na pro
blem unutrašnjih voda je tretirati vodu 
kao prirodno dobro. U mnogim mestima, 
nedostatak vode se javlja tokom suvih 
perioda, dok se unutrašnje vode jav
ljaju tokom vlažnih perioda. Na osnovu 
toga, uz dobar program koji bi regulisao 
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upravljanje vodama, suvišne vode mogu 
biti skladištene tokom vlažnih perioda u 
podzemnim skladištima ili rezervoarima 
i mogu biti korišćene tokom suvih peri
oda (Kozák 2008, Somlyódy et al. 2010, 
Rakonczai et al. 2011). Ovakve aktivnosti 
se uklapaju u ideju povratka višenamen
skog korišćenja zemljišta (Bartos 2000), u 
poređenju sa jednoobraznim korišćenjem 
koji je bio primaran tokom pojave zadruga 
u socijalističkom periodu. Raznovrsno 
korišćenje zemljišta omogućava kombi
naciju poljoprivrednog zemljišta, neobra
đenog zemljišta, šume, močvara, ribnjaka 
itd., sa malom razdaljinom između svakog 
tipa površine. Na taj način, veća je moguć
nost da zemljište ima funkciju amortiza
tora tokom vlažnih perioda.

2.2  Pozitivni ekološki uticaji poplava 
uzrokovanih suvišnim unutrašnjim 
vodama

Ne postoji jasna veza između godišnjih 
prostornih i vremenskih karakteristika 
poplava i godišnje proizvodnje useva. 
Iako su dostupni samo statistički podaci 
o godišnjoj proizvodnji useva na regional
nom (županijskom) nivou, uočava se samo 
slaba pozitivna veza između ukupne plav
ljene površine i poljoprivredne proizvod
nje u mađarskim županijama. Prostorna 
raspodela poplava izazvanih unutrašnjim 
vodama je veoma raznolika unutar svake 
županije, tako da su štete i prednosti od 
njih, takođe, prostorno raznolike. U poje
dinim slučajevima nakon kratkotrajnih 
poplava slojevi zemljišta koji su bliži povr
šini i vlažniji mogu doprineti boljoj pro
duktivnosti zemljišta. 

Još jedna pozitivna posledica poplava 
se može uočiti kod prirodne i delimično 
prirodne vegetacije. U tresetištima i 

močvarnim područjima, često veoma zna
čajnim za zaštitu predela i očuvanje pri
rode, poplave mogu popraviti vitalnost i 
fizionomske uslove vegetacije čiji opstanak 
zavisi od prisustva vlage. Prirodna vegeta
cija može razviti jedinstvene sastojine koji 
se ne mogu pronaći u sušnijim regionima. 
Strogogovoreći tresetišta su poplave unu
trašnjih voda koja se obično ne smatraju 
štetnim usled čega se prema njima treba 
ophoditi drugačije u odnosu na poplave o 
kojima se govorilo do sada.

Česte poplave unutrašnjih voda mogu 
biti značajne i u pogledu rehabilitacije pre
dela. U prirodnim ili delimično prirod
nim tresetištima poplave mogu popraviti 
njihov ekološki status, pomoći pri rekon
strukciji ručno izrađenih staništa, revitali
zaciji ili stvaranju staništa.  

U slučaju onih poljoprivrednih pod
ručja gde su štete nastale kao posle
dica poplava iz godine u godinu sve veće, 
treba uzeti u obzir mogućnost promene 
namene ovog zemljišta u delimično pri
rodne pašnjake ili šume. Navedene pro
mene namene zemljišta bi pomogle u una
pređenju raznovrsnosti predela i stvaranju 
novih staništa.

2.3.  Društvene posledice suvišnih unutrašn-
jih voda

Od kada prirodne nepogode, kao što su 
suvišne unutrašnje vode, utiču na velike 
populacije u Mađarskoj i Srbiji, stav i 
odnos svakodnevnog čoveka sa obe strane 
granice na ovaj problem je ispitan pomoću 
anketnog istraživanja. Glavna pitanja koja 
su bila upućena su sledeća:
1.  Koliko klimatske promene i unutrašnje 

vode utiču na Veliku Mađarsku ravnicu 
i Vojvodinu u odnosu na stanovništvo 
u obe zemlje?
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2.  Koliko je značajan problem unutrašnjih 
voda za lokalno stanovništvo? Koliko 
one utiču na ekonomske mogućnosti 
njihovih naselja?

