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Dr. Pálfai Imre szerkesztésében 1995-ben Tisza-völgyi
holtágak, 1997-ben pedig Duna-völgyi holtágak címmel
könyv jelent meg a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium kiadásában.

Elôször tekintsük át a Tisza-völgyi holtágakat feldol-
gozó 200 oldalas munkát.

A múlt században elkezdett folyószabályozás egyik
fô célja – olvasható a munka elôszavában – a minél na-
gyobb megmûvelhetô mezôgazdasági terület kialakítása
volt”, következménye pedig a folyó lezárt szakaszaiban
kialakult holtágak, holtmedrek sora lett. Az „elnevezés ta-
lán azt is jelzi, hogy ezeket a felhagyott folyószakaszokat
tudatosan halálra ítélték. Sok holtág mára valóban eltûnt,
de nagy részük önálló életet kezdett, s az emberek is egyre
több célra… használták ki… Napjainkban… a holtágak
iránti érdeklodés már nem csak a velük közvetlenül kap-
csolatban álló helyi lakosok részérôl nyilvánul meg, és
nem csak gazdasági célú… Mindezek olyan sajátos
élôhelyek, amelyek sokszínûségük és a víz jelenléte révén
igen elônyös természeti értéket képviselnek… A kiad-
vány… azt tûzte ki célul, hogy ráirányítsa a figyelmet
arra a komoly természeti értékre, amelyet a holtágak kép-
viselnek. Ezek nagyon sokféle igény kielégítésére alkal-
masak, vagy alkalmassá tehetôk. Tudni kell azonban,
hogy… nem szabad, nem lehet, nem gazdaságos bárme-
lyik holtágra bármilyen hasznosítási formát ráerôltetni.
Ez a differenciálás a holtághasznosítás és a rehabilitáció
alapkérdése. …feltétele pedig a holtágak minél részletesebb
megismerése, illetve az érintettekkel és érdeklôdôkkel tör-
ténô megismertetése.

Az öt hektárnál nagyobb Tisza-völgyi, magyarországi
holtágak felmérését – a bevezetô szerint – a szegedi Alsó-
Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság koordinálásával 1993-
1994-ben végezték el. A munkában „az illetékes környezet-
védelmi felügyeloségek és természetvédelmi szervezetek…
is részt vettek”. Eredménye egy az Országos Vízügyi Fô-
igazgatóság által 1994-ben kiadott szakvélemény, ami „a
holtágvédelem, illetve hasznosítás ökológiai szempontjai-
ról, továbbá környezetvédelmi, tájvédelmi és klimatikus
szerepérol” szól.

A felmérés eredményeként a könyv az Alsó-, Közép-
és Felsô-Tisza 75, a Maros l, a Hármas-, Kettos- és Sebes-
Körös 44, a Berettyó l, a Zagyva 7, a Tarna l, a Hernád 5,
a Takta 8, a Bodrog 20 és a Szamos 5 holtágát, összesen a
tehát 167 holtágat mutat be. Egyenként leírja helyüket,
jellemzô méreteiket, feliszapoltságukat, növényzettel való
benôttségüket, feltöltési és leürítési lehetôségeiket, jelen-
legi funkcióikat, környékük betelepítettségét és védettsé-
gét, valamint rögzíti tulajdonosaik, illetve kezelôik nevét.
Ezeket 9 oldalnyi táblázatban is áttekinti. A holtágak meg-
ismerését a róluk készült térképek, illetve 60 színes fény-
kép könnyíti meg.

A bemutatott „holtágak nagyobb része (98 holtág)
az árvédelmi töltésen kívül, az e úgynevezett mentett olda-
lon helyezkedik el, – állapítja meg az Összefoglaló – kisebb
részük pedig (66 holtág) a töltések közötti hullámtérben”,
illetve 3 holtág az ártérben van. Ezek „összes területe 5225
hektár, melybôl… a hullámtériek – beleértve az ártéri
holtágakat is -1315 hektárt tesznek ki. A holtágakban
tárolt víz összes térfogata – átlagos vízháztartási körül-
mények között – 99 millió m3, ebbôl… 28 millió m3 a
hullamtéri-ártéri holtágakban van”.

