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Nem ismerjük a „gát” szó eredetét, de azt biztosan tudhatjuk, hogy a Kárpát-medence egyes részein különböző
szavakat használtak a víz szétterjedését megakadályozó földműre. Nem kizárt az eredet, hogy a földművel gátat
szabtak a víz szétterjedésének, meggátolták a folyó vizének kiöntését. De az is lehet, hogy ezek az igék a gát szó
alkalmazásából alakultak ki. Az ellenben bizonyos, hogy a Kis-Alföldön és a Rába völgyében osztorunak
nevezték, Bácskában sáncnak az árvízvédelmi gátat.

Gátak hosszának időbeli változása

A gátszakadások értékelésénél nem szabad elfelejtkezni arról, hogy adott időpontban mennyi és
milyen minőségű gát volt a vizsgált évben. A nagy vízszabályozás előtti időkből nincsenek
összegyűjtött információk a gátak hosszáról. Kétségtelen, hogy tudunk a Dráva melletti
töltésekről, melyeket még Mária Terézia uralkodása idején építettek, évszázados hagyományi
voltak a Rába vízszabályozásának és töltésépítésének, a Duna bal parton a Csallóközben
összefüggő töltések voltak és töltéssel védte magát Komárom megye is a Duna mellett.

A Vág mellett, mint ahogy arról Zámody József 1792-ből fennmaradt térképe beszámol,
Hosszufalu, Vecse, Királyfa, Sellye, Tornócz határaiban már voltak töltések, melyek azonban csak
a kisebb árvizek ellen nyújtottak oltalmat. Az 1839/40-es években a Vág töltései már Szeredtől
illetőleg, Sopornyától Kamocsáig terjedtek (Sztankovánszky Mihály-féle térképe a Nyitramegye
levéltárában) és az 1841-ben Bossányi Simon nyitramegyei és Jankó Mihály pozsonymegyei
alispánok vezetése alatt kiküldött vegyes bizottság az összes gátakat igen veszélyeztetett
állapotban és rossz karban lévőknek jelzi. (Mezey 1899)

A Csallóközben is említenek „Mária Terézia” nevű töltést a Pozsonyhoz közel eső részen, de
talán a legkorábbi közvetett gátépítési emlék a Rába-völgyből származik, ahol a folyó áradásai már
az Árpád-korban is veszélyt jelenthettek a parti településekre. IV. Béla egy 1226-ból fennmaradt
kiváltságleveléből és a győri káptalan 1263-as leveléből arról értesülhetünk, hogy már a 13. század
elején csatornákkal és védőgátakkal próbálták elhárítani az árvízveszélyt. A Rába folyó gátját
legkorábban egy 1247-ben Csáky István nádor, soproni ispán által kiállított oklevél említi, mely
szerint:

"... Sopron felé mentünkben érkeztünk Vicza nevű, a Rábaközben épült helységhez. Itt találtuk a csornai
egyháznak saját telkén épített malmát a meder lefolyásában, a legjobb gátakkal és a csatornát felette erős
töltésekkel jól felpartolva és szilárdul megvédve..."

Az oklevél szövegéből kiderül, hogy Csáky István útjának célja a Rábán és a Rábcán épített
kártékony malmok megszüntetésének, illetve lebontásának elrendelése volt. Jó hatékonysággal
lehet gyűjteni meglévő árvízvédelmi gátakat az első katonai felmérés térképlapjairól.



A Tisza-völgyben a XIX. század közepére már álltak a legrégebbi társulat, a nagykiterjedésű
Torontáli társulat töltései, de több más helyen is voltak töltések, Felső-Tiszán, Dráva mellett,
csaknem mindenhol a Felső-Dunán. Gátakkal/körgátakkal védték magukat a nagyobb városok,
Arad, Temesvár, Makó, Szeged, Tokaj stb., és sok helyen épült körtöltés is, az ártéren lévő
települések védelmére. De nem felejthetjük el a Tisza-völgy nagy vállalkozását a Mirhó-gát
megépítését sem, valamint azt, hogy a XVIII. században épültek a Temes és a Béga első
összefüggő töltései is.