3.  Šta stanovništvo misli o posledicama 
poplava usled pojave unutrašnjih voda?

4.  Kakva rešenja stanovništvo predviđa 
u cilju prevazilaženja problema, gene
ralno gledajući i u okruženju nihovih 
naselja?

U Mađarskoj, suša, smanjenje visine 
padavina i porast temperature su nagla
šeni kao glavni razlozi klimatskih pro
mena od strane ispitanika. Sa druge strane, 
utvrđeno je da prostorna rasprostranje
nost poplava uzrokovanih unutrašnjim 
vodama, je veoma malo zavisna od klimat
skih promena. Ovakva situacija je slična i 
u Srbiji, međutim, opadanje nivoa podze
mnih voda i porast vremenskih nepogoda 
se smatraju za najznačajnije posledice kli
matskih promena. Ključni cilj istraživanja 
je bio da se definiše koliko značajan može 
biti problem unutrašnjih voda na popula
ciju sa obe strane graničnog područja. Oči
gledno je da većina ispitanika u Mađarskoj 
i Srbiji smatra da unutrašnje vode pred
stavljaju “ređe ozbiljan” problem za njihova 
naselja, gde je u obe zemlje, i u Mađarskoj 
i u Srbiji ova kategorija najčešće pome
nuta (48% i 52%). Raspodela odgovora 
je veoma slična u obe zemlje. Kategorija 
“veoma ozbiljan” je označen od strane ispi
tanika u Mađarskoj i Srbiji sa 26%, odno
sno 28%. Generalno, može se zaključiti da 
je problem unutrašnjih voda kao ozbilj
niji problem prepoznat kod stanovništva 
Srbije. Kao razlog ovakvog stava, može se 
pretpostaviti da je mreža kanala u Mađar
skoj gušća i da su kanali u boljem stanju u 
odnosu na kanale u Srbiji.

Jedan od važnih ciljeva je bio da se 
otkrije mišljenje stanovništva o razlozima 

pojava i razvoja poplava uzrokovanih unu
trašnjim vodama. Ispitanici su ocenjivali 
značaj različitih prirodnih i društvenih 
faktora vezano za razvoj poplava na skali 
od četiri nivoa ocenjivanja (Prilog 2.3).

Prilog 2.3 Značaj različitih faktora o nastanku suvišnih unu-
trašnjih voda. (a) obilne padavine, (b) glinovito zemljište, 
(c) reljef, (d) dugoročna obrada zemljišta, (e) loše stanje kanala, 
(f) manjak kanala, (g) brane, nasipi, autoput

Na osnovu odgovora lokalnog sta
novništva, ključni prirodni i antropo
geni faktori koji doprinose poplavama 
su visoke količine padavina, nedostatak 
glavnih kanala i loše održavanje postoje
ćih kanala.

U okviru ovog istraživanja, lokalno sta
novništvo je predložilo koje aktivnosti 
bi mogle da se primene u cilju smanjenja 
šteta usled poplava. Najčešći predlog, sa 
obe strane granice, je održavanje kanal
skog sistema, gde se 43% ispitanika opre
delilo za ovu opciju. Drugi najčešći 
odgovor je bio izgradnja novih kanala i 
akumulacija. Samo nekoliko ispitanika je 
tvrdilo da se ne može ništa učiniti u cilju 
poboljšanja situacije.

Takođe, bilo je prisutno veoma važno 
pitanje vezano za nadležnost upravlja
nja zaštitom poljoprivrednih površina 
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od poplava uzrokovanih unutrašnjim 
vodama (Prilog 2.4).