Annak ellenére, hogy a „holtágak fobb hasznosítási
formái a… belvíztárolás, öntözovíztárolás és vízvezetés,
halászat, horgászat, üdülés, vízisportolás”, hasznosításuk
a hullámtéri, illetve a mentett oldali holtágaknál eltérô.
Az elsô csoportnál „az árvízi elöntések miatt extenzív
hasznosításról lehet szó. A levonuló árhullám vize felfris-
síti és feltölti ezeket a holtágakat, melyeknek elsôsorban
természet- és tájvédelmi szempontból van jelentôségük,
növény és állatviláguk az egykori folyómenti vizes élôhe-
lyek gazdag élôvilágának megmaradt, ide visszaszorult
része. A hullamtéri holtágak több ritka és védett állat- és
növényfaj szinte kizárólagos elôfordulásának helyei. A
mentett oldali holtágaknál a hasznosítási formák mind-
egyike elôfordul, némely holtágon egyidejuleg több, még
az egymást zavaróak is (pl. halászat és üdülés stb.)”.

A vizsgált holtágak közül 26 országosan védett, 14
pedig helyi védettséget élvez. „A védett holtágak zöme a
hullámtériek közül kerül ki”. A könyv a nem védettek
közül legalább 90-et valamilyen szintû védettségre ajánl.

„A holtágak medrének állapotára általában az erôtel-
jes feliszapoltság, a növényzettel való túlzott benottség
jellemzo” – olvasható szintén az Összefoglalóban, de kitér
a  vízminôség-vizsgálat kérdésére is.

„Az utóbbi, közel másfél évtizedes csapadékszegény,
száraz idôjárás hatása igen erôsen érezhetô a holtágak
vízforgalmában. Ez idô alatt a mentett oldali holtágak
vízkészlete… erôsen megcsappant… A hullamtéri holt-
ágak vize – a korábbi idôszakokhoz képest – ritkábban
cserélodik ki, mivel az árvízi elöntések gyakorisága csök-
kent. Az említett idôszak végére a holtágakban tárolt víz
mennyisége az átlagosnak alig felét teszi ki”.

A 76 oldalas Duna-völgyi holtágak címû könyvben,
ami a magyarországi szakasz holtágait tekinti át, a holtág
szót is pontosítja: „Holtágnak tekintjük azokat a holtmed-
reket , amelyek nem vesznek részt a folyó vízszállításában.
Értelemszerûen minden mentett oldali holtmeder ilyen.
Azok viszont, amelyek a hullámtéren egy bizonyos víz-
szint elérése után bekapcsolódnak a vízszállításba, illetve
legalább az alsó végükön nyitottak, mellékágnak minô-
sülnek. …A holtágak és a mellékágak között éles határt
nem lehet vonni, minden esetben külön-külön meg kell
vizsgálni a sajátos adottságokat, azt követôen kerülhet
sor a besorolásra. A Duna-völgyi mellékágakról külön
fölmérés készült, annak eredményei ugyancsak kiadvány
formában jelennek meg”. Más szóval a holtág „nem vesz…
részt a folyó vízszállításában”.

A tiszaiakhoz hasonló módon itt 50 holtág kerül ismer-
tetésre. Eloszlásuk a következô: „a Duna mentén (beleért-
ve a korábban a Dunából leválasztott Ferenc tápcsatorna
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menti holtágakat és a Mosoni-Duna menti holtágakat) –
olvasható az Összefoglalóban – 29, a Dráva mentén 11,
és a Rába valamint a Rábca mentén 10 holtág van”. 38
holtág a mentett oldalon, 11 a hullámtérben, 1 pedig az
ártérben foglal helyet. A bemutatott 1772 hektárnyi terüle-
tû holtágból 261 hektár „a hullámtéri holtágak területe
(beleértve az egyetlen nyíltártérit is)… A holtágakban tá-
rolt víz összes térfogata… 22,614 millió köbméter, melybol
3,972 millió köbméter a hullámtéri holtágakban van”.