A XIX. század elején mintegy 340 kilométer (Nagy 2010) töltés védte az ártérnek bizonyos
részeit, ez a szám 1850-re 720 km-re nőtt Lászlóffy (1982) szerint1, ez az érték kissé alábecsli a
gátak tényleges mennyiségét, a társulati töltések hosszát Zawadowski részletes kimutatása szerint
csak a Tisza-völgyben több mint 650 km-re tehető. 1850 előtt tehát azért volt kevés gátszakadás,
mert viszonylag kevés töltés volt. A nagy léptékű töltés építések 1846 után indultak, új lendületet
kaptak az 1876. évi árvíz után, és ismét felgyorsultak az 1888. évi árvíz hatására. A Duna-
völgyben párhuzamosan a társulatok számának növekedésével a korábban meglévő töltések
erősítése az 1876. évi árvíz hatására gyorsultak fel.

Azokon a helyeken, ahova az 1840-es évek előtt gátszakadást jelentettek a beszámolók, ott
mindenhol már állt a gát. Annak ellenére, hogy az árvíz elleni legkorábbi hagyományos védekezés
a település magaslatra történő telepítése volt, jelentős számú ártéri település is kialakult. Sok
helyen a településen élő szegényebb rétegek kerültek a település magasan fekvő magjától távolabb
az ártér szélére, vagy magára az ártérre.

Zawadowski (1892) sok gátnak összegyűjtötte az építési és fejlesztési adatát, azonban statisztikus
lévén nem tudott megfelelő következtetéseket levonni az adatok halmazából. Habár az 1. táblázat
azt mutatja hogy mintegy a XIX. század második felében egyenletes volt a Tisza-völgyi töltések
hosszának növekedése, valójában az mondható, hogy az 1876. évi árvízre kialakult a védelmi
rendszer, utána már elsősorban gátmagasításra került sor. A töltés magasítása volt a nagyobb
földmunka, mert ne feledjük, hogy egy 4 méter magas gátba csaknem négyszer annyi földet kell
beépíteni, mint egy két méter magasba2.

Gátak hossza (km)Szerző Év Duna-völgy Tisza-völgy Kárpát-medence Megjegyzés
Ihrig (1973) 1850 776 csak Tisza-völgy
Nagy (2012)3 1855 940 csak társulati töltések
Ihrig (1973) 1870 2410 csak Tisza-völgy
Zawadowski (1892) 1876 1703 Temes és Béga nélkül
Zawadowski (1892) 1881 2062 Temes és Béga nélkül
Zawadowski (1892) 1888 2290 Temes és Béga nélkül
Zawadowski (1892) 1892 1735 3555 5291 társulati töltések4

Kvassay (1900) 1898 2388 3342 5730 társulati töltések
Kvassay (1907) 1906 2485 3299 5784 társulati töltések
Kvassay (1917) 1916 2486 3300 5786 társulati töltések
Korbély (1937) 1937 2396 „csonka” Mo. területén
Korbély (1941) 1941 2714 3985 6699 Bécsi döntések után
VITUKI (1977) 1976 1440 2760 4200 mai Magyarország, kerekítve

1. táblázat A gátak hosszának növekedése különböző szerzők adatai alapján

1 Nem kizárt, hogy Lászlóffy (1982) csak a mai Magyarország területéről írt.
2 Valójában többet, mert az idők folyamán a töltésmagasítással a keresztmetszet is változott: a korona szélessége nőtt,
a rézsűhajlások csökkentek, így a töltés keresztmetszete, a benne lévő földtömeg sokszorosan nőtt.
3 Nagyrészt Zawadowski (1892) adatai alapján.
4 Magánkézben további 189 km töltés volt.