Na osnovu ispitanika u Mađarskoj i 
Srbiji, na prvom mestu su nacionalne vlade 
obe zemlje, koje treba da se suoče sa posle
dicama poplava. U obe zemlje 30% ispita
nika smatra da se problem mora reštiti u 
okviru lokalnih vlasti. Zanimljivo je, da 
ispitanici iz Srbije u nešto većoj meri, sma
traju da odgovornost za preuzimanje mera 
protiv poplava leži u državnoj vlasti. Ova 
razlika se može objasniti u razlikama u 
strukturi javne administracije i zadacima 
adekvatnih institucija vezano za upravlja
nje vodama. U Mađarskoj asocijacija za 
upravljanje vodama koordinira zadacima 
održavanja kanala, ali sa druge strane u 
Srbiji ne postoji takva institucija.

 
Prilog 2.4 Tela odgovorna za prevenciju poplava uzrokovanih 
unutrašnjim vodama. (a) vlasti okruga, (b) lokalne vlasti nase-
lja, (c) lokalne kompanije i institucije, (d) lokalne civilne orga-
nizacije, (e) lokalne porodice, lokalni poljoprvrednici, (f) Nacio-
nalna hidrološka služba, (g) ostalo

Što se tiče stvarnih zadataka, mađar
ski ispitanici su naglasili značaj održa
vanja postojećih kanala (39.7%), a kao 
drugo su istakli izgradnju novih kanala 
i akumulacija (Prilog 2.5). Na trećem 
mestu su naveli ispumpavanje vode. Pro
mena namene zemljišta često plavljenih 

područja sa poljoprivredne proizvod
nje na šumarstvo ili ekstenzivno stočar
stvo (pašnjaci) je uzeto u obzir od strane 
veoma malog broja ispitanika. Najoči
glednije objašnjenje je da se oni ne žele 
odreći tradicionalnog i u kratkom peri
odu isplatljivijeg poljoprivrednog načina 
korišćenja zemljišta u odnosu na ostale 
načine korišćenja zemljišta koji donose 
niži, ali stabilniji prihod. Ovo je slučaj 
čak iako bi štete od poplava bile znatno 
manje u drugom slučaju. U Srbiji je redo
sled zadataka praktično isti i značaj odr
žavanja postojećih kanala je, takođe, 
naveden na prvom mestu.

 
Prilog 2.5 Procena značaja različitih aktivnosti čija bi primena 
smanjila poplave (%). (a) održavanje mreže kanala, (b) izgrad-
nja novih kanala i rezervoara, (c) promena namene zemljišta u 
područjima pogođenim poplavama, (d) ostavljanje građevina 
u područjima pogođenim poplavama, (e) ispumpavanje vode, 
(f) učestalije duboko oranje, (g) ostalo

Rezultati ukazuju da iako su unutraš
nje vode ozbiljan problem za lokalno sta
novništvo, oni ne sagledavaju rast učesta
losti poplava i ne smatraju ih direktnim 
posledicama klimatskih promena. U pro
seku se ne uočavaju značajna odstupa
nja u odgovorima o stepenu i uzrocima 
poplava sa dve strane državne granice jer 
poplave nastaju kao posledica fizičkoge
ografskih faktora koji jednako utiču na 
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poljoprivrednike sa obe strane granice. 
Ipak, štete izazvane unutrašnjim vodama 
pokazuju veliku teritorijalnu raznovrsnost 
koja se može objasniti različitim geomor
fološkim i geografskim karakterom anke
tiranih naselja. U pogledu ublažavanja 
šteta nastalih poplavama stanovnici nisu 

naklonjeni ka promeni namene zemlji
šta, nego naglašavaju potrebu za razvojem 
i održavanjem kanalske mreže. Značajan 
deo poljoprivrednika je spreman da plati 
za ove mere, mada smatraju da su spreča
vanje i zaštita, u osnovi, zadaci nacionalne 
vlade.
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3.  UPRAVLJANJE SUVIŠNIM UNUTRAŠNJIM VODAMA:  
PREVENCIJA, ZAŠTITA I SANACIJA 

Upravljanje katastrofalnim situacijama 
opisuje čitav spektar katastrofa od pre
vencije, priprema i odgovora i oporavka 
nakon katastrofalnog događaja. GIS kao 
nauka može da se pridruži i pomogne u 
ovom izazovu u svakom periodu ciklusa 
katastrofe (Prilog 3.1).

