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KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN 

4. hét 

A vízkörforgás rendszere  

és a változásának jóléti  

következményei 

Ungvári Gábor 

Vázlat – I. Szakasz – a fenntartó rendszer 

folyamatok és a hiányuk hatása 

•Miről lesz benne szó? 

•A természet önálló rendszer – egyfajta tőkeként fogható fel, amelynek fenntartó 

folyamatait: a víz-, a szén-, a tápanyagkörforgás és a talajfejlődés alkotják.  

•E tőke nagyságától és összetettségétől függenek a belőle származtatható ökológiai 

rendszer-szolgáltatások jóléti hatásai. 

•A víz alapvető jelentőségét az adja, hogy egyszerre „üzemanyaga” és hordozó eleme is 

ezeknek a körforgásoknak.  

•A víz és vele a tápanyagok útját az ökológiai rendszerműködés során és a talaj 

termékenységének megőrzését a tájhasználat rendszere alakítja. 

•A tájhasználat és a természeti tőke összekapcsoltságán alapszik a vízkezelés 

gyakorlatának és a jólétnek összefonódása. 
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Jólét és ökológiai teljesítmény összefüggésének 

feltárása 

Costanza sejtése 

• A természeti értékre vonatkozó közgazdasági vizsgálatok összegzése ökológiai 

rendszertípusok (biomok) és szolgáltatásaik szerint 

• Az egységnyi területre vonatkozó fajlagos értékek együtt mozognak az ökológiai 

rendszer vízfelhasználásának nagyságával 
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• A párolgtatás képessége alakítja a növényzet hőmérsékletét, ami befolyásolja a talaj 

feletti légréteg felmelegedésének ütemét.  

•A felmelegedés elodázáshatóságának korlátozó tényezője a párologtatáshoz 

rendelkezésre álló nedvesség mennyisége 

Energia felhasználás és talajnedvesség változás
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• Hőmérséklet különbségek a beépített és 

fedetlen területek között, de  

• Különbségek láthatóak a fedetlenek között is 

ökoszisztéma típus szerint 

A 3 alapfolyamat az éghajlat és a vízkörforgás-pályák összefüggései 
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Az éghajlat vezérlő folyamatai:  

napsütés – csapadék – párologtatás, azaz 

ökoszisztéma működés – időszakos víztöbblet – 

visszatartás – vízhiány  

• A légkör párafelvevő képességét a napenergia 

mennyisége szabja meg 

• Kihasználásának lehetőségét a  párologtatást  

a talaj fedettsége azaz a növénytakaró 

 szolgáltatja 

• Kihasználásának mértékét a növényzet típusa  

szabja meg, együtt számít a párologtatási  

és a vízmegőrzési képesség (ezért a legjobb 

az erdő) 

Y tengely: cm csapadék, vagy adott cm csapadék 

elpárologtatásához szükséges energia  

X tengely: hónapok január – január között  

Thornthwaite, Hare (Unasylva, 1955, 9. Évf./ 2)  
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A vízvisszatartás figyelembe nem vett 

jelentősége az Amazonas példáján 

A párologtatás és lefolyás kapcsolata a Hidegvíz 

völgyben (Soproni hegység) végzett kutatások 

alapján  
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A klíma temperálása összekapcsolódik a természetes párologtatás képességével 

A vízfolyások vízhozama a talaj nedvesség megőrző képességén múlik 

A talaj nedvesség a vízvisszatartás következménye, ehhez folytonos növényborítás 

– ERDŐK – szükségesek.  

 



 

 

 

10 

Az ökológiai-rendszer szolgáltatásainak hatása a 

társadalmi jólétre a Millennium Ecosystem 

Assessment kutatás alapján 

A természet áldásait biztosító  

3 alap folyamat: 

Tápanyag körforgás 

Biomassza produkció 

Talaj képződés 

A természet képességei,  

mint a fenntartó folyamatokban 

megtestesülő tőke. Indikátor  

a vízvisszatartás  mértéke 

Temperate Grasslands & 

Woodlands

Temperate Broadleaf Forest

Tropical Dry Forest

Tropical Grasslands

Tropical Coniferous Forest

Mediterranean Forests

Tropical Moist Forest
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• Az ökológiai rendszer által fel nem használt energia mennyiség.   