Az árvízvédelmi gátak hossza a Kárpát-medencében a XVII. század végére már meghaladta az
500 km-t, azonban ezek a gátak méretük alapján többnyire „vérszegények” voltak, 2-3 méteres
koronaszélességgel, 1:1,5 - 1:2 rézsűhajlással épültek. Abban az időben nem lehetett olyan
gigantikus célok elérésére mozgósítani az országot a gazdasági és társadalmi berendezkedés miatt,
mint korább más, nagy folyami társadalmakban, mint Kínában, Egyiptomban vagy
Mezopotámiában.

Ihrig (1973) szerint a szabályozás megkezdésétől a kiegyezés évéig (1846-1867 között) A Tisza
mentén kiépült társulati töltések hossza 760,9 km, a Körösök mentén kiépült társulati töltések
hossza 447,6 km, összesen 1208,5 km volt. Ugyanekkor a Tisza és mellékfolyói mentén levő
községek, magánosok és kisebb vízitársulatok által kiépített töltések hossza is meghaladta a 300
km-t. Szerinte a Tisza-völgyben 1850-ben kimutatható árvédelmi töltések hossza 776 km volt,
1870-ig ez a szám 2410 km-re emelkedett. Ennek megfelelően 1850-ben az „ármentesített” 483
ezer hektárral szemben 1870-ben már 1357 ezer hektár volt valamilyen hatékonysággal a
mentesített ártér (Ihrig 1973).

A gátak hossza a Kárpát-medencében

Jelenleg a Kárpát-medencében több, mint 11000 km árvízvédelmi gát van. Ezek országonkénti
megoszlását a 2. táblázat és az 1. ábra mutatja. A legnagyobb fejlődés minden kétséget kizáróan a
kárpátaljai területeken volt az 1998. évi novemberi és 2001. évi márciusi tragikus árvizek után.
Elsősorban nemzetközi adományokból jelentős gátépítési és gáterősítési munkák folytak. Ukrajna
Tisza vízgyűjtőjébe eső területén Lászlóffy (1982) szerint 453 km árvízvédelmi gát volt, az
ezredforduló utáni időkre ez a hossz a 2003. évi információk szerint 684 km-re nőtt.

Ország Árvízvédelmi gát (km) Forrás
Horvátország5 700 Szóbeli közlés
Magyarország 4240 10/1997. Korm. rend.
Románia 1600 Szóbeli közlés
Szerbia6 1450 Milanović7

Szlovákia 2770 Voda … (1996),
Ukrajna 684 Joint … (2001),
Összesen 11444

2. táblázat A Kárpát-medencében lévő árvízvédelmi gátak megoszlása napjainkban országonként

A Kárpát-medencében az árvízvédelmi gátak hossza tehát meghaladja a tizenegyezer kilométert,
aminek a nyomvonalazása, az alapja gyakorlatilag a XIX. század végére elkészült. Újra kell
hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag 50 év alatt készült el az árvízvédelmi rendszer, melynek
létrehozásában az ártéren élők és a magyar kormányzat jelentős szerepet vállalt, tehát önerőből,
gyakorlatilag külső segítség nélkül oldotta meg a Kárpát-medence az árvízvédelmet.

5 Horvátországra vonatkozó adat becsült érték a 2. táblázatban és az 1. ábrán, 300 km Száva, 200 km Duna, 100 km
Dráva és 100 km kisebb folyókon lévő gáttal számolva.
6 Szerbiára vonatkozó részletes adatok a következők: Duna 304,16 km, Tisza 289,63 km, Száva 119,77 km,
Temes 86,04 km, Öreg- és Hajózható-Béga 127,80 km, egyéb gátak 532,62 km. Ha ezeket összeadjuk 1450 km-t
kapunk eredményként. De így is nyilvánvaló, hogy a Kárpát-medencében az árvízvédelmi gátak hossza meghaladja a
tizenegyezer kilométert.
7 Milanović és társai (2009) a Szerbiai gátak hosszára megközelítőleg 3500 km-t írtak. Jelentős az eltérés, ami
valószínűleg nem a szerbiai Duna szakasz további jobb parti mellékfolyóinak töltéshosszából adódik.