 

Prilog 3.1 Ciklus upravljanja u uslovima katstrofalnih događaja

Definicija katastrofe po Mađarskom 
zakonu je prilično statična i ne može 
da uzme u obzir dinamiku procesa koji 
uzrokuju katastrofu. Geografija obično 
stvara različite definicije za sebe, pošto 
geografi ne mogu da zanemare činjenicu 
da su ovi procesi dinamični i mogu da se 
menjaju u prostoru i vremenu. Dormány 
(2001) i Szabó (2001) ukazuju na činje
nice da geografske definicije katastrofe 
nisu standardizovane – postoje razlike 
kako u upotrebi tako i u teoriji. Hazard, 
rizik i katastrofa može da se definiše kao 
proces u kontekstu prirode, dok se iz per
spektive društva više može opisati kao 
stanje. 

Kancelarija Ujedinjenih nacija za sma
njenje rizika od katastrofa definiše 

upravljanje katastrofama (upravljanje 
hitnim slučajevima) kao organizaciju i 
menadž ment resursa i odgovornosti za 
rešavanje svih aspekata hitnih slučajeva, 
pre svega pripravnosti, odzivu i prvim 
koracima spasavanja. Upravljanje u uslo
vima katastrofalnih događaja uključuje 
planove i institucionalno organizovanje 
za angažovanje i vođenje napora vladinih, 
nevladinih, dobrovoljnih i privatnih agen
cija za sveobuhvatan i koordiniran odgo
vor na čitav spektar potreba u hitnim slu
čajevima (UNISDR 2007).

Kao što se može videti na slici 3.1, uobi
čajen pristup podrazumeva da je uprav
ljanje u uslovima katastrofalnih doga
đaja kontinuirani ciklus prevencije (ako 
prevencija nije moguća, onda smanje
nje šteta), pripravnosti, i nakon konkret
nog katastrofalnog događaja odziva i 
oporavka.  Da bi se postigla efektivnost, 
modeliranje prirodnog procesa koji može 
da dovede do prirodne katastrofe trebalo 
bi da se obavi pre nego što se katastrofa 
dogodi. Sa ovog stanovišta, može se kon
statovati da se za razliku od pravne defini
cije, upravljanje u uslovima katastrofalnih 
događaja sadrži dinamiku zbog sistemat
skog pristupa. Prethodni uslovi i efekti se 
ne mogu izostaviti iz ovog sistema zbog 
njegove ciklične prirode.

Podržavanje upravljanja u uslovima 
katastrofalnih događaja pomoću GIS 
metoda je svrsishodno zbog geografskih 
aspekata prirodnih katastrofa. Od ranih 
godina do 2000tih GIS je bio prilično 
nerazvijen i više je bio okrenut ka istra
živanju i eksperimentisanju nego opera
tivnosti (Zerger and Smith 2003). Većina 
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prepreka je uklonjena do sada i širom 
sveta postoji veoma veliki broj opera
tivnih aplikacija i adaptacija GISa. Pri
meri pokazuju široku primenu GISa kao 
efikasne, brze (i takođe jeftine) tehnike 
prikupljanja podataka (Montoya 2003, 
Chen et al. 2010), ali primena pokriva 
mnogo šire oblasti od prikupljanja poda
taka i jednostavnih GIS funkcija. Neko
liko aplikacija može se naći u literaturi, 
koje koriste kompleksne metode mode
liranja. Tipičan primer takvog metoda 
je projektovan za smanjenje šteta od 
zemljotresa u pokrajini Bolu, u Turskoj 
korišćenjem kompleksnog modela pri
kladnosti (Alparslan et al. 2008). Većini 
ovih modela nedostaje dinamička kom
ponenta i projektovani su za vrlo dobro 
definisan i specifičan slučaj.

Zbog razvoja i širenja GIS standarda i 
softverskih komponenti, mnogo je jedno
stavnije da se razvije takva aplikacija koja 
može da pomogne u svakoj fazi ciklusa 
upravljanja u uslovima katastrofalnih 
događaja nego što je to ranije bilo moguće. 
Ciljevi mogu da uključuju širok opseg od 
prevencije do oporavka.