• A számítások csak a csapadékot veszik  figyelembe. 

• Felszíni vízkészlet jórészt nem vesz részt az ökológiai rendszerműködésben, ki 

vannak zárva a vízkörforgásból – lefolynak. 

• A természet nem működésének haszon-lehetőség költsége van 

• Hatására az ökológiai csillapító funkciók hiányában vízháztartási szélsőségek 

jelentkeznek. 

A felszín alatti készletek kapcsolata a 

vízkörforgáshoz 

• Az ábra mondanivalója: a felszín  

alatti vízkörforgást a felszínt érő  

energia hajtja. A víz körforgásában 

a mélyebb rétegek víz készletei 

is részt vesznek. 

• A készletek pótlását – beszivárgást 

segítő növényborítás csökkent,  

vele a  talajszerkezet romlott  

és a pótló mennyiség is csökkent 

(csak a csapadék maradt), mindez 

ha kis mértékben is, de azt 

eredményezi, hogy a rétegvíz  

készletek csapolódnak a talajt  

melegítő megnövekedett energia 

mennyiség hatására.  
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• Emellett: 

• A vízfelhasználásunk vízkészlet típus szerint megoszlásának alakulására jellemző, 

hogy az a gyorsabban megújuló felszíni és felszín közeli készletek felől a sokkal 

korlátosabban rendelkezésre álló felszín alatti készletek felé kezdett eltolódni.  

 

 

Összefoglalva az eddigieket 

• Víz – napfény – területhasználat – természeti fenntartó folyamatok kiteljesedése – 

éghajlati jellemzők. Az összefüggés rendszer alakításában az ökoszisztéma 

nagysága és teljesítménye jut érvényre. A természet képessége, mint tőke 

értelmezhető. 

• Hosszú távon párhuzamosan a természetes növénytakaró felszámolásával csökken 

a megőrzött víz és nő a természet által fel nem használt napenergia, megindul a 

szárazabbá válás, az ökológiai rendszerek vízszegényebbé válása, leépülése. A 

felszíni és a felszín alatti készletek csökkenése. Az érzékelhető mikroéghajlat 

kedvezőtlenebbé válása. A jólét alapjainak lassú erodálódása. 

• A ma tapasztalt éghajlati jelenségek számos esetben nem globális folyamatok 
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következményei, hanem az ökológiai rendszerszolgáltatások közül a csillapító 

hatások kiiktatásából fakadnak. Kiütközik a korábbi természetátalakító 

tevékenységek ökológiai és társadalmi költsége.  

• A természet képességének csökkenése, mint a tőke alacsony szintje 

hiányjelenségekben – szélsőséges vízháztartási helyzetekben – ölt testet : növekvő 

árvizek, belvizek, aszályhelyzetek. Talajvesztés és talajromlás, pl: talajszerkezet 

romlás, erózió, termőképesség csökkenés, szikesedés.  

• Egy adott terület víz-napenergia-területhasználat rendszere alapján belátható, hogy 

mekkora a múlt és jelen társadalmi tevékenységei által felhalmozódó ökológiai 

deficit.  

II. Szakasz – Mindez a Kárpátok alatt 

• A legnagyobb ökológiai teljesítményt és a legnagyobb értékű ökológiai rendszer 

szolgáltatást a szárazföldön az átmeneti vizes-száraz rendszerek – ártéri erdők, 

vizesélőhelyek – nyújtják 

• Az ebből fakadó bőséget a Kárpát-medence (víz)megtartó, kiegyenlítő  folyamatai 

és egykor volt fenntartóinak együttműködése biztosította.  