A 11000 km-t meghaladó hosszú árvízvédelmi gátrendszer, a határokon átnyúló árvíz és
árvízvédelmi öblözetek szorosabb együttműködést, közös együttgondolkozást, együttdolgozást
kell, hogy megvalósítson a Kárpát-medencében, mint hidrológiai egységben. Ez a munka
vonatkozna a hagyományos előrejelzésen kívül az információ áramlással, a közös biztonsági
politika megalkotásával, de olyan gátakkal kapcsolatos témákra is, mint például a telítetlen talajok
viselkedésével kapcsolatos kérdésekre. Lehet, hogy önszerveződésre volna szükség, mert az
államok a nacionalizmusuk miatt a jogi kötelezettségeken túlmenően impotensek.

Kétségtelen, hogy a nagyvíz, jelöli ki az időpontját a gátszakadásnak, de a helyét a gát leggyengébb
keresztmetszete adja meg. Az árvízvédelmi gátak összekötik a Kárpát-medence országait. Ezért is
kell foglalkozni az árvízvédelmi gátak állékonyságával, aminek mint ideiglenesen vizet tartó
földműnek különleges geotechnikai kérdései vannak. A rendkívüli árhullám, a nagyvíz terhelése a
gátra egy hosszabb-rövidebb gátszakaszon állandónak vehető, de a gát ellenállása méterről-
méterre változik, ez mutatja meg a gát tönkremenetelének várható helyét. A gát ellenállásának
ismerete nélkül a vízállás előrejelzés csak a meghágás elleni védekezésre, csak egyetlen
tönkremeneteli mechanizmus elleni védekezésre alkalmas.

1. ábra Gátak hossza a Kárpát-medencében

Az árvízvédelem méretei Magyarországon

Magyarország kétségtelenül az átlagosnál kisebb országok közé tartozik a Földön, azonban az
árvíz veszélyeztetettség szempontjából a mérete ellenére az egyik legnagyobb. Ezt fejezi ki az ártér
területi részaránya, valamint az egy négyzetkilométerre eső gátak hossza. Ugyanakkor lehetnek
más szempontok is, mint például a nemzeti össztermék ártéren megtermelt része, vagy a
veszélyeztetett lakosság részaránya, vagy a népsűrűség az ártéren.



Töltéskilométer

Amennyire egyedülállóak világviszonylatban Magyarország (93000 km) topográfiai adottságai a
Kárpát-medencében8, ugyanannyira egyedülálló az a hatalmas munka, amit az itt élő nép vállalt az
árvízmentesítéssel az életkörülmények javítása érdekében. A topográfiai viszonyokhoz igazodó
védelmi rendszert Magyarországon 4200 km, a Kárpát-medencében több mint 11000 km hosszú
árvízvédelmi gáttal jellemezhetjük.
Világviszonylatban is egyedi összefogással készült el a Kárpát-medence árvízvédelmi rendszere a
XIX. században, annak ellenére, hogy a visszatérő árvizek következtében kialakult gátszakadások
miatt újra és újra elöntésre került a már ármentesített terület. Az elöntések kárától és az
ismétlődő gátmagasítások költségétől időnként elkedvetlenedő gazdákban a társulatok, a társulati
mérnökök eltökéltsége tartotta a reményt, egy biztonságos élet megteremtésére.

Az árvízi veszélyeztetettség megfogalmazásánál Magyarországon többször szerepelt az a definíció,
hogy hazánk árvízi veszélyeztetettsége semmilyen más Európai országhoz nem mérhető. Ezt a 2.
ábrával támasztották alá többen is száz év leforgása alatt. Bár a forrás megnevezésével problémák
voltak, az ábra tartalmi eredete ismert, az adatok eredetileg Kvassay (1900, 1916) munkájában
tűntek fel:

„Magyarország ármentesítési munkálatainak párja – terjedelemre és fontosságra nézve – nem található. Európa
legrégebben töltések közé fogott folyója a Po.
A folyónak csupán a Ticino és Panaro mellékfolyók közti szakasza tehető párhuzamba a mi ármentesítéseinkkel,
mert a Ferrarán alul eső rész már a tenger befolyása alatt áll. A töltések hossza e szakaszon 525 kilométer, a
védett terület 700000 hektár.
A Po völgye után a legnagyobb ármentesítés Európában a Loire völgyében található. A Loire töltéseinek hossza
483 kilométer, a védett terület 95000 hektár.
Hollandia világhírre tett szert a folyók és tenger elleni védelmi töltéseivel, szivattyútelepekkel egybekapcsolt
lecsapoló csatornahálózatával. – Hollandiának egész művelés alatti területe mintegy 2500000 hektár, tehát sokkal
kisebb, mint a Duna és a Tisza völgyében ármentesített és csatornázott terület; ennek valamivel több, mint fele
van ármentesítve (mintegy 1300000 hektár), míg a kiszárított tavak és tengerek területe 85000 hektárt tesz ki.
Csakis Oroszországban és Amerikában vannak kiterjedésre nagyobb árterületek és mocsarak, azonban ezeknek
sem ármentesítése, sem lecsapolása nem áll az intenzivitásnak azon a magas fokán, mint a mi ártereinké.
De nem csupán az képezheti büszkeségét a magyar közgazdaságnak, hogy ily nagy munkálatokat – melyek egy
másik honfoglalással mérhetők össze – aránylag alig 50 év alatt, sőt ha szorosan vesszük, alig 30 év alatt végre
tudott hajtani, hanem még inkább az a körülmény, hogy mindezt jóformán saját erejéből végezte. Mert habár az
állam erkölcsi támogatását az érdekelt birtokosság mindig a legnagyobb fokban élvezte, sőt hellyel-közzel az
anyagi segítségtől sem zárkózott el – mégis el kell ismernünk, hogy sehol ily nagyszabású munkát – az államnak
kevesebb megterhelésével még nem hajtottak végre, mint minálunk.”

A XIX.-XX. század fordulóján az árvíztől mentesített terület a Duna völgyében 1247383 hektár
(12474 km2), a Tisza völgyében 2585103 hektár (25851 km2), Magyarországon összesen 3,83
millió ha (38300 km2) volt. „A társulati védtöltések hossza a Duna völgyében 2824 kilométert, a
Tisza völgyében 3555 kilométert, együttvéve 6379 kilométert tesz ki.” (Kvassay 1916)

Kvassay könyvében Hollandia árvízvédelmi gátjainak hossza 1504 km-ben volt megadva. Ezeket
az adatokat veszi át Lampl H. 1933-ban írt cikkében (3. ábra), valamint Trummer Á. 1938-ban a
Tiszántúl öntözéséről írt könyvében. Ugyanezek az adatok szerepelnek Babos Z. és Mayer L.
1939-ben írt cikkében is. Az eltérés ezen közlemények között csupán annyi, hogy 1920 után a
„csonka” Magyarországra vonatkozó adatok szerepeltek, az árvízvédelmi gátak hosszára kb. 4100
km, az árvíztől mentesített területre 4,2 millió k. hold (24200 km2), de a holland, francia és olasz
adatok változatlanul maradtak.

8 A Kárpát-medence területe ~450000 km2.



2. ábra Magyarország és Európa
nevezetesebb ármentesítő munkálatai
(Lampl 1933)

Bár a Tisza-völgyi gáthossz adatok kis mértékben emelkedtek 1932. évi árvíz utáni években a Dél-
Borsodi nyílt ártér bevédésével és a Zagyva és Tarna töltések építésével, de a külföldi adatok
sértetlenséget élveztek. Lászlóffy W. 1971-ben Lampl Hugóra hivatkozva közli a fenti adatokat
elhagyva a „csonka” szót Magyarország megnevezéséből. A Vízügyi Közleményekben átrajzolva
jelent meg ugyanez az ábra 1989-ben (3. ábra), majd változatlanul négy évvel később is.