3.1  Uloga sistema kanala u sprečavanju 
plavljenja unutrašnjim vodama

Ublažavanje posledica i odbrana od suviš
nih unutrašnjih voda može biti izvedena 
mnogim različitim pristupima. Tehničko/
inžinjerska rešenja sastoje se od gradnje 
sistema otvorenih kanala ili drenažnih 
sistema kombinovanih sa pumpnim stani
cama (Prilog 3.2). 

Pošto su inicijalni troškovi gradnje pod
zemnog drenažnog sistema vrlo visoki i 
troškovi održavanja su takođe visoki, u 
mnogim regionima ovaj tip prevencije nije 
isplativ.

U ovim slučajevima, ekonomska ravno
teža između troškova sistema za odvod
njavanje i troškova nastalih suvišnim unu
trašnjim vodama je nepovoljan. Zbog ovog 
razloga su u mnogim oblastima otvoreni 
drenažni sistemi jedino inžinjersko reše
nje za sprečavanje suvišnih unutrašnjih 
voda, iako i oni takođe zahtevaju značajna 
sredstva za održavanje. 

Sama gradnja dodatnih kanala ne rešava 
problem suvišnih unutrašnjih voda. 
Kozák (2006) je pokazao da nema pove
zanosti između ukupne dužine kanala za 
odvodnjavanje i površine pokrivene suviš
nim unutrašnjim vodama. Tokom posled
nje polovine prethodnog veka, kapaci
tet kanalskog sistema je udvostručen, ali 
površina plavljenog zemljišta je ostala i 
dalje vrlo promenljiva (Prilog 3.3).

Kanali mogu da uzrokuju pomera
nje problema suvišnih unutrašnjih voda 
sa prvobitne lokacije, gde su loši prirodni 
uslovi, dalje prema pumpnoj stanici, gde 
nema dovoljnog kapaciteta. U ovom slu
čaju, pojavljuju se nagomilavajuće suvišne 
unutrašnje vode (vidi prilog 1.1). 

Prilog 3.2 Šematski prikaz odvodnjavanog regiona korišće-
njem podzemnih drenova i otvorenih drenažnih kanala (prema 
Ritzema 1994)
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Prilog 3.3 Odnos između dužine kanala za odvodnjavanje u 
Mađarskoj i suvišnih unutrašnjih voda (Kozák 2006)

Druga rešenja sastoje se od biloškog 
odvodnjavanja, gde povećane površine 
pod vegetacijom, kao što su šume, dovode 
do povećanja transpiracije za smanjenje 
količine površinskih voda. Gradnja aku
mulacija takođe pomaže u skladištenju 
viška vode i ima prednost da se voda može 
koristiti u suvim periodima za ublažava
nje suše.

3.2.  Prostorni planovi kao alati za prevenciju 
pojave suvišnih unutrašnjih voda

U Mađarskoj takozvani prostorni pla
novi imaju značajnu ulogu kao alati u pej
sažnom i prostornom planiranju. Uloga 
prostornih planova za određenu oblast je 
da utvrdi i predvidi korišćenje prostora 
države (tj. statističke jedinice NUTS 1), 
opštine ili županije (tj. statističke jedinice 
NUTS 3) ili naselja (tj. statističke jedinice 
NUTS 5), i da odredi i usmeri infrastruk
turu (npr. puteve, komunalnu infrastruk
turu). 

Tokom planiranja idealnog korišćenja 
zemljišta moraju biti procenjeni potencijal 
prostora, osetljivost i noseći kapacitet pre
dela. Faktori koji ograničavaju prirodno 
korišćenje zemljišta moraju biti uzeti 
u obzir, kao što su područja ugrožena 

suvišnim unutrašnjim vodama. Zna
čajno je identifikovati područja zahvaćena 
suvišnim unutrašnjim vodama, prven
stveno sa obzirom na prostore predviđene 
za novu gradnju. 

Prema odredbama Državnog prostor
nog plana Mađarske, često plavljena pod
ručja moraju biti označena u svim pro
stornim planovima određenih oblasti i 
regulacionih planova opština. 