• Mi történt: 

• A természet és fenntartó folyamatok változása a tájhasználat átalakulása mentén 

• A természeti változások összekapcsoltsága a társadalmi folyamatokkal 



 

 

 

14 

A folyóvölgyek történeti léptékű átalakulása 

(Természetes) árvizek – a természet éltető 

erejének áramlása a víz körforgásában 
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Az erdőszerkezetben rejlő hatások 

Erdők a hegy- és dombvidéken, erdők a síkokon 

• A vízszabályozást az erdők végezték: visszatartó beszivárogtatás a hegyvidéken, 

kiegyenlítés az alföldeken, ahol a magas erdősültségi arány vízigénye csak 

csapadékból nem fedezhető.  

• Folyó-ártér kapcsolat. A víznek ki kell lépnie a folyómederből, de ha az állandóan 

vízborította terület nőne, azt tartósan az erdők sem viselnék.  

• kistáji vízkörforgások és a víz mozgásban tartásának rendszere az ártéren – 

időszakosan vízborította területek – víztöbbletből az ökológiai rendszer vízfeltöltése.   

• a kistáji vízkörforgást ember és természet együttműködése: az ártéri tájgazdálkodás 

tartotta fenn. 

• Itt lép be a kultúránk és a történelmünk a képbe – „akik bánni tudtak 

a folyókkal”, fokgazdálkodás, „két rész víz, egy rész hal” – kiterjedt, speciális 

szókészlet az ártér differenciált térszintjeinek, a vízjárás 

és a szukcesszió dinamikájának leképezésére. 
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Az ökoszisztéma és a mikro-éghajlat átalakulása
 

A természetes növénytakaró kiirtásának  

hatása a felszíni és talaj vizekre 
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A vízháztartás összefüggéseinek megjelenése  

a Kárpát-medence belső területein
 

• Működtetett, tönkremenő vízrendszer 

az ártereken nyomokban 

(Andrásfalvy nyomán)  

a XVIII–XIX századig 

• A XIX. századig a vízháztartás  

egyensúlyi pályáján mozog, kiváltó ok 

 a területhasználat átalakulása,  

következmény a mélyen fekvő  

területek elmocsarasodása. 

• Az egyes pontok azonban nem  

egyenértékűek az általuk nyújtani  

képes ökológiai  

rendszerszolgáltatások 

szempontjából! 
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• A XVIII.–XIX. századtól a víz kivonása 

a vízháztartás körfolyamataiból  

– új alacsonyabb víztartalmú egyensúlyi 

pálya 

• Hajóvontató utak kiépítése elsősorban 

a Dunán a XVIII. században a bácskai 

gabona és az Örökös Tartományok összekapcsolására – a folyó-ártér kapcsolat 

megszüntetése  

• Ármentesítések, lefolyás-gyorsítás, majd 

a mentesített területek vízelvezetése  

• Az uradalmi szántó területek kiterjesztése 

a korábban vízjárta és a közös 

használatú területek kárára 

(Sárköz, Fertő-Hanság…) 

• Európában egyedülállóan torz birtok szerkezet –szélsőségesen koncentrált 

hozzáférés az ökológiai tőkéhez, egysíkúvá váló használat 

• vizes területből gyep, majd szántó és a beépített területek növekedése 
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• Ökoszisztéma szolgáltatások közül („hozam jellegű”) helyett talaj („tőke”) 

kihasználás alapú = felélő gazdálkodás 
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A nagyüzemi termelés időszaka 

– a még egysíkúbb területhasználat
 

• A mezőgazdasági tömegtermékek hatékony termeléséhez szabott központi 

gazdálkodás-szabályozás. Tekintet nélkül a táj adottságaira  

• A táblaméretek növelése a köztes sávok, foltok felszámolásával, az addig 

szántóművelés alá nem vont (általában rossz adottságú) területek bevonásával.  