A Duna-völgyi holtágak hasznosítási formái a között
a „belvízszállítás… és… kisebb mértékben ipari hûtôvíz
tározás” is fel van sorolva.

E két könyv nemcsak a vízépítoknek izgalmas és ötlet-
adó olvasmány.

„Végsô célunk a már körvonalazódó állami támoga-
tással 1998-ban elinduló holtágrehabilitációk értékmegôr-
zô és értékteremtô végrehajtásának segítése” – olvasható
a dunai holtágakról szóló könyv elôszavában. Ennek szin-
te folytatásaként a múlt év szeptember 24-26-án Kolozs-
várott megtartott Kárpát-medencei vízépítôk 3. tanácsko-
zásán, a vízkészletgazdálkodási szekcióban két beszámo-
ló hangzott el. A Tisza-völgyi holtágak rehabilitációjáról
Schreffel Rudolf és Takács Istvánné, A Tisza-völgyi holt-
ágak állapota, a rehabilitáció lehetôségei címmel pedig
Fekete Endre és Balog Tamás László értekeztek. Ezek kap-
csán egy javaslat is elhangzott: a holtágakat, a bennük
lévô élet miatt nevezhetnénk haloványoknak is.

E könyveket tanulmányozva a térképeken olyan hul-
lámtéri vagy ártéri csatornák fedezhetôk fel, amelyek a kisvízi
mederrel kötik össze a holtágakat. A leírásokból az is kiderül,
hogy e csatornákban a víz áradásakor a holtág felé, apadás-
kor pedig a folyó kisvízi medre irányába folyhat. így e csator-
náknak fok-jellegük is lehet. A teljes felsorolás igénye nélkül:
a Tisza mentén ilyen csatorna van például a Szolnok, Szajol
és Besenyôszög közeli hullámtérben a Feketeváros-Holt-
Tiszánál, aminek vízpótlása „csak megfelelô tiszai vízállás
esetében lehetséges”, vagy a tiszacsegei, illetve ároktôi hul-
lámtér Miskafoki-Holt-Tiszájánál, ami közvetlen „kapcso-
latban áll a Tiszával, árhullámok levonulásakor gravitáció-
san töltôdik”, azaz a tiszatarjáni hullámtér Tiszatarjáni-Holt-
Tiszájánál, amit a „Tisza árvizei töltik fel hullámtéri csator-
nán keresztül, szabályozhatóan, leürítése ugyanezen csator-
nán át történik. Funkciója: horgászat. Élôvilága gazdag és
változatos. Az árvízi elöntések miatt halutánpótlása folya-
matos, a szukcesszió kevésbé elôrehaladott, mint a mentett
oldali holtágaknál. Tájképi szempontból igen szép, jellegzetes
holtág. Jelenleg nem tartozik természetvédelmi területhez,
helyi természeti védelem alá vonása indokolt”. A Kerülô Holt-
Dunáról Pörböly községnél (Tolna megye) viszont az is kide-
rül, hogy fokai vannak, vízpótlása pedig „a Duna árhullá-
mainak vizébôl és felszín alatti szivárgásból történik”. E
holtágak némelyike tehát még jelenleg is úgy mûködik, mint
a folyószabályozás elôtti fokgazdálkodás mélyedései, me-
lyeknek a neve palé, halovány, holtág, morotva, netecse,
illetve tó volt.