Među često plavljenim područjima 
zakon pravi razliku između aktivno plav
ljene aluvijalne ravni i prostorima često 
plavljenim suvišnim unutrašnjim vodama. 
Prema zakonu područja koja mogu biti 
plavljena suvišnim unutrašnjim vodama 
moraju biti označena u prostornim pla
novima određenih oblasti i regulacionim 
planovima opština. 

Područja “često plavljena suvišnim unu
trašnjim vodama“ označena u regional
nim planovima javljaju se samo u regu
lacionim planovima opština u kojima se 
suvišne unutrašnje vode mogu pojaviti 
unutar njenih administrativnih granica. 

Državni prostorni plan utvrđuje zna
čajne odredbe za naselja koja mogu biti 
pogođena oblastima “često plavljenim 
suvišnim unutrašnjim vodama“ kao što 
su označene u regionalnim planovima 
na nivou okruga. U slučajevima naselja 
zahvaćenih ovom regulatornom zonom, 
priprema se takozvano poglavlje suvišnih 
unutrašnjih voda na osnovu podataka iz 
regionalnih vodoprivrednih direkcija. Na 
taj način je u ovim naseljima izrada regu
lacionog plana za suvišne unutrašnje vode 
obavezan pozadinski elemenat lokalnog  
prostornog plana (na nivou naselja).

Prema odredbama Državnog prostornog 
plana, u regionalnim regulacionim plano
vima na nivou okruga “područja za grad
nju mogu biti označena samo u izuzetnim 
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slučajevima, u saglasnosti sa odredbama 
poglavlja o regulacionom planu suvišnih 
unutrašnjih voda“ na prostorima koja su 
označena kao “često plavljena područja“ 
(Körmendy 2011).

U toku izrade opštinskog prostornog 
plana, područja često plavljena unutraš
njim vodama označavaju planeri sa teh
ničkim učešćem regionalne vodopri
vredne direkcije. Opštinski regulacioni 
planovi se razmatraju i modifikuju sva
kih nekoliko godina i stoga se granice 
područja često plavljenih unutrašnjim 
vodama više puta menjaju. 

Problemi vezani za označavanje pod
ručja često plavljenih unutrašnjim 
vodama, kao i razlike u regulatornim spe
cifikacijama između prostornih planova 
su opisani dole.

Označavanje područja često plavljenih 
unutrašnjim vodama je prikazano poređe
njem dva prostorna plana županija u regiji 
Velike južne ravnice. Prvo je ispitan regu
lacioni plan županije BačKiškun (Faragó 

– Devecseri 2011). Županija BačKiškun je 
u posebnom položaju među ostalim župa
nijama Velike južne Mađarske ravnice 
zbog toga što je ona najviše zahvaćena 
aridifikacijom i sušom kao i sa suvišnim 
unutrašnjim vodama.

Prethodni regulacioni plan županije je 
revidiran 2011. Granice područja često 
plavljenih unutrašnjim vodama su zna
čajno izmenjene u novom regionalnom 
planu – odnoseći se delom na zakono
davne promene i delom na ekstremne 
uslove prirodnih elemenata (padavina). 
Proširenje areala često plavljenih unutraš
njim vodama je nekoliko puta veće nego 
što je površina navedena u regulacionom 
planu iz 2005 (Prilog 3.4).

Na osnovu poređenja karte hazarda 
suvišnih unutrašnjih voda koju je izra
dio Pálfai (2000) (Prilog 3.4a) i karata 
izrađenih prema zonama prostornog 
plana označene kao “često plavljena unu
trašnjim vodama” (Prilog 3.4b,c) najno
viji plan je koristio tip Palfaijeve karte 

Prilog 3.4 (a) Površine kategorija 1 (tamno) i 2 (svetlo) prikazane na karti hazarda suvišnih unutrašnjih voda Bač-Kiškun županije 
(prema Pálfai, 2000) (b, c) granice područja često plavljenih unutrašnjim vodama u 2005. i 2011. u regulacionim planovima na nivou 
županije  (Faragó i Devecseri 2011).
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za gore navedenu zonaciju. Među četiri 
kategorije karte hazarda suvišnih unu
trašnjih voda (Pálfai 2000, Pálfai et al. 
2004) područja koja su izrazito i umereno 
ugrožena suvišnim unutrašnjim vodama 
(kategorije 1 i  2) su spojene i ova pod
ručja su naznačena kao “područja često 
plavljena unutrašnjim vodama” u pro
stornim planovima na nivou županija u 
2011 (Prilog 3.4a i 3.4c).