• Legelő helyett szintén a szántóra alapozott intenzív állattartás.  

• A szántóterület túl nagy aránya miatt bekövetkező anomáliákra válaszul további 

kapacitásbővítés az „ideális” feltételeket biztosító infrastruktúrában: vízelvezetés, 

melioráció, öntözés  

• Az időszak végére faültetvények a szántásra legkevésbé alkalmas terülteken – 

hullámtér – árvízi problémák 
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Millennium Ecosystem Assessment 

Conceptual Framework 
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Széchenyi István a „…Tiszavölgy rendezését 

illetőleg (…) [elsőként éppen] a következő 

nehézségeket [látta]: 
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A vízkörforgás kiiktatásának hatására hiány 

jelenségek az ökoszisztéma szolgáltatásokban 
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Kritikus területek 
aszály és belvíz 
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A felszín alatti készletek kapcsolata 

a vízkörforgáshoz 

• Az ábra mondanivalója: a felszín alatti vízkörforgást a felszínt érő energia hajtja. A 

víz körforgásában a mélyebb rétegek víz készletei is részt vesznek. 

• A készletek pótlását – beszivárgást segítő növényborítás csökkent, vele a  

talajszerkezet romlott és a pótló mennyiség is csökkent (csak a csapadék maradt), 

mindez ha kis mértékben is, de azt eredményezi, hogy a rétegvíz készletek 

csapolódnak a talajt melegítő megnövekedett energia mennyiség hatására.  

• Emellett: 

• A vízfelhasználásunk vízkészlet típus szerint megoszlásának alakulására jellemző, 

hogy az a gyorsabban megújuló felszíni és felszín közeli készletek felől a sokkal 

korlátosabban rendelkezésre álló felszín alatti készletek felé kezdett eltolódni.  
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A kitartó, apró lépések eredője 

• Elfogytak az erdők, eltűntek a vizek – elszegényedett a táj és vele a közösség, 

amelyik együtt élt vele.  

• Tájaink éltető ereje, a vízzel együtt lassan elszivárog. 

• Az erdők fokozatos kiirtása lecsökkentette a terület ökológiai teljesítményét, ami a 

természeti tőke romló hatékonyságú használatát eredményezte. 

• A víz kivonása az ártéri tájakból a természeti rendszereket éltető alapfolyamatokat 

szakította meg. A természeti tőke akkumulációja megállt. 

• A táj átalakításának következtében a regionális léptékű fenntartó folyamatok 

megszakadtak. 

• A természeti tőke hozamaira alapozott ökológiai szolgáltatások helyett a 

természeti tőke felélésére alapozott tevékenységek nyertek teret.  

• Az igénybe vett ökológiai rendszerszolgáltatások köre leszűkült, felhasználásuk 

egysíkúvá vált. 

• A természettel együtt a jóléti hatások is degradálódtak, leépültek, a haszonélvezők 

köre koncentrálódott - nőtt a használatból kiszorulók, köztük a közös használók 

aránya.   

• Irracionálisak a területhasználati arányok, nincs helye a vízjárta, erdős területeknek, 

ebből adódik, hogy az igénybevett ökológiai szolgáltatások szintje kritikusan 

alacsony a lehetőségekhez képest.  

• Ahogy egyre több víz hiányzik a rendszerből, egyre növekszik az ökológiai 

szolgáltatások deficitje. 

• A természet-biztosította kiegyenlítő hatások csökkenése a szélsőségek gyakoribbá 

válását eredményezi. – Növekvő negatív hatások és terhek a kompenzálásukra.   
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Az erdősültség változásának hatása 

a terület használati értékének  

és vízháztartási jellemzőinek alakulására 

A jelölések:  

•C – csapadék,  

•P – párolgás,  

•L1 – felszíni (árvízi) lefolyás, 

•L – lefolyás,  

•L2 – felszín alatti, kisvízi lefolyás, 

•W – tározott vízkészlet 

 
 