Szótárainkban a holtág szavunk jelentése a következô:
A magyar nyelv történetietimológiai szótára (1970) szerint
folyónevekkel összekapcsolva, például a Vág nevével,

1211-tôl az „elzáródás miatt… megállott vizû, megre-
kedt… folyóág” jelentéssel bír; a Révai Nagy Lexikona (
1914) szerint a holtág „a folyónak az az ága, melynek
egyik végét a folyó sodrának megváltozása következtében
beiszapolta; miért is közép és alacsony vízállás alkalmával
vagy kiszáradva áll, vagy ha a megelôzô áradásból ma-
radt is benne víz, ez nem folyik, hanem álló tavat képez”,
de holtágnak „nevezik a szabályozó mûvek által elzárt
ágakat is”; a Mûszaki Értelmezô Szótár Vízgazálkodás
(1988) címû kötete szerint a „holtág (morotva) a mederfej-
lôdés vagy mederszabályozás által keletkezett elhagyott
mederrész, ill. mellékág. (A vízjárástól függôen lehet benne
víz – de nem vízfolyás, hanem holtvíz; s ezért holtvízi
meder, holtmeder)”.

Összhangban ezzel a morotva szó úgy a Révai Nagy
Lexikona, mint az Erdélyi magyar szótörténeti tár (1997)
szerint is a holtág egyik szinonímája.

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárában a
halvány – 1485-tõl datálhatóan – a holt folyóág, illetve a
holt vízmederben keletkezett… mocsár jelentésu; a folyó
holtágá-t halványnak, illetve halaványnak nevezi az Új
magyar tájszótár (1988); az Erdélyi magyar szótörténeti
tár ( 1984) szerint a halvány, illetve halovány holt folyóág-
at, azaz mocsaras hely-et jelent.

Mindezek alapján látható, hogy az ajánlott szakszó
valójában egy régi szavunk felújítását jelenti.

Vajdaság vízügyi térképe (1971) szerint Bácskában a
Duna közelében Monostorszeg (Backi Monostor) és Apa-
tin között 3, Szond (Soma) környékén 2, Újfalunál (Novo
Salo) 1, Kaboltól (Kovilj), illetve Dunagárdonytól (Gardi-
novci) délre 5 nagyobb, legalább 2 km hosszú holtág talál-
ható; a Tiszánál Óbecsétol (Becej) északra és délre van 1-
1 ilyen. Közülük a szondi, az újfalusi és a kaboli holtágak
a hullámtérben, illetve az ártérben foglalnak helyet. Ezzel
vélemenyünk szerint – még megközelítôen sem merült
ki az öt hetkárnál nagyobb bácskai holtágak száma.

A holtágak helyének felkutatásában a fokgazdálkodás
paléi is segítségünkre lehetnek. Mindannak ellenére, hogy
az eredmények részletezése még az eljövendô kutatásra
vár, az 1990-tôl közzétett kutatási éredmények alapján
megállapítható: Bácskában a Duna melletti kisebbna-
gyobb palék száma több mint 20-ra, a Tisza mellettieké
pedig 10 fölöttire tehetô. Elképzelhetônek tartjuk, hogy
jelenleg ezek egy része szintén a hullámtérben van.

Számunkra, bácskaiak számára az sem elhanyagolha-
tó, hogy a Tiszán elkészült becsei gát duzzasztása folytán,
a gáttól az országhatár irányában elhelyezhetô hullámtéri
holtágak gravitációs vízcseréje a többihez viszonyítva
könnyebben végezhetô el, tehát a könyvben említett aszá-
lyos idôszak hatása is kisebb lehet.

A fönt említett térkép láttán gazdag holtág-„termés”
sejthetô Bánátban, nemcsak a Tisza és a Duna mentén,
de a Bega és a Temes környékén, illetve Szerémségben,
a Száva hullám-, illetve árterében is.

Minezek alapján szükség lenne Vajdaságban is felmér-
ni az 5 hektárnál nagyobb területû holtágakat, és a dr.
Pálfai Imre-féle könyvekhez hasonlóan mind szélesebb
körben hozzáférhetôvé tenni azok jellemzô adatait.