9 Megállt az idő! Azt hittem, hogy 2010-ben két helyen is megjelent cikkemben sikeresen felhívtam a figyelmet arra, hogy ne
használjunk Kvassay 100 éves idejétmúlt adatait. De nem! Valószínűleg azok a vezetők, akik még 2016-ban is ezekkel az
1500 km-es holland adatokkal villantanak a publikum előtt, nem olvasnak, így nem is kell szégyenkezniük. A hollandok meg
magukban nevetnek, mert jól neveltek, hogy a magyarok mivel kábítják az országukat. Akik pedig az előadást figyelik,
megbíznak a főszakember tudásában. Vonjuk le a következtetést a döntéshozók döntenek, nem olvasnak! A beosztottak
pedig helyeselnek, hogy a főnök milyen okos, de ők sem olvasnak. Sajnos látom a jövőt! Az ilyen cikkeket csak azok nem
olvassák, akinek szól, így csak a szakmájukat szeretők érdeklődnek. Minden MHT vándorgyűlésen nagy tisztelettel figyelem

3. ábra Nagyobb európai ármentesítések összehasonlítása
(Domokos 1989, Csermák-Hajós 1993)

Még 2000. év után is ugyanezek az adatok
jelennek meg kritikátlanul elhagyva a
hivatkozást és nem törődve azzal, hogy az
előző 100 évben változtak-e azok. Olasz
kollégák elmondása alapján lehet tudni, hogy az
1951. évi Po árvíz után több mellékfolyó felső
folyásánál meghosszabbították a gátakat. Ezzel
nemcsak a gátak hossza, de a bevédett terület is
változott. Nem szabad 100 éves adatokat
használni, mert félrevezetőek lehetnek.
Több holland szerző írásában olvasható (például
Baars és van Kempen 2009, Boetzelaer, Schultz
2005, TAW 2000), hogy Hollandiában a gátak
hossza 3700 km, amiből 700 km tengerparti
védmű, 3000 km pedig árvízvédelmi gát. Ez az
adat szerepel egy Hollandia vízgazdálkodásáról
szóló cikkben (Csermák-Hajós 1993) is a Vízügyi
Közleményekben (3. ábra), de mellé
magyarázatként következetesen Kvassay
adataiból készült ábra került9. Feltételezhető,
hogy 100 év alatt a Loire völgyi adatok is
módosultak némiképp.



Az árvízvédelmi gátak hossza külföldön

Az árvízvédelmi gátak hosszát néhány országban illetve néhány folyóvölgyben a 4. és 5. ábrák
mutatják. Természetes, hogy egyes országokban, melyek területe többszöröse Magyarország
területének, lényegesen nagyobb az árvízvédelmi gátak hossza. Azonban ha az árvízvédelmi
veszélyeztetettséget, amit például az ezer km2 területre jutó gátkilométerrel jellemezzük, akkor azt
mondhatjuk, hogy Magyarországnál kedvezőtlenebb helyzetben a Földön valószínűleg csak
Banglades van. Teljesen más a helyzet a kontinensnyi méretű Kínával, mint az egyik ősi folyami
társadalommal (3. táblázat). Kínai gátak hosszát a főfolyók mellett a 5. ábra sárga színnel jelöli.

1.-3. képek Kínában hagyományosan nagy szerepe van az árvízvédekezésben a katonaságnak
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5. ábra Árvízvédelmi gátak hossza folyóvölgyenként

A 4. és 5. ábrához a következő megjegyzéseket kell fűzni:
 Ukrajna Tisza vízgyűjtőjébe eső területén Lászlóffy (1982) szerint 453 km árvízvédelmi gát van.