Prema planskoj dokumentaciji, izmena 
u granicama u poređenju sa 2005. je bila 
neophodna  zbog “mnogostrukog pove
ćanja obima ugroženih područja u pore
đenju sa prethodnim prostornim planom 
(2005) zbog ekstremno vlažnih vremen
skih uslova“. Ovde je povećanje područja 
ugroženih suvišnim unutrašnjim vodama 
opravdavano sa ekstremnijim (vlažnijim) 
vremenom. Ovakvo razmišljanje se može 
ozbiljno dovesti u pitanje – iako je 2010. 
bila ekstremno vlažna – analiza dugoroč
nih podataka pokazuje opadajući trend za 
padavine na Velikoj Mađarskoj ravnici i 
stoga i u BačKiškun županiji.

Županija Čongrad se nalazi na Južnoj 
Velikoj ravnici (NUTS 2 statistička jedi
nica). Županijski prostorni plan dopunjen 

takođe 2011. Međutim, nasuprot župa
niji BačKiškun ovde su planeri značajno 
smanjili granice “područja često plavljena 
unutrašnjim vodama” u poređenju sa pla
nom iz 2005. (Prilog 3.5).

 Prostorni plan Županije Čongrad i 
karta hazarda suvišnih unutrašnjih voda 
koju je izradio Palfai su bile osnove za 
označavanje “područja često plavljenih 
unutrašnjim vodama”. Međutim, možemo 
da vidimo da je od 4 kategorije regulaci
oni plan iz 2011. koristio samo kategoriju 
1 to jest “veoma ugrožena suvišnim unu
trašnjim vodama” (Prilog 3.5c). Nasuprot 
regionalnom planu županije BačKiškun, 
razgraničavanje nije urađeno agregaci
jom kategorija 1 i 2 nego je zasnovana na 
područjima koja pripadaju kategoriji 1 
(Prilog 3.5c). 

Nakon poređenja različitih prostornih 
planova županija u Mađarskoj, može se 
zaključiti da se Palfaijeva karta hazarda 
suvišnih unutrašnjih voda pojavljuje u 
prostornim planovima Mađarskih župa
nija (statistička jedinica NUTS 3); i da naj
noviji prostorni planovi (od godine 2011) 
označavaju regulacione zone “područja 
često plavljena unutrašnjim vodama” u 

Prilog 3.5 (a) Površine kategorija 1 (tamno) i 2 (svetlo) prikazane na karti hazarda suvišnih unutrašnjih voda županije Čongrad 
(prema Pálfai, 2000) (b, c) granice područja često plavljenih unutrašnjim vodama u 2005. i 2011. u regulacionim planovima na nivou 
županije (CSMTRT 2005, Koszorú i Lázár 2011a, Koszorú i Lázár 2011b).
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županijskim prostornim planovima na 
osnovu gore pomenutih karata. Metod 
razgraničavanja se razlikuje značajno u 
slučaju županija (NUTS 3 statističkih jedi
nica). Dok u županiji Čongrad karta koju 
je izradio Palfai navodi samo područja 
veoma ugrožena suvišnim unutrašnjim 
vodama, u slučaju druge ispitane župa
nije površine koje su umereno ugrožene 

suvišnim unutrašnjim vodama su takođe 
navedene kao “područja često plav
ljena unutrašnjim vodama”. Stoga bi bilo 
potrebno da se izradi nova državna karta 
hazarda suvišnih unutrašnjih voda iz baze 
podataka zasnovane na GISu, na osnovu 
analiza ažuriranih vremenskih serija i 
podataka dobijenih naprednom daljin
skom detekcijom.
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