Az ezredforduló utáni időkre ez a hossz 684 km-re mintegy 50 %-al nőtt 20 év alatt (5. ábra).
 A 6. ábrán a „Kárpát-medence összes” és a „Duna-völgy Kárpát-medence” sorokban a

Szerbiára10 és Horvátországra vonatkozó adatok becsült értékek. De így is nyilvánvaló, hogy a

azokat, akik valamilyen tapasztalatot szerezni vesznek részt a konferencián és nem csak a megnyitó protokolján vesznek
részt.
10 Szerbiára 1000 km szerepel az összesítésben (Duna 350 km, Tisza 290 km, Béga 140 km, Temes 80 km, belső
vízfolyások +Száva 140 km)



Kárpát-medencében az árvízvédelmi gátak hossza meghaladja a tízezer kilométert. Az 1. ábra
Kárpát-medencére vonatkozó fontosabb adatokat (az ábrán zöld színnel jelölve) a 3. táblázat
tartalmazza.
 Szembetűnőek azonban a változások például Indiában, ahol 1947-ben, az ország függetlenné

válásakor 5300 km árvízvédelmi gátat tartottak nyilván. 1954-69 között mintegy 7000 kilométer
gát épült (nem kis mértékben a Brahmaputra és a Koshi folyók völgyében ~3000 km). A 2000-
es évek elején az árvízvédelmi gátak hossza 15675 km volt Indiában (4. ábra).
 A kínai folyókra vonatkozó adatok csak a főfolyó melletti gáthosszakat jelentik a 6. ábrán. A

teljes vízgyűjtőre vonatkozó gáthosszak a 4. táblázatban találhatók. Olyan bődületes méretekről
van szó, hogy a 4. és 5. ábra méretarányát elnyomta volna.
 Az Egyesült Államokra vonatkozó 24000 km árvízvédelmi gát csak a Corps of Engineers

kezelésében lévő szövetségi gátakat jelenti (5. ábra). Az egyes államok kezelésében lévő gátak
összesített hossza lényegesen nagyobb.
 A 4. ábrán összehasonlításként feltüntettük a Kínai nagy fal 6800 km-es hosszát is.

Hely Gáthossz (km)
Tisza-völgy Ukrajnában 684
Tisza-völgy 5894
Duna-völgy Kárpát-medence11 5008
Kárpát-medence összes12 10970
Tisza-völgy Mo.-on 2940
Körösök Mo.-on 840
Duna-völgy Mo.-on 1260

3. táblázat Kárpát-medencei gáthosszak
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4. ábra Árvízvédelmi gátak hossza országonként

Kína ősi folyami társadalom, kétezer évnél hosszabb tapasztalatokkal rendelkezik a
vízgazdálkodás alapjaiban. Kétezer évnél régebb óta építenek, erősítenek árvízvédelmi gátakat. A
kínai árvízvédelmi gátak hossza meghaladja a 200000 km-t, de a Jangce vízgyűjtőjében lévő
árvízvédelmi gátak hossza is megközelíti a 70000 km-t (4. táblázat).

11 Tisza-völgy nélkül.
12 Becsült adat szerepel benne Horvátországra és Szerbiára.



Gátak hossza (km)Főfolyó főfolyó teljes vízgyűjtő
Jangce 3600 69 546
Sárga-folyó 2285
Huhaibei 704 > 11 000
Songhua 1318 11 800
Yongding   400
Daqing 1000
Ziya 2100

Hai
folyórendszer

> 20 000
Gyöngy-folyó 4873 12 198
Összesen Kína > 200 000

4. táblázat. Kínai gátak hossza

A kínai árvízvédelmet jellemző gigantikus hosszak láttán felmerül a kérdés, hogy valóban olyan
nagy jelentőségű volt-e a Kárpát-medence árvízvédelmi rendszerének a létrehozása? A választ
valójában már Kvassay (1900, 1916) megadta: az itt élő lakosok önerőből, mintegy 50 év alatt
hajtották végre az ármentesítést, amivel egy biztonságosabb jövőt nyújtottak utódjaiknak. Erre
pedig valóban büszkék lehetünk!

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

gá
ta

k 
ho

ss
za

 (k
m

)

évek

Mississippi
Kárpát-medence
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